International Business and Global Economy 2019, no. 38, pp. 138–148
Biznes miêdzynarodowy w gospodarce globalnej 2019, nr 38, s. 138–148

Edited by the Institute of International Business, University of Gdañsk
ISSN 2300-6102
e-ISSN 2353-9496

DOI 10.4467/23539496IB.19.008.11507

Katarzyna Wysocka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Indywidualizm kulturowy
na przyk³adzie stereotypowego Polaka i Hiszpana
Celem niniejszego artyku³u jest ukazanie pozytywnych i negatywnych cech, które dostrzegaj¹
u siebie Polacy i Hiszpanie. Skupiono siê na autostereotypach, które czêsto pokrywaj¹ siê z postrzeganiem jednych narodowoœci przez drugie. Opisano przedstawicieli kultur indywidualnych
i bardzo patriotycznych, a jednoczeœnie maj¹cych inne podejœcie do otaczaj¹cego ich œrodowiska.
Jako metodê badawcz¹ przyjêto analizê dostêpnych pozycji literaturowych, obserwacje ró¿nych
badaczy i w³asne. Artyku³ opiera siê na pozycjach literaturowych polskich autorów oraz czasopismach i publikacjach anglojêzycznych. Przedstawiono w nim i podparto wieloma przyk³adami zachowania Polaków i Hiszpanów z perspektywy ich rodaków. Polacy i Hiszpanie ró¿ni¹ siê pod
wieloma wzglêdami, ale nale¿y wspomnieæ, i¿ wystêpuj¹ miêdzy nimi pewne podobieñstwa.
Niezwykle ceni¹ tradycje, doceniaj¹ wiêzi rodzinne i szanuj¹ osoby starsze. Pomimo europejskiego pochodzenia obie kultury ró¿ni¹ siê podejœciem do ¿ycia. Niniejszy artyku³, bêd¹cy charakterystyk¹ Polaków i Hiszpanów, mo¿e równie¿ s³u¿yæ za opracowanie t³umacz¹ce przejawiane
przez nich zachowania, które mog¹ byæ ró¿nie interpretowane przez inne kultury.
S³owa kluczowe: stereotyp, Polak, Hiszpan, autostereotyp, indywidualizm
Klasyfikacja JEL: Z10, Z13, F23, L14

