
Studia z Psychologii w KUL, tom 17
red  o  gorbaniuk, B  kostrubiec-Wojtachnio,

d  musiał, m  Wiechetek, a  Błachnio, a  przepiórka
IsBn 978-83-7702-473-7 lublin, Wyd  kul 2011, s  81-108

Olga Narvoiš1

Instytut psychologii
katolicki uniwersytet lubelski jana pawła II

tOżSAmOść NArODOWA A cechy OSObOWOści 
młODych pOlAkóW mieSZkAjących NA litWie

Streszczenie

Bogactwo literatury na temat różnic kulturowych oraz współwystępują-
cych z nimi cech psychicznych skłania do postawienia pytania, jakie właści-
wości osobowościowe wiążą się z polskością  Istotne znaczenie może mieć 
nie tyle deklarowanie przynależności do narodu polskiego, co stopień iden-
tyfikacji z nim rozumiany w niniejszym artykule jako poczucie tożsamości 
społecznej związanej z polskością  artykuł ma na celu odpowiedź na pyta-
nie: czy młodzież polska mieszkająca na litwie o różnym nasileniu poczucia 
tożsamości społecznej związanej z polskością różni się w zakresie przejawia-
nych właściwości osobowościowych  Wyniki uzyskane na podstawie badań 
młodzieży w wieku 15-19 lat (n = 215) wskazują, że młodzież deklarująca 
polską narodowość o silnym poczuciu polskiej tożsamości różni się od mło-
dzieży o słabszym poczuciu polskiej tożsamości w zakresie cech ugodowości, 
sumienności, uporządkowania, samokierowania, otwartości na doświadcze-
nie, zależności od nagrody, skłonności do współpracy i niektórych wymia-
rów związanych z duchowością 

Słowa kluczowe: tożsamość społeczna, właściwości osobowościowe, na-
rodowość polska, polska mniejszość na litwie
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pOliSh NAtiONAl iDeNtity 
AND perSONAlity feAtureS 

AmONg yOuNg pOleS liviNg iN lithuANiA

Abstract

scientific literature is extensive in theoretical discussion and research 
in the matter of interdependence between culture, personal features and 
behavior  some of those research try to describe polish culture and identity  
The main goal of this article is to present the study carried out among polish 
teenagers living in lithuania  The research program included 215 students of 
polish schools  The results of this study indicate that young people with low 
and high level of social identification to polish nationality differ in some 
personal features  Teenagers who identify strongly with polish nationality are 
more agreeable, conscientious, open to new experiences, reward dependent, 
cooperative, purposeful, resourceful, accepting spirituality, feeling unity 
with a world and less disordered then the teenagers with a lower level of 
polish identification 

key words: social identity, personal features, polish nationality, polish 
national minority in lithuania
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Wprowadzenie

jedną z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb jest potrzeba przy-
należności  pełni ona niezwykle istotne funkcje: zapewnia poczucie bez-
pieczeństwa i rozwój, jak również w dużym stopniu jasność w zakresie 
odpowiedzi na pytanie: kim jestem? (por  Cameron, 1999; Thoits, Virshup, 
1997)  przez większość naszego życia taką przynależność mniej lub bardziej 
świadomie odczuwamy: przynależymy do rodziny, społeczności narodo-
wej, szkolnej, zawodowej, wiążemy się z różnymi ludźmi i grupami  dzięki 
uczestniczeniu w kulturze określonej grupy uzyskujemy gotowe odpowiedzi 
na temat sensownego sposobu życia w różnych sferach aktywności  przyna-
leżność do określonej grupy społecznej może ograniczać, umożliwiać bądź 
wspierać osiąganie określonych korzyści w różnych dziedzinach życia (Ca-
meron, 1999), a także nie tylko warunkować określone zachowania i emocje, 
ale również kształtować oczekiwania i aspiracje jednostki (Condor, 1996)  
Badania z obszaru psychologii społecznej, kulturowej i antropologii wyka-
zują, że członkowie określonych społeczności (narodowych, kulturowych, 
zamieszkujących różne terytoria, poszczególnych grup społecznych) charak-
teryzują się określonymi wzorcami myślenia, zachowań, postaw, typowymi 
dla większości danej społeczności bądź grupy, wybierają takie a nie inne 
wartości (por  Boski, 2009; smith i in , 1996; mead, 1953 i in )  Część bada-
czy uważa, że wzorce te ukształtowane są historycznie, poprzez konieczność 
dostosowania do określonych wymogów środowiska społecznego, kulturo-
wego, geograficznego, dzięki czemu określone cechy stają się bardziej przy-
datne danej społeczności, inne zaś nie lub wręcz szkodliwe (por  Triandis, 
2000)  Inni autorzy (por  hofstede, mcCrae, 2004) akcentują determinizm 
genetyczny właściwości typowych dla danej społeczności  zgodnie z takim 
myśleniem, grupa ludzi o specyficznych cechach odnajduje określone teryto-
rium i tworzy społeczność oraz kulturę najbardziej optymalną dla ich wła-
ściwości psychicznych 

na podstawie badań prowadzonych nad kulturą polską i polakami miesz-
kającymi w polsce i za granicą (Boski, 2009; lewandowska, 2008; nosarzew-
ska, 2004; rejmer-ronowicz, 2006; rymek-gmytrasiewicz, 2006; smith i in , 
1996; sołtys, 2003; Wojciszke, grzelak, 1995) można wyciągnąć wnioski, że 
istnieją właściwości charakterystyczne dla polskości i polaków  niniejszy 
artykuł ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy istnieje współzależność 
pomiędzy stopniem poczucia tożsamości społecznej związanej z polskością 
u młodzieży należącej do polskiej mniejszości na litwie a określonymi właś-
ciwościami osobowościowymi? Badania przeprowadzone w populacji pola-
ków mieszkających na litwie są ciągle nieliczne, o potrzebie ich prowadze-
nia świadczą zaś między innymi trwające od wielu lat konflikty pomiędzy 
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większością litewską a polską mniejszością  Temat ten, nagłaśniany w me-
diach, jest potwierdzeniem, na ile istotne może być poczucie przynależności 
do określonej grupy narodowej dla funkcjonowania w życiu codziennym 

Osobowości kulturowe
antropolodzy kultury (Benedict, 1934: za linton, 1975; kardiner, 1945: za 

linton, 1975; mead, 1953: za linton, 1975) zapoczątkowali nurt, który znajdu-
je obecnie swoich zwolenników wśród licznego grona psychologów – wysu-
nęli oni tezę o kulturowych podstawach niektórych właściwości i zachowań 
człowieka  między innymi Benedict (1934: za linton, 1975) zaznaczała, że 
istnieje odpowiedniość pomiędzy typem kultury a dominującym w danym 
społeczeństwie typem osobowości  kardiner (1945: za linton, 1975), lin-
ton (1975) twierdzili, że podstawowe cechy psychiki ludzkiej wytwarzają się 
w toku przystosowania się jednostki do warunków i wymogów środowiska 
społecznego  linton (1975) postulował istnienie w obrębie każdego społe-
czeństwa złączonego wspólnotą kultury tak zwanej osobowości podstawowej, 
która jest wspólna wszystkim lub przynajmniej większości członków danej 
grupy  kultura w rozumieniu lintona (1975) jest sposobem życia jakiegoś 
społeczeństwa, jednostka zaś, by mogła w danym społeczeństwie funkcjo-
nować skutecznie, powinna przestrzegać określonych wzorów kulturowych 
(pewnej ograniczonej skali zachowań, w ramach której mieszczą się nor-
malne reakcje członków określonego społeczeństwa na określone sytuacje)  
ludzie uczą się takich zachowań doświadczając zachowań dorosłych wobec 
siebie jeszcze jako dzieci (określone schematy zachowań wobec dzieci są po-
wszechne w określonych społecznościach) oraz poprzez obserwację wzorów 
zachowania charakterystycznych dla danego społeczeństwa 

na gruncie psychologii badania zależności pomiędzy cechami kultury, 
społeczeństwa, środowiska a właściwościami przynależących do nich jedno-
stek i grup prowadzili między innymi: allik i mcCrae (2004), Berry (1976, 
1979), Boski (1991, 1992, 2009), hofstede (2001), house i in  (2004), Triandis 
(2000)  Badania potwierdzają, że poszczególne wymiary charakteryzujące 
całe kultury są powiązane z określonymi cechami osobowości jednostek (al-
lik, mcCrae, 2004; hofstede, mcCrae, 2004): w krajach indywidualistycznych 
ludzie są bardziej ekstrawertywni; w krajach, gdzie obowiązują zasady dy-
stansu do władzy, hierarchicznego porządku społecznego – przejawiają mniej 
ekstrawertywne postawy, są bardziej sumienni i mniej otwarci; unikanie 
niepewności (rozumiane jako stopień zagrożenia, jaki członkowie danej kul-
tury odczuwają w związku z niepewnymi lub nieznanymi sytuacjami) wiąże 
się z neurotyzmem i niską ugodowością  psychologowie nie są jednak zgodni 
w kwestii, czy określone warunki środowiskowe, społeczne, kulturowe two-
rzą określone typy osobowości (tzn  profile cech najbardziej optymalnych 
dla przystosowania w danym środowisku), czy też jednostki o określonych 
cechach odnajdują i zamieszkują określone terytorium tworząc tym samym 
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społeczeństwo i kulturę o charakterystykach odpowiadających ich cechom 
osobowym  Triandis (2000) postuluje, że idee i narzędzia, które okazały się 
danej społeczności przydatne w przeszłości, stają się względnie trwałymi 
atrybutami bądź wytycznymi jednostek przynależących do danej społeczno-
ści  z kolei mcCrae i jego współpracownicy (allik, mcCrae, 2004; hofstede, 
mcCrae, 2004) akcentują determinizm genetyczny, zaznaczając, że określone 
kultury powstały dzięki wrodzonym cechom ludzi, którzy je tworzą 