Cultural individualism on the example
of a stereotypical Pole and Spaniard
The purpose of this article is to show positive and negative characteristics perceived in themselves
by representatives of Polish and Spanish cultures. It focuses on self-stereotypes, which often coincide with the perception of one nationality by another. The article describes the representatives of
individual and very patriotic cultures which at the same time have a different approach to the surrounding environment. The research method adopted was the analysis of available literature, observations of the author and of various other researchers. The article is based on Polish and foreign
literature and publications. It presents and supports many examples of the behaviour of Poles and
Spaniards from the perspective of their countrymen. Poles and Spaniards differ in many ways, but
it should be mentioned that there are some similarities between them. They greatly value traditions,
appreciate family ties, and respect older people. Despite their European origin, both cultures differ in their approach to life. This article, which characterises Poles and Spaniards, can also serve as
a study explaining their behaviours that can be interpreted differently by other cultures.
Keywords: stereotype, Pole, Spaniard, self-stereotype, individualism
JEL classification: Z10, Z13, F23, L14
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Wprowadzenie
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e ³atwiej jest oceniaæ i charakteryzowaæ innych ni¿
samego siebie. W³aœnie dlatego bardzo ciekawym zagadnieniem jest to, jak grupy
opisuj¹ swój w³asny obraz, czyli tzw. autostereotyp. Nale¿y wspomnieæ, i¿ jest to
nieod³¹czna czêœæ to¿samoœci narodowej, a wiêc kultury danego kraju.
Wspó³czesna definicja autostereotypu okreœla go jako sposób postrzegania samego siebie, czyli nasze wyobra¿enie o tym, jacy jesteœmy, za co siebie cenimy czy
te¿ co nam w nas przeszkadza [Górny]. Co wiêcej, mo¿na uznaæ go za obraz rzeczywistoœci zabarwiony przez nasze w³asne ego oraz umiejêtnoœæ (lub jej brak)
obiektywnej i szerokiej oceny sytuacji. Autostereotypy dotycz¹ nie tylko jednostek,
ale i grup ludzi, w tym równie¿ poszczególnych narodowoœci. Czynnikami determinuj¹cymi ich kszta³towanie s¹ m.in. historia kraju obfituj¹ca w wa¿ne wydarzenia zbrojne czy polityczne, wartoœci rodzinne przekazywane kolejnym pokoleniom, dobrobyt gospodarczy, edukacja, wiedza, w³asne doœwiadczenia, podró¿e
zagraniczne, zainteresowania, a nawet pogoda i klimat. Wszystkie te elementy
poszerzaj¹ nasze horyzonty oraz œwiadomoœæ œwiata, mo¿liwoœci i innych ludzi,
ale przede wszystkim nas samych, i dziêki nim w³aœnie zyskujemy zdolnoœæ oceny tego, co nas otacza.
Warto dodaæ, ¿e autostereotyp to stereotyp bêd¹cy wyobra¿eniem siebie samego
b¹dŸ swojej grupy, co znaczy, ¿e podmiot i przedmiot s¹ to¿same. Autostereotypy
buduje siê w odniesieniu do innych narodów, na podstawie postrzeganych ró¿nic
i podobieñstw. Sk³adaj¹ siê na nie cechy fizyczne i psychiczne oraz moralne, kulturowe i socjoekonomiczne [Brzezowska, 2014]. Nale¿y wspomnieæ, i¿ g³ównym
celem wyra¿ania autostereotypów jest tworzenie pozytywnych skojarzeñ na temat kraju ojczystego. W³aœnie dlatego s¹ one czasem swego rodzaju ¿yczeniem,
a nie obiektywn¹ ocen¹. Nale¿y wspomnieæ, i¿ równolegle mog¹ pojawiæ siê dwa
niepokrywaj¹ce siê w zupe³noœci autostereotypy o danej kulturze: mniej chlubny,
który mo¿na by nazwaæ „domowym”, i drugi, przedstawiany w mediach i na
forum miêdzynarodowym [Mestan, 1995, s. 36]. Choæ w obu znajduje siê ziarno
prawdy, trzeba pamiêtaæ, ¿e w interesie ka¿dego narodu jest kamuflowanie jego
s³aboœci, a eksponowanie zalet.
W niniejszym artykule autorka skupia uwagê na dwóch indywidualnych kulturach. Na pocz¹tku przedstawione zostan¹ autostereotypy Polaków, a nastêpnie
Hiszpanów. W czêœci koñcowej dokonano zestawienia najwa¿niejszych stwierdzeñ i przekonañ o ka¿dym ze wspomnianych narodów.