zaznacza się również (por  Boski, 2009), że błędem jest przypisywanie 
cech typowych dla całego społeczeństwa danego kraju bądź regionu do od-
rębnym grupom społecznym w jego ramach  między innymi linton (1975), 
Boski (2009), podkreślają w swoich pracach, że od typowych dla danego 
społeczeństwa wzorców cech i zachowań istnieją odchylenia bądź rozpro-
szenia (którymi mogą być na przykład odmienne kultury etniczne)  zatem, 
żeby bardziej trafnie rozpoznać dominujący wzorzec należy się odnieść do 
psychologii indygenicznej (lokalnej, etnicznej) (kim i in , 1993, 2006: za Bo-
ski, 2009)  Chotinec (2003) – autorka teorii indywidualności etnicznej zakła-
da, że w efekcie adaptacji do etnicznego świata oraz w wyniku identyfikacji 
z nim, indywidualność nabiera treści etnicznych: znaczeń etnicznych doty-
czących świata oraz odpowiednich zachowań  na strukturę indywidualności 
etnicznej składają się właściwości specyficzne etnicznie (zachowania deter-
minowane zewnętrznie, obiektywny sposób bycia) oraz nadawanie znaczeń 
subiektywnych znaczeniom etnicznym  Wydaje się zatem, że w odniesieniu 
do małych społeczności rozpatrywanie cech jednostek przynależących do 
nich w kontekście środowiska bliższego, obejmującego mniejszy obszar niż 
kraj lub region, jest bardziej zasadne  z potocznych obserwacji, jak również 
z wypowiedzi członków grup mniejszościowych wynika, że identyfikują się 
oni częściej ze społecznością im najbliższą, podkreślając jednocześnie wła-
sną odrębność od kultury większości (por  sobecki, 2007; ustrzycki, 2007) 

poczucie tożsamości społecznej
równie (a być może nawet bardziej) podstawowa, jak dopasowanie okre-

ślonych cech osobowościowych do środowiska, w którym się zamieszkuje, 
wydaje się być kwestia identyfikacji z określoną grupą narodową/kulturową  
W psychologii poczucie takiej przynależności określane jest między inny-
mi terminem tożsamości społecznej  Wydaje się, że osobowość, zachowania, 
wartości jednostki może określać nie tylko przynależność do danego naro-
du bądź kultury, ile siła poczucia przynależności oraz stopień identyfikacji 
z określoną grupą bądź społecznością 

Teoria tożsamości społecznej Tajfela i Turnera (1979, 1986: za Cameron, 
lalonde, 2001) tworzy ramy do poszukiwania związków pomiędzy przyna-
leżnością do określonej grupy a właściwościami jednostek do niej przyna-
leżących  W koncepcji tej tożsamość społeczna rozumiana jest jako część 
koncepcji siebie jednostki, wynika z jej przynależności do określonej grupy 
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społecznej  składają się na nią trzy elementy: dostępność poznawcza przyna-
leżności (centralność), wartości i emocje wzbudzane poprzez fakt przynależ-
ności do danej grupy (afekt wewnątrzgrupowy) oraz poczucie więzi wspól-
notowej z członkami danej grupy (więzi wewnątrzgrupowe) 

Tożsamość narodowa rozumiana jest jako część tożsamości społecznej 
opartej na narodowości polskiej, jest poczuciem odrębności wobec innych 
narodów, kształtowanym między innymi przez takie czynniki, jak język, te-
rytorium, historia narodu, świadomość pochodzenia, świadomość narodowa, 
kultura (por  Wojtkowiak, 2005) – jest efektem kulturalizacji, czyli wpro-
wadzania i wchodzenia w uniwersum kultury symbolicznej (kłoskowska, 
1996: za przybysz 2007)  Tożsamość społeczna zasadza się na członkostwie 
w grupie, wobec której jednostka tworzy relację przynależnościową „my”, 
na potrzebach przynależności i podobieństwa do innych (por  Boski, 2009, 
nikitorowicz, 2007)  poczucie tożsamości społecznej związanej z polskością 
zawiera element poznawczej dostępności (częstotliwości myślenia o sobie 
jako polaku), poczucia wspólnotowej więzi z polakami oraz emocje związane 
z byciem członkiem polskiej społeczności  Tożsamość narodowa jest zatem 
jedynie komponentem tożsamości społecznej związanej z polskością 

Badania potwierdzają, że z poczuciem tożsamości społecznej wiążą się 
często określone postawy, preferowane wartości, cechy osobowościowe i za-
chowania (Cameron, 1999; Condor, 1996; sato, Cameron, 1999; Waś, 2007)  
Wyniki badań referowanych w tym artykule mają udzielić odpowiedzi na 
pytanie, z jakimi właściwościami osobowościowymi (warunkowanymi gene-
tycznie oraz charakterologicznymi) wiąże się poczucie tożsamości społecznej 
związanej z polskością wśród polskiej młodzieży mieszkającej na litwie 

psychobiologiczna teoria osobowości cloningera
ze względu na to, że badania nie rozstrzygają, czy właściwości ludzi 

przynależących do różnych społeczności i kultur są dziedziczone, czy do-
piero kształtowane poprzez przebywanie w określonym środowisku, istotne 
wydaje się branie pod uwagę obu aspektów osobowości – cech o podłożu 
biologicznym, jak również kształtowanych w wyniku adaptacji do standar-
dów funkcjonowania w danym środowisku  Teoria osobowości sformuło-
wana przez r  Cloningera (por  hornowska, 2003) zawiera te oba aspekty 
właściwości psychicznych: uwarunkowany genetycznie temperament oraz 
zdeterminowany środowiskowo charakter  Indywidualne różnice tempera-
mentalne według Cloningera związane są z drobnymi różnicami w budo-
wie i połączeniach w strukturach mózgowych  Temperament w tym modelu 
tworzy kilka wymiarów: poszukiwanie nowości – tendencja do aktywnego 
reagowania na nowe bodźce (zależy od przekaźnictwa dopaminergicznego); 
unikanie szkody – tendencja do hamowania działań w odpowiedzi na bodź-
ce negatywne (zależy od przekaźnictwa serotoninergicznego); zależność od 
nagrody – skłonność do podtrzymywania zachowania w odpowiedzi na po-
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zytywne wzmocnienia (pozostaje w relacji z układem noradrenergicznym); 
wytrwałość – zdolność do samodzielnego podtrzymywania danego rodzaju 
aktywności  Charakter definiowany jest jako właściwości osobowości naby-
wane w trakcie rozwoju ontogenetycznego, są one związane z postrzeganiem 
przez jednostkę własnej osoby, podlegają wpływom świadomych procesów 
związanych z uczeniem się i wychowaniem  na charakter składają się kolej-
ne trzy wymiary: samokierowanie – rozumiane jako zdolność do kontrolo-
wania, regulowania i dostosowania własnego zachowania w celu adaptacji do 
sytuacji; skłonność do współpracy – zdolność do identyfikacji i akceptacji 
zachowań innych ludzi; autotranscendencja – zdolność do oderwania się od 
własnej osoby, poczucie, że jest ona częścią wszechświata (wymiar związany 
z duchowością)  każdy wymiar opisywany jest dodatkowo poprzez odpowia-
dające mu podwymiary (wyszczególnione dalej przy omówieniu kwestiona-
riusza Temperamentu i Charakteru r  Cloningera) 

polacy na litwie
mniejszość polska mieszkająca na litwie jest to grupa licząca 212,8 tys  

osób (na podstawie danych departamentu statystycznego republiki litew-
skiej z roku 2011 – 6,6% mieszkańców (lietuvos statistikos departamentas, 
2011))  grupa ta zamieszkuje od wielu pokoleń zwarty obszar terytorialny 
(okolice Wilna)  przez historyków Wileńszczyzna zwana jest również „pol-
ską wyspą etniczną” (por  kowalski, 2008)  są to ludzie uważający się za 
polaków, przede wszystkim potomkowie spolonizowanej ludności litewskiej 
i białoruskiej mieszkającej na ziemiach dawnej rzeczypospolitej (kowalski, 
2008; miknys, 2005)  Większość tej grupy uważa język polski za swój język 
ojczysty, kultywuje polskie tradycje i zwyczaje, dba o zachowanie polskiej 
kultury w domach rodzinnych  ludność ta podlegała wielu procesom, które 
miały znaczenie dla kształtowania ich tożsamości (rozprzestrzenianie katoli-
cyzmu na Wschód; białorutenizacja; polonizacja językowa, kulturowa, świa-
domościowa, zachodząca przede wszystkim wśród szlachty ze względu na 
atrakcyjność kultury polskiej; zmiany granic w wieku XX, kiedy to raz po raz 
znajdowali się na obszarze innego kraju; rusyfikacja i sowietyzacja; wysie-
dlenia za czasów zsrr; polityka „mieszania” narodowości na tym obszarze, 
konflikty z ludnością litewską (Bobryk, 2005; kowalski, 2008; kurcz, 2005)  
korczak (1998) zaznacza, że efektem rzeczpospolitej obojga narodów było 
wytworzenie wspólnej specyficznej świadomości mieszkańców ziem państwa 
litewskiego  polacy na litwie w sensie przynależności kulturowej poczuwają 
się za polaków, jednak ta świadomość ma pewną specyfikę – wyraźnie od-
czuwają swoją odrębność od polaków z polski (römer: za miknys, 2005)  
syndrom tożsamościowy charakterystyczny dla wschodnich rejonów dawnej 
rzeczypospolitej określany mianem „tutejszości” (por  sobecki, 2007) wydaje 
się być adekwatnym określeniem również dla tożsamości tej grupy  z badań 
przeprowadzonych przez norvilasa i Valskytė-janušaitienė (2007) wynika, że 
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uczniowie polscy na litwie najbardziej identyfikują się z polakami mówiący-
mi po polsku, następnie zaś z polakami mówiącymi po rosyjsku i rosjana-
mi mówiącymi po rosyjsku  przedstawiciele zaś innych narodowości, nawet 
mówiący po polsku, nie są zbyt bliscy polskiej młodzieży  założyć zatem 
należy, że poszczególnych członków polskiej mniejszości może cechować sil-
niejsze bądź słabsze poczucie tożsamości polskiej, zaś ze względu na wielo-
rakie uwarunkowania społeczne i historyczne, myślenie o sobie jako polaku 
może się wiązać z określonymi właściwościami podmiotowymi  Badania nad 
stereotypami narodowościowymi (avidonienė, Bistrickas, 1991) ukazują, że 
polacy mieszkający na Wileńszczyźnie są postrzegani inaczej przez różne 
narodowości zamieszkujące ten obszar: litwini uważają, że polacy są zaro-
zumiali, traktujący pracę w sposób nieuczciwy, wynarodowieni, spekulan-
ci; rosjanie postrzegają polaków jako towarzyskich, miłych, zarozumiałych, 
egoistycznych, spekulantów; Żydzi przypisują polakom dwulicowość, zaro-
zumiałość, mieszczańskość, uprzejmość, niskie wykształcenie  polacy zaś 
postrzegają siebie jako pracowitych, kulturalnych, uprzejmych, religijnych 

cechy polskiej kultury
Badania nad mniejszościami narodowymi na terenie byłego zsrr stały 

się możliwe dopiero w latach 90  ubiegłego wieku  z tego między innymi 
powodu oraz ze względu na odrębność językową i małe zaplecze instrumen-
tów badawczych, bardzo nieliczne są badania również w grupie polaków na 
litwie  Badania zaś psychologiczne są szczególnie skąpe  punktem wyjścia 
zatem w odpowiedzi na pytanie, jakie właściwości osobowościowe mogą się 
wiązać z poczuciem polskiej tożsamości na litwie będzie przedstawienie 
wyników badań nad polską kulturą (również w świetle porównań między-
kulturowych) oraz polakami mieszkającymi poza polską 

Boski (2009) wyróżnia 4 wymiary charakterystyczne dla polskiej kultury:
1  humanizm – rozumiany jako prospołecznie zorientowane relacje 

międzyludzkie  Według autora, jest to tradycyjny polski wymiar kulturowy 
mający swoje korzenie w wieloletniej historii  dla rozumienia polski współ-
czesnej istotne jest zamykanie się w kręgu rodzinno-przyjacielskim, przy 
jednoczesnych niedostatkach społeczeństwa obywatelskiego  Wyniki badań 
na temat prospołecznych ustosunkowań polaków wobec innych ludzi nie są 
jednoznaczne: w projekcie gloBe polska nie uzyskuje wysokich wskaźni-
ków w zakresie orientacji humanistycznej (kabasakal, Bodur, 2004: za Boski, 
2009), zaś badania kamińskiej (2002: za Boski, 2009), kowalskiej (2007: za 
Boski, 2009), lewandowskiej (2008) wykazują, że polacy są bardziej prospo-
łeczni niż przedstawiciele innych narodów (między innymi litwini, ukraiń-
cy, anglicy) 

2  sarmatyzm – rozumiany jako brak dyscypliny społecznej i anarchicz-
ny hedonizm – wiąże się z niechęcią do odrzucania polskiego dziedzictwa 
kulturowego 
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3  materializm – chęć bogacenia się, instrumentalne zaangażowanie 
w pracę i relacje międzyludzkie oraz chęć przyjmowania zewnętrznej kultu-
ry z zachodu (unii europejskiej) 

4  liberalizm – wolność w życiu osobistym, brak ingerencji tradycji 
w życie społeczne 

Te same wymiary odtworzyły się w badaniach emigracji polskiej w sta-
nach zjednoczonych (rymek-gmytrasiewicz, 2006)  nosarzewska (2004) zaś 
wykazała, że polacy akceptują humanizm własnej kultury, odrzucają zaś sar-
matyzm, w większym stopniu cenią liberalizm niż dostrzegają go w polskiej 
rzeczywistości  kulturę polską charakteryzuje się również jako spolaryzo-
waną na pozytywne ustosunkowanie wobec wartości humanistycznych, pro-
społecznych, oraz negatywne wobec materializmu – co często jest źródłem 
konfliktów: zależność polaków od wartości materialnych nie jest przez nich 
akceptowana (por Boski, 2009) 

kulturę polską w dużym stopniu określa również katolicyzm, który swe-
go czasu był wyrazem dążności do związku z europą zachodnią, ale też wa-
runkiem zachowania odrębności wobec sąsiadów wyznających inne religie 
(por  Boski, 2009)  kościół i religijność określały (i w dużym stopniu okre-
ślają nadal) również tożsamość narodową polaków zamieszkujących obecnie 
terytorium Wileńszczyzny (polaków na litwie i na Białorusi (kabzińska, 
1999; sobecki, 2007))  poczucie polskiej tożsamości narodowej w dużej mie-
rze przetrwało na Wileńszczyźnie dzięki katolicyzmowi (Bobryk, 2005)  Inne 
badania wykazały, że wyższy stopień religijności wiąże się z hołdowaniem 
wartościom należącym do obszaru tradycjonalizmu, konformizmu, bezpie-
czeństwa, dobroci, zaś negatywnie koreluje z wartościami hedonizmu, in-
dywidualizmu i stymulacji (house i in , 2004; huismans, 1994)  katolicyzm 
określany jest jako religia kobieca (opiekuńcza, wspierająca w słabościach, 
niesprzyjająca wykształceniu się motywacji osiągnięć) (por  Boski, 2009)  Ba-
dania smith i współpracowników (1996) wykazują, że polska wraz z kilkoma 
innymi krajami postkomunistycznymi tworzy wyraźnie odrębny obszar kul-
turowy, charakteryzujący się między innymi konserwatyzmem oraz utylita-
ryzmem w środowisku pracy, wysoką tolerancję na niepewność (house i in , 
2004), przenikanie się ról rodzinnych i przyjacielskich (por  Boski, 2009) 

Badania Wasia (2007) nad tożsamością społeczną polaków ukazują, że 
z wyższym poczuciem więzi z własną grupą narodową u polaków współ-
występuje wysoka ocena takich wartości, jak szacunek dla starszych, posłu-
szeństwo, szacunek dla tradycji, łagodność, otwartość umysłu, sprawiedli-
wość społeczna, uczciwość, bycie pomocnym  Im zaś silniejsze jest poczucie 
związania z własną grupą narodową, tym mniej ceniony jest własny sukces 
czy ambicja 

jak wynika z badań Chodynickiej (2002), polacy są bardziej ugodowi 
w porównaniu z amerykanami  również polacy przebywający w Irlandii są 
bardziej ugodowi i sumienni w porównaniu ze swoimi rodakami w kraju 
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oraz Irlandczykami (lewandowska, 2008)  Boski zauważa (2009), że w kon-
takcie z obcokrajowcami można zaobserwować swoiste zawstydzenie zwią-
zane z polskością  dla polaków przebywających na zachodzie (w krajach 
unii europejskiej i stanach zjednoczonych) charakterystyczne jest poczu-
cie niższości odnośnie własnej grupy kulturowej  również badania osiń-
skiej (2007) w grupie licealistów uczęszczających do amerykańskiej szkoły 
w Warszawie ukazują, że młodzież dwukulturowa skłonna jest dewaluować 
polskie dziedzictwo, gdy prezentuje się jej wcześniej amerykańskie symbole 
kulturowe 

Wojciszke i grzelak (1995) zwracają uwagę na negatywizm polaków: wy-
rażanie niezadowolenia ze świata społecznego i własnej w nim sytuacji  62% 
polaków deklaruje dojmujące poczucie krzywdy  polacy mieszkający w pol-
sce mają wyższy poziom negatywnych emocji niż obcokrajowcy (Brytyjczy-
cy, rosjanie, francuscy ekspatrianci) (nosarzewska, 2004; sołtys, 2003: za 
Boski, 2009) 

polacy w polsce i w Irlandii mają niższy poziom ekstrawersji niż Irland-
czycy oraz wyższy poziom otwartości – który się wiąże prawdopodobnie 
z wysoką tolerancją polaków na niepewność (lewandowska, 2008) 

problem badań

W programie badań prezentowanych w niniejszym artykule postawiono 
następujący problem badawczy: czy młodzież polska mieszkająca na litwie 
prezentująca niski i wysoki poziom poczucia tożsamości społecznej związa-
nej z polskością różni się w zakresie właściwości osobowościowych?