140

Katarzyna Wysocka

1. Autostereotypy Polaków
Jacy s¹ Polacy? Analizuj¹c dostêpn¹ literaturê, prowadz¹c rozmowy z Polakami i przegl¹daj¹c dostêpne Ÿród³a internetowe, mo¿na stwierdziæ, i¿ Polacy lubi¹
mówiæ o samych sobie. Nale¿y dodaæ, i¿ postrzeganie niektórych zachowañ zale¿y od przynale¿noœci do danej grupy spo³ecznej, a zw³aszcza od wieku i nabytych
wzorców rozumienia oraz postrzegania œwiata.
Próbê zidentyfikowania autostereotypów Polaków podjê³o Centrum Badania
Opinii Spo³ecznej (CBOP)1. Raport zosta³ szczegó³owo opisany w tygodniku „Polityka” [2015], gdzie przywo³ano tak¿e udzia³ procentowy Polaków dostrzegaj¹cych u swoich rodaków dane cechy: pracowitoœæ (25%), sk³onnoœæ do
narzekania (17%) oraz serdeczna postawa (12%). Jako naród, Polacy bardzo czêsto
przyjmuj¹ postawê wysoce roszczeniow¹ i twierdz¹, ¿e wszystko im siê nale¿y.
Czêsto s¹ przy tym zach³anni, zazdroœni, a tak¿e cwani. Nie bez przyczyny Polacy
mówi¹ o sobie, ¿e „Polak potrafi kombinowaæ”. Manipulowaniu towarzyszy równie¿ lenistwo – w koñcu wa¿ne jest, ¿eby „zarobiæ, ale siê nie narobiæ”. Z drugiej
strony Polakom czêsto przypisuje siê zaradnoœæ: „Polak potrafi”. Polacy bywaj¹
równie¿ wysoce zadufani w sobie, uwa¿aj¹ siê czêsto za najwa¿niejszych na œwiecie i nie toleruj¹ „¿adnych odchyleñ od normy”, w tym rasowych czy seksualnych.
O naszym kraju mówi¹: „Polska dla Polaków” i niechêtnie godz¹ siê, aby ktoœ lub
coœ zak³óca³o jego „pouk³adan¹” przestrzeñ. Bardzo czêsto Polacy narzekaj¹ na
pracê, dzieci, mê¿a, teœciow¹, pogodê, na krzywo postawiony znak: „– Pani Aniu,
co u pani s³ychaæ? – A niech Pan da spokój. Znowu nie dzia³a mi pralka, dzieci do
mnie nie dzwoni¹ i ci¹gle brak mi pieniêdzy”. No w³aœnie, niby Polacy zarabiaj¹,
ale nieustannie za ma³o. Podobno oszczêdzaj¹, ale wci¹¿ nie maj¹ pieniêdzy.
Wol¹ polegaæ na sobie ni¿ na innych, dlatego maj¹ uporczyw¹ sk³onnoœæ do
nieufnoœci i ci¹g³ego nadzorowania ka¿dego kroku innych. Ponadto uwa¿aj¹ siê
za naiwnych i ³atwowiernych, zw³aszcza jeœli w grê wchodz¹ przepychanki polityczne. Jednak nie taki Polak z³y, jak siê o nim mówi. Jak ju¿ wspomniano, najczêœciej Polacy dostrzegaj¹ u siebie pracowitoœæ (25%). Polski naród jest obrotny,
zaradny, potrafi radziæ sobie w trudnych sytuacjach i zarówno zarz¹dzaæ ludŸmi
na najwy¿szych szczeblach w³adzy, jak i pracowaæ na najni¿szych stanowiskach:
„O co Polaka poprosisz, on to potrafi zrobiæ”.
Typowy Polak jest tak¿e religijnym tradycjonalist¹. Regularnie chodzi do koœcio³a i obchodzi œwiêta, nie tylko te koœcielne, ale te¿ pañstwowe, i jest z tego bardzo dumny. Naród ten jest bardzo rodzinny, choæ ta cecha z up³ywem czasu
zaczyna siê nieco zacieraæ. Niestety, rodzina traci na znaczeniu. Polacy przestaj¹
siê tak przywi¹zywaæ, k³óc¹ siê, rozwodz¹, poró¿niaj¹ swoje dzieci. Dawniej utar1
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te i wci¹¿ jeszcze gdzieniegdzie aktualne stereotypy kobiety jako „matki Polki”
zajmuj¹cej siê domem i mê¿czyzny jako utrzymuj¹cego rodzinê nie s¹ ju¿ tak powszechne. Obecnie kobiety chc¹ byæ niezale¿ne i zajmowaæ wysokie stanowiska,
mê¿czyŸni zaœ chêtnie wykonuj¹ domowe zajêcia, takie jak gotowanie czy sprz¹tanie. Natomiast niezmiennie od pokoleñ Polacy jako naród s¹ bardzo goœcinni.