p1.1: Czy grupy różnią się pomiędzy sobą pod względem właściwości de-
terminowanych genetycznie?

p1.2: Czy grupy różnią się pomiędzy sobą ze względu na właściwości 
charakterologiczne?

hipotezy
W oparciu o analizę literatury oraz wyniki dostępnych badań założono, 

że grupy młodzieży o silnym i słabym poczuciu tożsamości społecznej zwią-
zanej z polskością będą się różniły pomiędzy sobą w zakresie niektórych 
cech osobowościowych oraz sformułowano następujące hipotezy:

h1: młodzież o silnej polskiej tożsamości prezentuje wyższe wskaźniki 
w zakresie cech wskazujących na niepokój i zamartwianie się niż młodzież 
o niskim poziomie polskiej tożsamości 
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h.2: młodzież o silnej polskiej tożsamości prezentuje wyższe wskaźniki 
w zakresie otwartości na nowe doświadczenia oraz tolerancji na niepewność 
niż młodzież o niskim poziomie polskiej tożsamości 

h.3: młodzież o silnej polskiej tożsamości jest bardziej prospołeczna niż 
młodzież o niskim poziomie polskiej tożsamości 

h.4: młodzież o silnej polskiej tożsamości ma wyższe wskaźniki w za-
kresie takich cech jak sumienność, wytrwałość i odpowiedzialność niż mło-
dzież o niskim poziomie polskiej tożsamości 

h.5: młodzież o silnej polskiej tożsamości prezentuje wyższe wskaźniki 
w zakresie wymiarów związanych z duchowością niż młodzież o niskim po-
ziomie polskiej tożsamości 

W badaniach nie zostanie rozstrzygnięte, czy badane właściwości są po-
chodną poczucia tożsamości społecznej, przynależności do określonej grupy, 
czy też osoby o określonych właściwościach są skłonne do odczuwania sil-
niejszej przynależności do danej społeczności  W przypadku cech tempera-
mentalnych kierunek zależności jest oczywisty  związek zaś cech charakte-
rologicznych z poczuciem tożsamości społecznej może być dwukierunkowy  
zakładam, że silniejsze poczucie przynależności do społeczności polskiej 
(wyższe wskaźniki w skali poczucia Tożsamości społecznej) wiążą się praw-
dopodobnie z większą ilością bądź bardziej intensywnym uczestnictwem 
w życiu danej społeczności  osoby zaś silniej identyfikujące się z polską na-
rodowością prezentować mogą określony wzór właściwości podmiotowych 

pomiar zmiennych
W celu odpowiedzi na postawione pytania, użyte zostały metody kwe-

stionariuszowe  poczucie tożsamości społecznej związanej z polskością (da-
lej również: poczucie tożsamości polskiej) rozumiane jest jako poczucie toż-
samości społecznej w koncepcji Tajfela i Turnera (1978: za Cameron, 1999, 
s 179), badane skalą j  Camerona w polskim opracowaniu a  Wasia, j  śliwa-
ka, r  Bartczuka, m  Wiechetka (Waś, 2007)  zmienne osobowościowe będą 
ujęte za pomocą dwóch metod: kwestionariusza neo-FFI Costy i mcCrae 
w polskim opracowaniu szczepaniaka, śliwińskiej, strelaua, zawadzkiego 
(zawadzki i in , 1998) oraz kwestionariusza Temperamentu i Charakteru 
Cloningera (TCI) w polskim opracowaniu hornowskiej (hornowska, 2003) 

Skala Poczucia Tożsamości Społecznej
skala poczucia Tożsamości społecznej j  Camerona (Waś, 2007) mierzy 

trzy wskaźniki tożsamości społecznej: 1) Centralność – częstotliwość poja-
wiania się danej grupy w świadomości jednostki oraz subiektywna ważność 
tej grupy dla reprezentacji poznawczej własnej osoby; 2) afekt wewnątrzgru-
powy – pozytywne bądź negatywne emocje związane z faktem przynależ-
ności do danej grupy; 3) Więzi wewnątrzgrupowe – przywiązanie, poczucie 
więzi z grupą  W analizach poczucie tożsamości społecznej ujmowane będzie 
za pomocą jednego wskaźnika, będącego sumą tych trzech dymensji  skala 



92 Olga Narvoiš

zawiera 12 pytań, do których badani ustosunkowują się na skali sześciostop-
niowej (1-zdecydowanie się nie zgadzam, 6- zdecydowanie się zgadzam) 

Kwestionariusz NEO-FFI
kwestionariusz neo-FFI Costa’y i mcCrae w polskim opracowaniu 

(szczepaniak, śliwińska, strelau, zawadzki, 1998) składa się z 60 stwierdzeń, 
do których badani ustosunkowują się na skali pięciostopniowej oraz obejmu-
je pięć wymiarów: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadcze-
nie, ugodowość i sumienność 

Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru
kwestionariusz Temperamentu i Charakteru (TCI) Cloningera 

w polskim opracowaniu hornowskiej (2003) przeznaczony jest do ba-
dania temperamentu i charakteru w ramach psychobiologicznej teorii 
osobowości sformułowanej przez r  Cloningera (1994)  zawiera 240 
pozycji (7 skal i 26 podskal; ostatnia podskala – twierdzenia trak-
towane jako wskaźniki zaburzeń osobowości – nie będzie brana pod 
uwagę w analizach)  W wersji oryginalnej badani ustosunkowują się 
do stwierdzeń na skali dwustopniowej (prawda-fałsz), w niniejszym 
programie badawczym skala odpowiedzi została rozszerzona do pię-
ciu (od zdecydowanie prawdziwe do zdecydowanie nieprawdziwe)  za-
biegu tego dokonano, by zapewnić zmienność wyników i umożliwić 
badanym wybór odpowiedzi pośrednich  metoda mierzy 4 wymiary 
temperamentu:

1) Poszukiwanie nowości – tendencja do aktywnego reagowania na nowe 
bodźce  Charakteryzuje osoby pobudliwe, ciekawe, poszukujące, pełne wigo-
ru  na wymiar ten składają się cztery podwymiary: Ciekawość poznawcza, 
Impulsywność ekstrawagancja, nieuporządkowanie;

2) Unikanie szkody – tendencja do hamowania działań w odpowiedzi 
na bodźce negatywne  Charakteryzuje osoby ostrożne, bojaźliwe, lękowe, 
nieśmiałe, łatwo zniechęcające się, pasywne, pesymistyczne  na wymiar ten 
składają się cztery podskale: pesymizm, lęk przed niepewnością, lęk spo-
łeczny, męczliwość i astenia;

3) Zależność od nagrody – skłonność podtrzymywania zachowania w od-
powiedzi na pozytywne wzmocnienia  osoby o wysokich wynikach w tym 
wymiarze są towarzyskie, czułe, wrażliwe, serdeczne, zdolne do poświęceń, 
można na nich polegać  obejmuje trzy podwymiary: sentymentalność, przy-
wiązanie, zależność;

4) Wytrwałość – zdolność do samodzielnego podtrzymywania danego 
rodzaju aktywności  Wysokie wyniki w wymiarze wytrwałości charaktery-
zują osoby ciężko pracujące, pilne, wytrwale dążące do celu, ambitne, nie-
zważające na przeszkody, niskie wyniki są charakterystyczne dla osób nie-
stałych, leniwych, niesolidnych, wrażliwych na przeszkody;
oraz 3 wymiary charakteru:
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1) Samokierowanie – jest to zdolność do kontrolowania, regulowania 
i dostosowania własnego zachowania w celu adaptacji do sytuacji  Wymiar 
ten tworzy pięć podskal: odpowiedzialność, stanowczość, zaradność, samo-
kaceptacja, dobre nawyki;

2) Skłonność do współpracy – zdolność do identyfikacji i akceptacji za-
chowań innych ludzi  składają się na nią: Tolerancja, empatia, gotowość do 
niesienia pomocy, Wyrozumiałość, zintegrowane sumienie;

3) Zdolność do autotranscendencji – zdolność do poczucia osoby, że jest 
ona częścią wszechświata  jest to wymiar związany z duchowością  Tworzą 
go trzy skale: kreatywne przekraczanie ja, Transpersonalna identyfikacja, 
akceptacja duchowości 

Wskaźniki rzetelności (alfa Cronbacha) obliczone dla badanej próby dla 
skal temperamentu zawierają się w przedziale 0,34 dla skali nieuporządko-
wania do 0,73 dla skali ekstrawagancji  dla skal charakteru: w przedziale 
0,26 dla skali empatii do 0,75 dla skali Wyrozumiałości  W badaniach uzy-
skuje się wyraźne związki pomiędzy wymiarami mierzonymi metodą neo-
-FFI a TCI (por  hornowska, 2003), tym niemniej autorzy zaznaczają, że 
metody te nie są alternatywnymi miarami tych samych konstruktów, raczej 
wzajemnie się uzupełniają 