Uwielbiaj¹ zapraszaæ do siebie znajomych i pokazywaæ siê od jak najlepszej strony, bogato zastawiaj¹c stó³. Dla goœcia zaproszonego czy niespodziewanego zawsze znajdzie siê u nich coœ dobrego. Chêtnie czêstuj¹ tym, co maj¹, dopytuj¹
o dok³adkê, dlatego pewne jest, ¿e „od Polaka g³odnym siê nie wyjdzie”. Przy ka¿dej sposobnoœci proponuj¹ tak¿e alkohol, gdy¿ zawsze znajdzie siê okazja, ¿eby
coœ uczciæ. Pomimo dostrzeganych u siebie cech negatywnych Polacy uznaj¹ siê
za bardzo ¿yczliwych i chêtnych do niesienia pomocy innym. Lubi¹ utrzymywaæ
kontakty ze znajomymi i rodzin¹. Wiêkszoœæ Polaków twierdzi równie¿, ¿e s¹ uczciwi i jeœli przypadkowo znajd¹ na ulicy dowód osobisty, oddadz¹ go w³aœcicielowi.
Kolejnym ciekawym Ÿród³em wiedzy na temat autostereotypów Polaków s¹
podrêczniki jêzyka polskiego dla cudzoziemców. W popularnym podrêczniku
z serii Hurra!!! g³ówny bohater ksi¹¿ki – stereotypowy Jan Kowalski – przedstawiony zosta³ jako sympatyczny Polak, który ma rodzinê: ojca, matkê, ¿onê, dziecko i psa, pracuje w biurze, lubi chodziæ do restauracji, nie lubi kawy oraz kupuje
du¿o warzyw, owoców i soków, ubrany jest w eleganckie spodnie, krawat i ciemny p³aszcz, a w rêku trzyma teczkê [Stankiewicz, ¯urek, 2010]. Wydaje siê jednak,
¿e zabieg ten ma na celu raczej prze³amanie stereotypu Polaka funkcjonuj¹cego
za granic¹ i ukszta³towanie bardziej korzystnego obrazu naszych rodaków. Natomiast w podrêczniku Czeœæ, jak siê masz? dominuj¹ stereotypy doœæ powszechne
w polskiej œwiadomoœci, zgodnie z którymi Polacy ceni¹ ¿ycie rodzinne, nie stroni¹
od alkoholu, s¹ goœcinni i dumni z bycia Polakami, a m³odzie¿ ma szacunek do
osób starszych [Brzezowska, 2014].
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na autostereotyp polskich migrantów przebywaj¹cych w Wielkiej Brytanii. Z badañ Micha³a Garapicha [2016] wynika, i¿ Polacy na Wyspach uwa¿aj¹, ¿e rodacy s¹ do nich wrogo nastawieni i maj¹ do nich
dystans. Ciekawa jest równie¿ sprawa autoportretu Polaków z przesz³oœci. Temat
ten poruszy³ ks. Pawe³ Tarasiewicz [2011], który powo³uj¹c siê na artyku³y z czasów
II wojny œwiatowej, wskaza³ na nastêpuj¹ce zalety naszego narodu: umi³owanie
wolnoœci i niezale¿noœæ ducha, wielkodusznoœæ, humanitarnoœæ, mêstwo, bohaterstwo, honor, tolerancja rasowa, narodowa i religijna oraz podporz¹dkowanie siê
sprawie, a nie w³adzy. Do wad natomiast zaliczy³: systematyczny bunt przeciwko
w³adzy, „warcholstwo”, niesta³oœæ charakteru, nadmierne zaufanie do obcych
i uleganie ich wp³ywom oraz biern¹ postawê wyra¿an¹ s³owami „jakoœ to bêdzie”.
W ostatnich latach popularnoœæ, zw³aszcza wœród m³odzie¿y, zyskuj¹ memy
o „typowych Polakach”, w rolê których wcielaj¹ siê ma³py z gatunku Nasalis larvatus
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(nosacz sundajski) [Gdzie indziej, 2018]. Podobieñstw wizualnych upatruje siê
w wielkich brzuchach nosaczy, ich powolnym poruszaniu siê, obserwowaniu
s¹siadów oraz czerwonych nosach. Do zdjêæ wspomnianych ma³p internauci
dodaj¹ wyra¿enia i zwroty, które uznaj¹ za typowe dla polskiego spo³eczeñstwa.
Najczêœciej wy³ania siê z nich obraz Polaka jako osoby chytrej, przebieg³ej,
lubi¹cej alkohol i sk¹pej. W tabeli 1 zebrano najwa¿niejsze cechy Polaków przywo³ywane w wielu Ÿród³ach.
Tabela 1. Najczêstsze cechy Polaków
Pozytywne cechy

Negatywne cechy

pewni siebie

ha³aœliwi

dumni z w³asnego kraju

leniwi

radoœni

niepunktualni

pomocni

bezpoœredni

tolerancyjni

powolni

otwarci

potrzebuj¹ bodŸców do dzia³ania

spontaniczni

zazdroœni

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Rohulska, 2004;
Rogaczewska, Go³dys, 2009; Stodolak, 2017].

Polskie autostereotypy wi¹¿¹ siê z histori¹ tego kraju – stanowi¹ pewnego rodzaju odbicie sytuacji spo³ecznej i politycznej, a tak¿e miêdzynarodowej. Wartoœci¹
najwy¿sz¹ w oczach obywateli Rzeczypospolitej by³a zawsze wolnoœæ. Autostereotypy wyró¿niaj¹ce Polaków to m.in. obchodzenie polskich œwi¹t pañstwowych, religijnych i uroczystoœci rodzinnych i dostrzeganie ich donios³oœci, ogromny
szacunek do rodzimych tradycji, chêæ kultywowania obyczajów swoich przodków, czêste niezadowolenie i narzekanie na sytuacjê polityczno-ekonomiczn¹
w kraju oraz na w³asne warunki materialne. Ponadto, choæ czêœæ Polaków mo¿na
uznaæ za otwartych i tolerancyjnych, wiêkszoœæ uwa¿a siê za nietolerancyjnych
wobec odmiennoœci i mniejszoœci.