Osoby badane
Badania przeprowadzone zostały wśród młodzieży uczęszczającej do 

polskich szkół na litwie  Wzięły w nich udział 332 osoby w wieku 15-19 
lat (m=16,66), z których do ostatecznych analiz zakwalifikowano 215 osób 
(64,76%)  nie uwzględniono w analizach zestawów, które zostały uzupełnio-
ne nierzetelnie oraz zestawów osób, które w odpowiedzi na pytanie o naro-
dowość wskazały inną narodowość niż polska (litewska, rosyjska, białoruska 
– takich osób było zaledwie kilka)  zaznaczyć należy, że jest to młodzież 
pochodząca często z rodzin mieszanych narodowościowo, w związku z tym 
może myśleć o sobie nie tylko w kategoriach ja- polak, ale również w ka-
tegoriach ja-litwin, ja-rosjanin, ja-Białorusin i in  z tego powodu w ana-
lizach uwzględniono tylko wyniki osób deklarujących polską narodowość, 
co zapewnia większe prawdopodobieństwo, że w największym stopniu dana 
młodzież identyfikuje się z narodowością polską  Badania hoffman i współ-
pracowników (1986) wykazały, że osoby charakteryzujące się chińsko-an-
gielską dwujęzycznością operowały odmiennymi i charakterystycznymi dla 
danej kultury założeniami ukrytych teorii osobowości, w zależności od tego, 
w którym języku prowadzone było badanie  polacy na litwie są to najczę-
ściej osoby wielojęzyczne, dlatego by uniknąć podobnego efektu badani 
uzupełniali kwestionariusze w języku polskim  dodatkowe charakterystyki 
badanych zaprezentowane zostaną poniżej przy okazji omawiania wyników 
charakterystycznych dla grup skrajnych (o niskich i wysokich wynikach 
w skali poczucia Tożsamości społecznej) 
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grupy młodzieży o wysokim i niskim poczuciu tożsamości polskiej zo-
stały wyodrębnione na podstawie wyniku ogólnego w skali Tożsamości spo-
łecznej (sTs) – wynik ten jest sumą punktów w skalach Centralności, afek-
tu wewnątrzgrupowego oraz Więzi wewnątrzgrupowych  osoby o wynikach 
poniżej jednego odchylenia standardowego od średniej przydzielono do gru-
py o niskim poziomie poczucia tożsamości polskiej (38 osób – ich wyniki 
w skali sTs mieszczą się w granicach 1-3 stenów), osoby zaś powyżej jednego 
odchylenia standardowego od średniej tworzą grupę o wysokim poczuciu 
tożsamości polskiej (40 osób o wynikach 8-10 stenów)  rozkład wyników dla 
ogólnego wskaźnika poczucia tożsamości społecznej jest normalny 

W tabeli 1 poniżej porównane zostały wyniki obu grup pod względem 
poszczególnych składowych poczucia tożsamości polskiej (Centralności, 
Więzi wewnątrzgrupowych, afektu wewnątrzgrupowego) oraz wskaźnika 
ogólnego pTp 

Tabela 1  statystyki opisowe dla skal sTs w grupach o wysokim i niskim poczuciu 
tożsamości polskiej oraz istotności różnic pomiędzy grupami 

skala Więzi 
wewnątrzgrupowe

Centralność afekt 
wewnątrzgrupowy

Wynik ogólny 
(pTp)

M SD M SD M SD M SD

niskie pTp 3,13 1,19 4,00 1,71 3,21 1,36 2,53 0,69

Wysokie pTp 7,63 1,25 7,90 1,39 7,85 1,21 8,48 0,64

Test t -16,25*** -11,08*** -15,94***

Cała grupa 5,47 1,95 5,49 2,03 5,58 1,98 5,52 2,02

***p< 0,001

W badaniu wzięło udział 62 chłopców (28,84%) i 153 dziewcząt (71,16%)  
można poczynić pewne obserwacje odnośnie przynależności do grup z wyso-
kim i niskim poczuciem tożsamości polskiej osób o określonej płci  W gru-
pie z niskim pTp jest dwukrotnie więcej chłopców niż w grupie o wysokim 
poziomie pTp (20:10)  z kolei więcej dziewcząt znajduje się w grupie o wy-
sokim pTp niż w grupie o niskim pTp (30:18)  możliwe jest, że dziewczęta 
mają silniejsze tendencje do odczuwania i deklarowania przynależności spo-
łecznej i przywiązania niż chłopcy, którzy kulturowo uczeni są niezależno-
ści, nastawienia na sukces i rywalizację  Tak jak wcześniej zaznacza to mię-
dzy innymi Boski (2009), polska kultura charakteryzowana jest jako kultura 
kobieca (hołdująca takim wartościom, jak relacje interpersonalne, uległość, 
kosztem rywalizacji i sukcesu, opiekuńczość), zatem fakt, że w grupie o sil-
nym poczuciu polskiej tożsamości większość to kobiety, można by tłuma-
czyć również w taki sposób 
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34% badanych mieszka na wsi, 20% – w małym mieście, 46% – w dużym 
mieście  W grupie z niskim poczuciem polskiej tożsamości: 36,8% mieszka 
na wsi, 39,5% – w dużym mieście, 23,7% – w małym mieście, zaś w gru-
pie o wysokim poczuciu polskiej tożsamości: 25% młodzieży mieszka na 
wsi, 52,5% – w dużym mieście, 22,5% – w małym mieście  zatem w grupie 
młodzieży o silnej polskiej tożsamości ponad połowa to osoby zamieszkałe 
w dużym mieście  Większy procent osób ze wsi należy do grupy z niskim 
pTp niż do grupy z wysokim pTp  możliwe jest, że młodzież w dużych mia-
stach ma większy dostęp do polskiej kultury poprzez, na przykład, silniejszą 
kadrę nauczycielską w polskich szkołach w miastach oraz lepsze ich finanso-
wanie, więcej grup harcerskich, religijnych 

ojcowie badanej młodzieży posiadają w większości wykształcenie zawo-
dowe (44,65% całej grupy), 21,86 % – wykształcenie średnie, 18,6% – wy-
kształcenie wyższe, 4,19% – podstawowe  z kolei wśród osób o wysokim po-
czuciu polskiej tożsamości przeważa procent ojców z wykształceniem zawo-
dowym (55%), 15% ojców młodzieży z wysokim pTp posiada wykształcenie 
średnie, zaś 20% – wyższe  W grupie o niskim poczuciu polskiej tożsamości 
jest to odpowiednio: 47%, 23%, 23%  W żadnej grupie nie ma ojców z wy-
kształceniem podstawowym 

Większość matek w badanej grupie (39,07%) ma wykształcenie wyższe, 
29,76% – wykształcenie zawodowe, 25,58% – średnie, 1,86% – podstawowe  
W obu grupach nie ma matek z wykształceniem podstawowym  W grupie 
młodzieży o niskim poczuciu polskiej tożsamości jest większy procent matek 
z wykształceniem średnim (31,6%) niż w grupie młodzieży z wysokim pTp 
(7%)  z kolei w grupie z wysokim pTp jest większy procent matek o wy-
kształceniu zawodowym (40%) i wyższym (47,5%) niż w grupie z niskim 
pTp (odpowiednio 28,9% i 39,5%) 

możliwe jest, że niższe poczucie polskiej tożsamości może mieć zwią-
zek z zamieszkaniem na wsi i średnim wykształceniem matki, wysokie zaś 
z zamieszkaniem w dużym mieście i zawodowym oraz wyższym wykształ-
ceniem matek 

najwięcej ojców badanej młodzieży jest narodowości polskiej (74,42%), 
8,37% – narodowości rosyjskiej, 4,65% – narodowości litewskiej, 7,91% – in-
nej niż trzy podane wcześniej narodowości  analizując te wyniki możemy 
przyjąć, że liczba ojców polskiej narodowości jest porównywalna w gru-
pach o wysokim i niskim pTp (odpowiednio 82,5% oraz 81,6%)  W grupie 
z niskim pTp jest więcej ojców litewskiej narodowości (10,5%) niż w grupie 
z wysokim pTp (2,5%), zaś w grupie z wysokim pTp jest więcej ojców rosyj-
skiej narodowości (10%) niż w grupie z niskim pTp (5,3%)  W grupie z wy-
sokim pTp ojcowie innej narodowości stanowią 2,5%, zaś w grupie z niskim 
pTp – 2,6% 

Większość matek (84,65%) jest narodowości polskiej, 8,37% – to rosjan-
ki, po 2,32% – to litwinki oraz osoby innej narodowości  W grupie z niskim 
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pTp odpowiednio jest to 81,6%, 7,9%, oraz po 5,3%  W grupie z wysokim 
pTp matki 82,5% młodzieży to polki, 7,5% – rosjanki, 5% – o innej naro-
dowości, w grupie tej nie ma matek litwinek  Wyniki takie oznaczają, że 
stopień poczucia polskiej tożsamości u młodzieży nie jest związany z polską 
narodowością rodziców badanych, zaś posiadanie ojca lub matki narodowo-
ści litewskiej wiązać się może z niskim wskaźnikiem poczucia tożsamości 
polskiej (w grupie o niskim pTp jest więcej matek-litwinek oraz ojców-li-
twinów niż w grupie o wysokim pTp) 

na pytanie: „Czy wśród twoich bliskich znajomych, kolegów jest więcej 
polaków, litwinów, rosjan, osób o innej narodowości?” większość badanych 
(89,30%) odpowiedziała, że wśród ich znajomych jest najwięcej polaków, 
litwinów (17,67% badanych), rosjan (17,21% badanych), osób o innej naro-
dowości (około 1% badanych); jeżeli osoba zaznaczyła kilka odpowiedzi na 
to pytanie, wszystkie zostały uwzględnione w statystykach procentowych  
W grupie o wysokim pTp większy procent osób badanych (95%) niż w gru-
pie o niskim pTp (74%) deklaruje, że wśród ich bliskich znajomych i kolegów 
większością są osoby polskiej narodowości  z kolei w grupie o niskim pTp 
okazuje się być więcej niż w grupie o wysokim pTp znajomych narodowości 
litewskiej (odpowiednio 28,9% i 17,5%) oraz znajomych-rosjan (odpowiednio 
26,3% i 15%) 

zestawiono również średnie ocen szkolnych w obu grupach  osoby o wy-
sokim pTp uzyskują nieco wyższą średnią ocen w szkole niż osoby z niskim 
pTp oraz cała badana grupa, odpowiednio: 8,39; 7,56; 7,91 

Wyniki badań

W tabeli 2 przedstawiono współczynniki korelacji (r pearsona) pomiędzy 
poczuciem tożsamości społecznej związanej z polskością a właściwościami 
osobowościowymi w całej grupie  z poczuciem polskiej tożsamości wiążą się 
istotnie takie zmienne, jak ugodowość, otwartość na doświadczenie, sumien-
ność, wytrwałość, zmienne należące do wymiarów zależność od nagrody; 
skłonność do współpracy; zdolność do autotranscendencji; niektóre zmienne 
wymiaru samokierowanie  W wymiarze poszukiwanie nowości tylko jedna 
zmienna – nieuporządkowanie – koreluje ujemnie z pTp, zaś właściwości 
z obszaru unikania szkody nie korelują z poczuciem polskiej tożsamości 



97Tożsamość narodowa a cechy osobowości młodych Polaków mieszkających na Litwie

Tabela 2  korelacje (r pearsona) pomiędzy poczuciem tożsamości polskiej (pTp) 
a zmiennymi osobowościowymi (n=215) 

zmienna osobowościowa korelacja M SD

neurotyczność -0,04 5,49 0,60

ekstrawersja 0,06 5,48 1,93

otwartość 0,26*** 5,50 1,95

ugodowość 0,28*** 5,47 1,98

sumienność 0,17* 5,56 1,95

poszukiwanie nowości

Ciekawość poznawcza 0,12 5,55 1,94

Impulsywność -0,08 5,48 2,00

ekstrawagancja -0,06 5,43 1,96

nieuporządkowanie -0,16* 5,60 1,93

unikanie szkody

pesymizm -0,01 5,58 1,93

lęk przed niepewnością 0,10 5,44 1,95

lęk społeczny -0,00 5,56 1,94

męczliwość i astenia 0,02 5,50 1,96

zależność od nagrody

sentymentalność 0,27*** 5,65 1,97

przywiązanie 0,20** 5,45 1,95

zależność 0,16* 5,55 1,93

Wytrwałość 0,14* 5,63 1,95

samokierowanie

odpowiedzialność 0,10 5,47 1,95

stanowczość 0,15* 5,50 1,96

zaradność 0,14* 5,65 1,97

samoakceptacja -0,04 5,48 1,90

dobre nawyki 0,09 5,51 2,01

skłonność do współpracy

akceptacja społeczna 0,14* 5,48 1,97

empatia 0,20** 5,52 1,93

gotowość pomocy 0,21** 5,54 2,02

Wyrozumiałość 0,27*** 5,50 1,93
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zintegrowane sumienie 0,26*** 5,50 1,99

zdolność do autotranscendencji

kreatywne przekraczanie ja 0,13* 5,53 1,90

Transpersonalna identyfi-
kacja 0,20** 5,51 1,97

akceptacja duchowości 0,20** 5,50 1,98

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych (manoVa) zaob-
serwowano różnice pomiędzy grupami w ramach następujących skal:

Tabela 3  poziom poczucia tożsamości polskiej a skale neo-FFI: wyniki manoVa 

Cecha
Wysokie pTp niskie pTp anoVa

M SD M SD F η2

neurotyczność 5,08 1,64 5,29 2,05 0,261 0,003

ekstrawersja 5,70 1,72 5,32 1,83 0,909 0,012

otwartość na doświadczenie 6,70 1,70 5,05 1,96 15,805*** 0,172

ugodowość 6,15 1,88 4,29 1,90 18,923*** 0,199

sumienność 6,23 1,76 5,11 2,24 6,057* 0,074

lambda Wilksa=0,680, F(5,72)=6,785, p=0,006, η2=0,32; *p<0,05, **p<0,01, p***<0,001

porównanie obu grup pod względem cech osobowości (Tabela 3) wyka-
zało, że grupy o wysokim i niskim wyniku w skali poczucia Tożsamości 
społecznej nie różnią się pomiędzy sobą istotnie w zakresie cech neuro-
tyczności i ekstrawersji  zatem uzyskane wyniki nie potwierdzają hipotezy 
h1 oraz po części nie potwierdzają hipotezy h3  Istotne różnice natomiast 
pojawiły się w zakresie kolejnych trzech cech: młodzież o wysokim poczu-
ciu tożsamości polskiej jest istotnie bardziej otwarta na doświadczenie niż 
młodzież o niskim poczuciu polskiej tożsamości (siła efektu η2=0,17)  osoby 
o silnej polskiej tożsamości okazują się być również istotnie bardziej ugodo-
we (siła efektu η2=0,19) i sumienne (siła efektu η2=0,07) niż osoby o niskim 
wskaźniku polskiej tożsamości  Wyniki te przemawiają za słusznością hipo-
tez h2, h4 oraz częściowo potwierdzają hipotezę h3 

jak widać w tabeli 4, tylko jedna skala z obszaru poszukiwania nowo-
ści (tendencji do aktywnego reagowania na nowe bodźce) różnicuje istotnie 
obie grupy (η2=0,05)  młodzież o wysokim poczuciu tożsamości polskiej jest
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Tabela 4  poziom poczucia tożsamości polskiej a cechy temperamentalne (TCI): 
wyniki manoVa 

Wymiar Cecha
Wysokie pTp niskie pTp anoVa

M SD M SD F η2

poszukiwanie 
nowości

Ciekawość poznawcza 6,03 1,86 5,26 2,47 2,385 0,030

Impulsywność 5,25 2,1 5,76 2,2 1,113 0,014

ekstrawagancja 5,20 1,83 5,61 2,14 0,812 0,011

nieuporządkowanie 5,28 2,24 6,29 1,99 4,459* 0,055

unikanie 
szkody

pesymizm 5,15 1,79 5,16 2,19 0,000 0,000

lęk przed niepewnością 5,43 2,39 4,79 2,07 1,574 0,020

lęk społeczny 5,15 2,12 5,16 1,75 0,000 0,000

męczliwość i astenia 5,40 1,92 5,24 1,78 0,151 0,002

zależność 
od nagrody

sentymentalność 6,20 1,98 4,42 1,78 17,381*** 0,186

przywiązanie 6,08 1,75 4,76 1,81 10,636** 0,123

zależność 5,78 1,82 4,76 1,94 5,661* 0,069

Wytrwałość 6,03 2,29 5,11 1,96 3,615 0,045

lambda Wilksa=0,670, F(12,65)=2,673, p=0,006, η2=0,33; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

istotnie bardziej uporządkowana (zorganizowana, zdyscyplinowana, syste-
matyczna, odporna na frustracje) niż młodzież o niskim poczuciu tożsamo-
ści polskiej  Wynik ten może się wiązać z różnicami pomiędzy tymi gru-
pami w skali sumienności (neo-FFI)  zatem tylko jedna skala z obszaru 
poszukiwania nowości wspiera hipotezę h2, którą w danym wypadku moż-
na uznać za potwierdzoną częściowo (grupy się różnią pod względem otwar-
tości na doświadczenie (neo-FFI))  jednocześnie ciekawość poznawcza, 
impulsywność, ekstrawagancja nie są właściwościami różnicującymi obie 
grupy  rozbieżności w zakresie wyników dwóch różnych testów wyjaśnić 
można w sposób następujący: tak jak wcześniej sugerował to Boski (2009), 
otwartość na doświadczenie w danym wypadku może dotyczyć raczej tole-
rancji na niepewność oraz umiejętności funkcjonowania w sytuacjach nie-
przewidywalnych, pewnego rodzaju elstyczności i – tak jak to wspiera wynik 
w skali nieuporządkowania – odporności na frustracje, niż pobudzania wła-
snej aktywności w celu zdobywania wrażeń, poszukiwania nowych bodźców, 
emocjonalności, podejmowania ryzyka i entuzjazmu 

W zakresie wymiaru unikania szkody (tendencji do hamowania dzia-
łań w odpowiedzi na bodźce negatywne) różnice się nie ujawniły w żadnej 
ze skal  podobnie zatem jak wcześniej w teście neo-FFI w zakresie skali 
neurotyzmu  grupy młodzieży o wysokim i niskim poczuciu polskiej tożsa-
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mości nie różnią się między sobą istotnie pod względem pesymizmu, lęku 
przed niepewnością, lęku społecznego, męczliwości i astenii  zatem hipoteza 
h1 całkowicie się nie potwierdziła 