2. Autostereotypy Hiszpanów
W tej czêœci przeanalizowane zostan¹ autostereotypy rozpowszechnione
wœród Hiszpanów. Co o sobie myœl¹? Uwa¿aj¹ siê za naród bardzo weso³y i radosny, co przejawia siê w ich uczuciowym podejœciu, ale czêsto mówi¹ o sobie, ¿e s¹
lekkomyœlni, spóŸnialscy i zarozumiali. Typowi Hiszpanie to osoby rozrzutne,
lubi¹ce spo¿ywaæ alkohol. Mówi¹ o sobie, ¿e s¹ biedni i „ani leniwi, ani pracowici”.
S¹ narodem bardziej religijnym ni¿ patriotycznym. Hiszpanie s¹ równie¿ bardzo
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g³oœni, pe³ni temperamentu, zw³aszcza kiedy siê k³óc¹. Ich zachowanie jest ekspresyjne, a wyra¿aniu myœli i emocji towarzyszy ¿ywa gestykulacja. Id¹c ulic¹
w zupe³nie obcym kraju, z daleka mo¿na us³yszeæ ich nios¹cy siê, „wyrazisty”
jêzyk. Bywaj¹ tak¿e brutalni, czego przyk³adem s¹ chocia¿by tradycyjne walki
z bykami (hiszp. corrida). Czêsto uznaj¹ siê za ignorantów, zazdroœników i ludzi
agresywnych. Z drugiej strony staraj¹ siê byæ uczciwi, szczerzy i bezpoœredni,
a w relacji z drug¹ osob¹ najlepiej odnajduj¹ siê jako romantycy daj¹cy siê unieœæ
ognistej namiêtnoœci. Znani s¹ równie¿ ze swoich zdrad i „uganiania siê” za kobietami. Mieszkaniec Hiszpanii to tak¿e osoba tolerancyjna i kulturalna, otwarta
w stosunku do innych, ale tak¿e wierz¹ca w ró¿ne przes¹dy. Hiszpanie kochaj¹
spêdzaæ ze sob¹ czas, s¹ bardzo towarzyscy i rozmowni. Uwielbiaj¹ siê bawiæ, a tak¿e
tañczyæ flamenco na ulicach – to w³aœnie tu spêdzaj¹ wiêkszoœæ swojego czasu,
prowadz¹c wieczne rozmowy. Niezwykle wa¿n¹ i odró¿niaj¹c¹ ich od Polaków
cech¹ jest optymizm i zadowolenie z ¿ycia. Mieszkañcy Hiszpanii maj¹ lekkie
usposobienie, wynikaj¹ce prawdopodobnie z nadmorskiego po³o¿enia ich kraju
i ciep³ego, wakacyjnego klimatu, a w ¿yciu codziennym nie rezygnuj¹ ze sjesty
(czasu na odpoczynek, do którego ma prawo ka¿dy Hiszpan). S¹ tak¿e z regu³y
bardzo powolni, lecz dla nikogo nie jest zaskoczeniem w³¹czony samochód pozostawiony na œrodku drogi – Hiszpan uwa¿a, ¿e skoro ma w pobli¿u coœ pilnego do
za³atwienia, musi szybko dzia³aæ.
Hiszpanie maj¹ œwiadomoœæ walorów turystycznych i bogatego dorobku kulturowego swojej ojczyzny, co wp³ywa na ich pewnoœæ siebie. Ich najbardziej wyró¿niaj¹cymi siê autostereotypami s¹ m.in. uwielbienie dla pi³ki no¿nej oraz
wszystkiego, co z ni¹ zwi¹zane, ekspresyjnoœæ, serdecznoœæ w relacjach z innymi,
optymizm i uprzejmoœæ, a tak¿e œwiadomy brak dba³oœci o czas; ponadto mê¿czyŸni maj¹ opiniê bardzo mêskich oraz ciesz¹cych siê wyj¹tkowym powodzeniem
u kobiet.
Nale¿y wspomnieæ, i¿ Hiszpanie wyj¹tkowo ceni¹ sobie czas wolny. Pomimo
¿e wiêkszoœæ czasu spêdzaj¹ w pracy, nie ona jest dla nich najwa¿niejsza. Podstaw¹ ich ¿ycia jest postawa carpe diem, czyli czerpanie radoœci z ka¿dej chwili.
Najlepiej obrazuj¹ to spotkania ze znajomymi i rodzin¹, najczêœciej poza domem
(w barach, kawiarniach, restauracjach czy klubach). Relacje pomiêdzy cz³onkami
rodziny s¹ bardzo za¿y³e, du¿o czasu poœwiêca siê na pielêgnowanie wiêzi. Konsekwencj¹ czêstych spotkañ z najbli¿szymi jest szybka i intensywna wymiana informacji dotycz¹cych ró¿nych aspektów ich ¿ycia. Hiszpanie s¹ œwiadomi swojej
gadatliwoœci i traktuj¹ j¹ jako koniecznoœæ. Nale¿y dodaæ, i¿ jedzenie odgrywa
niezwykle wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿dego rodowitego mieszkañca Pó³wyspu Iberyjskiego. Bardzo czêsto spo¿ywaj¹ oni posi³ki w spokojnej i rodzinnej atmosferze
poza domem. Zwracaj¹ szczególn¹ uwagê na jakoœæ jedzenia, tradycjê oraz pochodzenie produktów. Najbardziej ceni¹ swoje krajowe specja³y i s¹ z nich bardzo
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dumni. Uwa¿aj¹, ¿e nale¿y czerpaæ radoœæ z czasu poœwiêconego na wspólny
posi³ek, dlatego te¿ celebracja jedzenia jest tak istotna.
Hiszpanie staraj¹ siê oddzielaæ ¿ycie zawodowe od prywatnego. Je¿eli maj¹
dzieñ wolny, spêdzaj¹ go w rodzinnym gronie. Popo³udniowa przerwa w pracy
(w restauracjach, sklepach) to œwiêtoœæ, której nie mo¿na negowaæ. Podobnie jest
z dniami wolnymi w okresie karnawa³u, które nale¿y przeznaczyæ na odpoczynek
i rozrywkê. Warto dodaæ, i¿ w ci¹gu roku Hiszpanie maj¹ wiele dni wolnych od
pracy.
Ponadto Hiszpanie uwa¿aj¹ siê za leniwych, dlatego d¹¿¹ do objêcia stanowiska urzêdnika pañstwowego. Wielu z nich twierdzi, ¿e jest to praca najwygodniejsza i najbezpieczniejsza. Wyró¿niaj¹ j¹ sta³e godziny pracy, wolne weekendy
i du¿o premii. To zdecydowanie bezpieczniejsze rozwi¹zanie ni¿ zak³adanie
w³asnego biznesu. G³ówne cechy, które dostrzegaj¹ u siebie Hiszpanie, przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Cechy opisuj¹ce Hiszpanów
Pozytywne cechy

Negatywne cechy

pewni siebie

ha³aœliwi

dumni z w³asnego kraju

leniwi

radoœni

niepunktualni

pomocni

bezpoœredni

tolerancyjni

powolni

otwarci

potrzebuj¹ bodŸców do dzia³ania

spontaniczni

zazdroœni

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Enesco et al., 2005; Reddit, 2015].

Analizuj¹c kulturê Hiszpanów, nale¿y podkreœliæ, i¿ ró¿ni siê ona w zale¿noœci od regionu. Zdaniem Hiszpanów poznanie kilku regionów Hiszpanii pozwoli
zrozumieæ i ustaliæ najwa¿niejsze obyczaje i tradycje zakorzenione na Pó³wyspie
Iberyjskim. Bardzo wa¿na jest dla nich kultura i historia, szczególnie dotycz¹ca
w³asnego regionu. Turyœci odwiedzaj¹cy Hiszpaniê zachwycaj¹ siê mentalnoœci¹
jej mieszkañców – bezstresowym ¿yciem, celow¹ powolnoœci¹ oraz korzystaniem
~
w pe³ni z ka¿dej chwili. S³ynn¹ tak¿e z odk³adania zadañ na „jutro” (hiszp. manana).
Nale¿y podkreœliæ, i¿ Hiszpanie potwierdzaj¹ powy¿sze stwierdzenia i szczerze
siê z nimi zgadzaj¹. Maj¹ œwiadomoœæ, ¿e ich kraj jest atrakcyjny dla turystów nie
tylko podczas wakacji, i wiedz¹, i¿ wielu ludzi przeprowadza siê do Hiszpanii na
sta³e b¹dŸ tymczasowo (np. na czas studiów czy odbycia sta¿u w firmie).
W artykule przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego na grupie
140 osób w wieku 6–15 lat mieszkaj¹cych w Madrycie [Enesco et al., 2005]. Porównano osiem pozytywnych i dwanaœcie negatywnych cech, które dostrzegaj¹
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u siebie samych Hiszpanie. W badaniu m³odych respondentów poproszono
o wskazanie cech najbardziej kojarzonych siê z Hiszpanami. Najczêœciej wskazywano, i¿ s¹ oni weseli (64,4%), przyjaŸni (64,6%), m¹drzy (58,3%) i pracowici
(58,3%). Po³owa ankietowanych uwa¿a³a, ¿e Hiszpanie s¹ œwietnymi tancerzami
i s¹ mili. 39,6% m³odych Hiszpanów stwierdzi³o, ¿e s¹ narodem spokojnym. Nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ Hiszpanie ocenili siê bardzo pozytywnie. Najbardziej kontrowersyjna kwestia to pracowitoœæ Hiszpanów, poniewa¿ w wielu pozycjach literaturowych opisuje siê ich jako osoby leniwe i czêsto odk³adaj¹ce powierzone im
zadania na kolejny dzieñ.
Jeœli chodzi o negatywne cechy, Hiszpanie w swoich rodakach dostrzegaj¹ zawistnoœæ (22,9%), spo¿ycie du¿ych iloœci alkoholu (18,8%) oraz lenistwo (14,6%).
Tylko 8,3% respondentów uzna³o, ¿e Hiszpanie lubi¹ oszukiwaæ. Co wiêcej,
przedstawiciele Pó³wyspu Iberyjskiego przyznaj¹, i¿ ich spo³eczeñstwo jest gwa³towne i z³oœliwe (4,2%). Hiszpanie nie zauwa¿aj¹ u siebie trudnej sytuacji finansowej oraz niechlujstwa. Tylko 6,3% Hiszpanów przyznaje, ¿e s¹ Ÿle wychowani.
Na podstawie przedstawionych badañ empirycznych mo¿na zauwa¿yæ pewne sprzecznoœci. Po pierwsze, Hiszpanie przypisuj¹ sobie pracowitoœæ, choæ opracowania opisuj¹ ich jako osoby leniwe, odk³adaj¹ce zadania na póŸniej. Po drugie,
m³odzi respondenci twierdz¹, i¿ ich rodacy s¹ bardzo spokojni. Dostêpna literatura oraz rozmowy z rodowitymi Hiszpanami utwierdzaj¹ jednak autorkê w przekonaniu, ¿e wiedz¹ oni, i¿ s¹ przedstawicielami kultury bardzo ekspresyjnej
i zachowuj¹ siê g³oœno w miejscach publicznych.