Istotne różnice uzyskano natomiast dla wszystkich skal wymiaru zależ-
ności od nagrody (skłonności do podtrzymywania zachowania w odpowiedzi 
na pozytywne wzmocnienia)  młodzież o wysokim poczuciu polskiej tożsa-
mości jest istotnie bardziej sentymentalna (wrażliwa, empatyczna, skora do 
wzruszeń, okazująca uczucia, ciepła (siła efektu η2=0,18), bardziej przywią-
zująca się, wrażliwa na lekceważenie i odrzucenie (siła efektu η2=0,12), a tak-
że zależna (poszukująca wsparcia, wrażliwa na krytykę i uległa (siła efektu 
η2=0,06) niż młodzież o niskim poczuciu pT (różnice te wspierają również 
różnice uzyskane pomiędzy tymi grupami w skali ugodowości w teście 
neo-FFI)  uzyskane wyniki w dużym stopniu potwierdzają hipotezę h3 

różnice pomiędzy grupami w zakresie wytrwałości (zdolności do samo-
dzielnego podtrzymywania danego rodzaju aktywności) okazują się być nie-
istotne  Wynik taki jest sprzeczny z tym, że grupy różnią się między sobą 
pod względem sumienności (neo-FFI)  Wydaje się, że obie skale mierzą 
nieco inne aspekty  z analiz przeprowadzonych przez hornowską (2003) wy-
nika, że wytrwałość koreluje z sumiennością na poziomie 0,46, co oznacza, 
że wymiary są do siebie zbliżone znaczeniowo, ale się nie pokrywają całko-
wicie  jednocześnie wymiar sumienności silnie koreluje z wymiarem cha-
rakteru w TCI: zdolnością do samokierowania (0,40)  W związku z tym wy-
jaśnienie powstałej sprzeczności może być takie, że sumienność rozumiana 
jako wytrwałość w dążeniu do celu, zorganizowanie (rozumiana też jako 
stosunek człowieka do pracy (por  zawadzki i in , 1998)) pomimo swojego 
podłoża genetycznego wspierany poprzez czynniki socjalizacyjne, wiąże się 
z cechami nabywanymi, między innymi takimi, jak zdolność do określania 
celów, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie  z kolei wytrwałość jest wymia-
rem posiadającym bardziej silny komponent biologiczny – jest to mecha-
nizm pobudzający do wytrwałości jako pozytywnej odpowiedzi na sygnały 
zwiastujące spodziewaną nagrodę, zintensyfikowanie pracy w odpowiedzi na 
sporadycznie stosowane kary, oraz podtrzymanie zachowania w odpowiedzi 
na pojawiające się bodźce  hipoteza h4 została potwierdzona częściowo – 
grupy się różnią między sobą jedynie pod względem sumienności 

jak wynika z tabeli 5, hipoteza h4 została potwierdzona częściowo po-
przez różnice w wymiarze samokierowanie (zdolność do kontrolowania, re-
gulowania i dostosowania własnego zachowania w celu adaptacji do sytu-
acji), grupy nie różnią się pomiędzy sobą istotnie w skalach odpowiedzialno-
ści, samoakceptacji i dobrych nawyków  natomiast w zakresie stanowczości 
(zdecydowania, zdolności do określania celów, odraczania gratyfikacji – siła 
efektu η2=0,05) i zaradności (skuteczności, produktywności, pomysłowości, 
inicjatywy – siła efektu η2=0,05) osoby o wysokim pTp uzyskują istotnie 
wyższe wyniki niż osoby z niskim pTp 



101Tożsamość narodowa a cechy osobowości młodych Polaków mieszkających na Litwie

Tabela 5  siła poczucia tożsamości społecznej a cechy charakterologiczne (TCI): 
wyniki manoVa 

Wymiar Cecha
Wysokie pTp niskie pTp anoVa

m sd m sd F eta2

samokierowanie

odpowiedzialność 6,08 1,94 5,45 2,02 1,957 0,025

stanowczość 6,33 1,85 5,39 2,20 4,110* 0,051

zaradność 6,48 1,80 5,61 2,06 3,958* 0,050

samoakceptacja 5,65 2,01 5,92 2,1 0,340 0,004

dobre nawyki 5,95 2,00 5,34 2,21 1,627 0,021

skłonność 
do współpracy

akceptacja 
społeczna 6,43 2,00 5,53 2,06 3,818* 0,048

empatia 6,10 1,91 4,79 1,99 8,835** 0,104

gotowość 
pomocy 6,05 2,15 4,66 2,18 8,052** 0,096

Wyrozumiałość 6,55 1,87 4,84 1,87 16,305*** 0,177

zintegrowane 
sumienie 6,43 2,25 4,95 1,83 10,053** 0,117

zdolność do 
autotranscendencji

kreatywne 
przekraczanie ja 5,83 2,47 4,97 1,87 2,927 0,037

Transpersonalna 
identyfikacja 6,18 2,02 4,84 2,03 8,411** 0,100

akceptacja 
duchowości 6,28 1,92 4,95 2,25 7,866** 0,094

lambda Wilksa=0,642, F (13,64)=2,744, p=0,006, η2=0,358; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

W wymiarze skłonności do współpracy (zdolności do identyfikacji i ak-
ceptacji zachowań innych osób) grupy różnią się między sobą istotnie  W za-
kresie wszystkich skal: akceptacji społecznej (tolerancji) (siła efektu η2=0,04), 
empatii (siła efektu η2=0,10), gotowości do niesienia pomocy (siła efektu 9), 
wyrozumiałości (siła efektu η2=0,17), zintegrowanego sumienia (siła efektu 
η2=0,11) młodzież o silnym pTp uzyskuje istotnie wyższe wyniki niż mło-
dzież o niskim pTp, co w dużym stopniu potwierdza hipotezę h3 

różnice w wymiarze autotranscendencji (wymiar wiążący się z ducho-
wością) prezentują się następująco: obie grupy nie różnią się między sobą 
istotnie w obszarze przekraczania własnego ja (oryginalności, kreatywności, 
tracenia poczucia czasu i miejsca)  W kolejnych dwóch wymiarach osoby 
z silnym pTp osiągają wyższe wyniki niż osoby z niskim pTp w zakresie 
następujących właściwości: transpersonalnej identyfikacji (identyfikacja ze 
światem jako całością, odczuwanie jedności z nim, idealizm – siła efektu 
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η2=0,10)  również w wymiarze akceptacja duchowości (uduchowienie, po-
godzenie ze śmiercią i cierpieniem, wiara w zjawiska pozazmysłowe – siła 
efektu η2=0,09) młodzież o silnym poczuciu tożsamości polskiej prezentuje 
wyższe wyniki niż ich rówieśnicy o niskim pTp  możliwe jest, że wyniki te 
powiązane są z religijnością (młodzież polska na litwie w większości jest 
to młodzież praktykująca religię katolicką)  Takie wyniki w dużym stopniu 
potwierdzają hipotezę h5 

Dyskusja wyników

zaprezentowane w artykule wyniki badań dostarczają odpowiedzi na 
pytanie: jakie cechy osobowościowe (warunkowane genetycznie oraz naby-
te) wyróżniają osoby młode mieszkające na litwie o silnym poczuciu pol-
skiej tożsamości  uzyskano kilka charakterystycznych właściwości:

przede wszystkim cecha polskiej kultury nazwana przez Boskiego huma-
nizmem wydaje się być cechą typową również dla polaków mieszkających 
na litwie  z większym poczuciem tożsamości społecznej związanej z pol-
skością wiąże się większa skłonność do współpracy jako cecha charakteru 
oraz zależność od nagrody i ugodowość jako właściwości determinowane 
genetycznie  W takiej sytuacji wydaje się być słuszna interpretacja, że dzie-
dziczone cechy znajdują wsparcie i kontynuację w programach kulturowych, 
a jako cecha przydatna w danym miejscu i w danym czasie są przekazywane 
następnym pokoleniom  może być również tak, że osoby o takich właści-
wościach przejawiają tendencje do silniejszego zaangażowania w tożsamość 
danej grupy społecznej, do której przynależą – w tym przypadku wyraźnie 
dbającej o swoją odrębność i zachowanie tożsamości – polskiej mniejszości 
narodowej  uwagę zwraca fakt, że młodzież ta jest bardziej ugodowa, co 
potwierdzają również badania w innych grupach polaków (lewandowska, 
2008; Chodynicka, 2002): poczucie polskiej tożsamości wiąże się z wyższą 
ugodowością, ale też empatią, wrażliwością, skłonnością do wzruszeń, przy-
wiązywaniem się i wrażliwością na odrzucenie i krytykę, zależnością 