Podsumowanie
W tabeli 3 przedstawiono ró¿nice i podobieñstwa pomiêdzy autostereotypami
Polaków i Hiszpanów. Zebranie wszystkich informacji w formie tabeli pozwala na
szybsz¹ i ³atwiejsz¹ analizê najwa¿niejszych cech wspomnianych narodowoœci.
Ka¿dy obywatel danego kraju ma pewne wyobra¿enie o sobie i swoich rodakach. To, jak postrzegamy siebie i innych, zale¿y wy³¹cznie od nas. Jeœli widzimy
cechy, nad którymi mo¿na by popracowaæ, warto podj¹æ rêkawicê i stopniowo
zmieniaæ wyobra¿enie o sobie poprzez nowe, poprawne zachowania. To, jak widzimy siebie, czêsto odzwierciedla wyobra¿enie naszego narodu w oczach innych
pañstw. Ka¿dy obywatel powinien byæ ambasadorem swojego kraju i godnie go
reprezentowaæ. Polacy s³yn¹ z negatywnego nastawienia do ¿ycia i ci¹g³ego narzekania. Warto wzi¹æ przyk³ad z optymistycznych Hiszpanów, którzy czerpi¹
garœciami z ka¿dego dnia. Mieszkañcy Pó³wyspu Iberyjskiego mog¹ natomiast
naœladowaæ polsk¹ pracowitoœæ i goœcinnoœæ. Ka¿dy powinien doceniaæ pozytywne cechy zwi¹zane ze swoim pochodzeniem, ale tak¿e zauwa¿aæ te cechy, które
wymagaj¹ poprawy, by staæ siê jeszcze lepsz¹ wizytówk¹ swojej ojczyzny.
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Tabela 3. Porównanie autostereotypów Polaków i Hiszpanów
Autostereotypy Polaków

Autostereotypy Hiszpanów
Ró¿nice

– pracowitoœæ („Polak wszystko potrafi”,
,,z³ota r¹czka”)

– lenistwo (Andaluzja), potrzeba motywacji
do dzia³ania

– pesymizm

– optymizm

– malkontenctwo, postawa roszczeniowa

– szczêœcie, radoœæ

– nietolerancyjnoœæ, ksenofobia

– tolerancyjnoœæ, otwartoœæ na innych

– oszczêdnoœæ, gospodarnoœæ, przedsiêbiorczoœæ

– rozrzutnoœæ

– operatywnoœæ, zaradnoœæ

– goœcinnoœæ (spotkania zawsze poza domem)

– goœcinnoœæ (spotkania g³ównie w domu)

– nienadu¿ywanie, „s¹czenie” alkoholu

– nadu¿ywanie alkoholu

– uczciwoœæ, szlachetnoœæ

– kombinowanie, cwaniactwo

– docenianie swojej sytuacji, chciwoœæ (Katalonia)

– bieda, kompleksy (zarobki wzglêdem UE)

– ekspresyjnoœæ, impulsywnoœæ,

– emocjonalnoœæ, czasem gwa³townoœæ
(zw³aszcza po alkoholu)

– si³a, brutalnoœæ (Kraj Basków)

– umiejêtnoœæ radzenia sobie z wyzwaniami
– samodzielnoœæ

– lekkomyœlnoœæ

– niechêæ do wyzwañ, preferencja dla utartych
rozwi¹zañ
– patriotyzm (duma z bycia najlepszymi pi³karzami, kucharzami)

– patriotyzm (duma z bycia Polakiem,
przywi¹zanie do swojego kraju)

– indywidualizm (pewnoœæ siebie)

– indywidualizm (samodzielnoœæ)

– polichromicznoœæ

– monochromicznoœæ

– egoizm (Madryt)

– empatia

– podzia³ regionalny (œwiadomoœæ ró¿norodnoœci)

– podzia³ regionalny ze wzgl¹du na preferencje polityczne

– czas na odpoczynek w ci¹gu dnia („sjesta”)

– trudnoœæ w zachowaniu równowagi
miêdzy ¿yciem osobistym a prac¹
Podobieñstwa
– tradycjonalizm
– religijnoœæ
– dobroæ, serdecznoœæ, przyjaŸñ
– zazdroœæ, zawiœæ
– naiwnoœæ, ³atwowiernoœæ
– zami³owanie do zabawy w gronie najbli¿szych
– szacunek do rodziny i osób starszych
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Nichols, McAndrew, 1984; Matera et al., 2005; Leszczyñski, 2017].
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