Brak jest różnic pomiędzy grupami w skali ekstrawersji  Wymiar ten 
w rozumieniu autorów kwestionariusza neo-FFI (zawadzki i in , 1998) jest 
wymiarem charakteryzującym nie tylko jakość i ilość interakcji społecznych, 
ale też poziom aktywności i energii, skłonność do poszukiwania stymulacji, 
asertywność – które w danym przypadku nie różnicują grup  przy wyższych 
wynikach w skali ugodowości w tej grupie można wyciągnąć wniosek, że 
z wysokim poczuciem tożsamości społecznej w danym wypadku wiąże się 
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raczej wrażliwość społeczna i sympatia do innych, skłonność do współpracy 
niż tendencja do poszukiwania nowych doznań i interakcji 

młodzież o silnej polskiej tożsamości prezentuje wyższe wskaźniki w za-
kresie otwartości na doświadczenie niż młodzież o niskim poziomie poczu-
cia polskiej tożsamości  jest to również właściwość wyróżniająca polskich 
emigrantów w Irlandii oraz polaków mieszkających w polsce w porównaniu 
do Irlandczyków (lewandowska, 2008)  Boski (2009) tłumaczy taki związek 
kreatywnością i wysoką tolerancją na niepewność polaków  W wymiarze zaś 
poszukiwania nowości jedynie w skali nieuporządkowania grupa z wysokim 
pTp prezentuje wyniki istotnie niższe, co oznacza, że z wysokim poczuciem 
tożsamości polskiej wśród młodzieży na litwie wiążą się takie właściwości 
jak zorganizowanie, zdyscyplinowanie, systematyczność, odporność na fru-
stracje  Ciekawość poznawcza, impulsywność, ekstrawagancja nie są właści-
wościami różnicującymi obie grupy  rozbieżności w zakresie wyników dwóch 
różnych testów wyjaśnić można w sposób następujący: tak jak wcześniej 
sugerował to Boski (2009), otwartość na doświadczenie w danym wypadku 
może dotyczyć raczej tolerancji na niepewność oraz umiejętności funkcjo-
nowania w sytuacjach nieprzewidywalnych, pewnego rodzaju elastyczności 
i – tak jak to wspiera wynik w skali nieuporządkowania – odporności na 
frustracje, niż pobudzania własnej aktywności w celu zdobywania wrażeń, 
poszukiwania nowych bodźców podejmowania ryzyka i entuzjazmu 

młodzież o silnej polskiej tożsamości charakteryzuje się wyższym po-
ziomem sumienności niż młodzież o niskim poziomie polskiej tożsamości, 
brak jest jednak różnic pomiędzy grupami w skali wytrwałości (TCI) rozu-
mianej jako zdolność do samodzielnego podtrzymywania danej aktywności, 
wytrwałe i stanowcze dążenie do celu (hornowska, 2003)  jak zostało zazna-
czone wcześniej przy okazji prezentacji wyników, prawdopodobnie wytrwa-
łość w TCI oraz sumienność w neo-FFI mierzą nieco inne właściwości i za-
chowania  porównując polaków i Irlandczyków lewandowska (2008) ukazuje 
w swoich badaniach, że polacy przebywający w anglii są w porównaniu ze 
swoimi rodakami w polsce i Irlandczykami bardziej sumienni  Wyższa ugo-
dowość oraz sumienność polaków znajdujących się poza granicami kraju 
może być tłumaczona również mniejszą pewnością co do statusu własnej 
grupy w sytuacji bycia mniejszością oraz świadomością wysiłku, który nale-
ży włożyć, by konkurować z grupą większościową 

młodzież o silnej polskiej tożsamości różni się od młodzieży o niskim 
poziomie polskiej tożsamości ze względu na dwie właściwości wchodzące 
w skład skali samokierowania: badanych o wysokim pTp charakteryzuje 
istotnie wyższa stanowczość (zdecydowanie, zdolność do określania długo-
terminowych celów, odporność na frustracje) oraz zaradność (skuteczność, 
produktywność, pomysłowość, kompetencja)  Wyniki te są spójne z wynika-
mi uzyskanymi w skali sumienności i otwartości na doświadczenie  możliwe 
jest, że poczucie silnej przynależności do danej grupy wiąże się z wyraź-
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nie określonymi normami i standardami postępowania, zatem jego zwią-
zek z cechami zaradności i stanowczości odzwierciedla pewność w zakresie 
funkcjonowania według ustalonych i pewnym schematów zachowań w róż-
nych sytuacjach oraz poczucie dostępności wsparcia ze strony własnej grupy 

młodzież o silnej polskiej tożsamości, w porównaniu z młodzieżą o ni-
skim poziomie polskiej tożsamości, prezentuje również wyższe wyniki w za-
kresie dwóch skal wymiaru zdolności do autotranscendencji: transpersonal-
nej identyfikacji (rozumianej jako doświadczanie silnego związku z naturą 
i wszechświatem, skłonności do wyrzeczeń, by zapobiec nędzy i niesprawie-
dliwości, poczucia odpowiedzialności za to, co się dzieje z ludźmi bądź resz-
tą świata) oraz akceptacji duchowości (uduchowienia, pogodzenia ze śmier-
cią i cierpieniem, wiary w zjawiska pozazmysłowe) – oba te wymiary wydają 
się mieć bezpośredni związek z religią katolicką, która dla polaków miesz-
kających na litwie ciągle pozostaje w relacji z polskością  W kontekście tym 
należy pamiętać, że polskość na Wileńszczyźnie przetrwała przede wszyst-
kim dzięki katolicyzmowi  jeden z wymiarów tej skali – kreatywne prze-
kraczanie własnego „ja” rozumiany jako oryginalność, skłonność do poczu-
cia utraty czasu i miejsca nie różnicował grup istotnie, co nasuwa wniosek, 
że z polskością w tej grupie wiążą się raczej wymiary związane z tradycją 
i konformizmem niż oryginalnością i indywidualnym rozwijaniem własnej 
duchowości 

Warty odnotowania jest fakt, że pomimo przewidywań wymiary uni-
kanie szkody ani neurotyczność nie są właściwościami określającymi pol-
ską tożsamość badanych  możliwe jest, że uzyskiwany w badaniach wysoki 
poziom negatywnych emocji polaków mieszkających w polsce i za granicą 
(nosarzewska, 2004; sołtys, 2003; Wojciszke, grzelak, 1995) nie jest cha-
rakterystyczny dla polskiej tożsamości młodzieży polskiej mieszkającej na 
litwie  zatem hipoteza kultury narzekania w stosunku do tej grupy się nie 
potwierdza  niewykluczone jest jednak, że wynik taki zależy od wieku ba-
danych i należałoby sprawdzić rozkład wyników w tych skalach w grupie 
starszych polaków mieszkających na litwie  Wśród młodzieży bardziej wi-
doczne są tendencje asymilacyjne: jest to młodzież, która dobrze się adaptuje 
do wymogów edukacji i rynku pracy przez to, że się urodziła w niepodle-
głym państwie litewskim, o wiele lepiej zna język litewski niż starsze poko-
lenia polaków, posiada więcej znajomych narodowości litewskiej, jest lepiej 
niż pokolenia starsze przystosowana do funkcjonowania w warunkach, w ja-
kich się urodziła 
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podsumowanie

artykuł miał na celu prezentację cech współwystępujących z poczuciem 
polskiej tożsamości u polskiej młodzieży mieszkającej na litwie  zaznaczyć 
należy, że związki cech ujawnione w badaniu mają charakter współwystępo-
wania, zaś przeprowadzone analizy nie uprawomacniają do traktowania ich 
jako pochodnych poczucia przynależności do narodu polskiego w tej grupie, 
czy też determinant wpływających na odczuwanie silniejszej przynależno-
ści do tej grupy  Takie rozstrzygnięcia wymagają dalszych badań oraz kolej-
nych analiz statystycznych  jednocześnie ciekawe wydaje się być powtórze-
nie schematu badań w grupie polskiej młodzieży mieszkającej w polsce, co 
dostarczyłoby odpowiedzi na pytanie: czy silne poczucie polskiej tożsamo-
ści wiąże się z podobnym zestawem cech w polsce i na litwie  Interesujące 
wydaje się być również przeprowadzenie takich badań w grupach polaków 
w różnym wieku  uzyskane zależności należy tym niemniej potraktować 
ostrożnie ze względu na zastosowanie metod adaptowanych do warunków 
polskich  pomimo, że badana młodzież nie miała trudności ze zrozumie-
niem pojęć zawartych w metodach, mogła ona nieco inaczej rozumieć te 
pojęcia niż polacy mieszkający w polsce 

uzyskane wyniki są znaczące ze względu na kilka powodów  po pierwsze, 
wskazują na niwelowanie stereotypów przysługujących narodowości polskiej  
jak się okazuje, osoby deklarujące polską narodowość różnią się ze względu 
na siłę poczucia tożsamości związanej z polskością, jak również ze względu 
na związane z nią cechy osobowościowe  po drugie, dostarczają argumentów 
w dyskusji, czy i w jakim zakresie warto wzmacniać poczucie polskiej tożsa-
mości młodzieży mieszkającej na litwie: w jakich sytuacjach przyczyni się to 
do rozwoju i adaptacji, w jakim zaś będzie dla osoby szkodliwe w zależności 
od warunków w jakich ma funkcjonować  posiadając profil cech charakte-
ryzujących daną tożsamość jesteśmy w stanie przewidzieć trudności, które 
osoba może napotkać w innej kulturze  przykładem niech będą tutaj trud-
ności adaptacyjne studentów erasmusa (por  Boski 2009) w innych krajach  
po trzecie, są źródłem wiedzy dla psychologów i wychowawców pracujących 
z tą młodzieżą na co dzień  na litwie niewiele badań psychologicznych do-
tyczy polskiej mniejszości, są one zaś niezwykle potrzebne dla rozumienia 
potrzeb, trudności i sukcesów tych ludzi 
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