KRZYSZTOF SZWAJCA

Polsko-n iem ieckie tabu*

Co u Was słychac?
PrzyjeżdŻam w goŚci' postanowiłem po:zytac moj ulubiony dziennik. Szanowany i
:piniotwórczy - Gazetę Wyborczą. Co pisze o
\iemcach? oto ostatnich dziesięc ańykułow

:

Was, naszych sąsiadach (piszę ten tekst

,4.08):

- o największej od lat wpadce niemieckich
arlamentarzystow, ktorzy pozwolili zeby gmi_
ly sprzedawały wszystkie dane swych miesz:

<ańców;

-

o tym, ze niemiecki magazyn,,obrzydli_

,'lie zadrwił z papieŻa'';

- o

awanturze wokół obrzezania chłop-

:OW;

- o iym, ze niemieckie ministerstwo gospo_
:arki chętnie sprzeda czołgi Leopardy nawet
-rabii Saudyjskiej i lndonezji, nie przejmując
e do czego te ich uzyją;
=
- o tym ze Niemcy być moze wyrzucą Gre: e ze strefy euro;
- o szwedzkim pastorze, który był agentem

Siasi;

- o tym' ze Niemcy chciały wydaó Japonii
:<opirata, który walczył z tamtejszymi wielo-'bnikami, ale ten im uciekł;
- o tym, ze nie wiadomo co zrobic ze sław_a
fabryką rakiet Hitlera tuŻprzy granicy z Pol1<A
- \Y'

-

o tym, ze niemieckie szpitale handlują
-zeszczepami;
- o tym, ze CDU wspiera homoseksualiXXlll Sympozjum PNTZĘ Bielefeld-Beth el 2012

stow, co sprawiło, ze w siostrzanej
się zagotowało''.

Wydawałoby się'

CSU

ze taki spokojny,

,,az

Upo-

rządkowany, dostatni kraj'.. a tu proszę. Jed_
nak cośsię dzieje. Jednak to ,,dzianie się'',
obserwowane z poziomu tytułow gazetowych
raczej utnłala Stereotypy, niz słuzy poznaniu,
raczej buduje dystans niż przybliŻa'
Nadzieję daje spotkanie. od Was lepiej dowiem się co u Was słychac, aby lepiejwiedzieć
co słychać u mnie' Przeglądam się w Was jak
w lustrze, konstruuję się w relacji do Was'
Niedawno dowiedziałem się, ze istnieje
narzędzie kwestionariuSZoWe do mierzenia
potrzeby poznania [Need for Cognition Scale
(Cacioppoi Petty, 1982)1. potrzeba ta jest raczej stabilna, neutralna płciowo itylko umiarkowanie koreluje z inteligencją. Kiedy dołozymy
jeszcze inne kwestionariusze' to okaze się, ze
potrzeba poznania koreluje za to ze skalami:

otwańości na doświacjczenia' Sumienności i
Zdecydowania, a negatywnie jest skorelowana ze skalą Zamkniętości umysłowej. l nie ma
związku ze skalą Potrzeby aprobaty społecznej.

Nawet bez tych kwestionariuszy jestem

przekonany, Że nasz warsztat gromadzi ludzi
raczej ,,rozrzutnych" poznawczo niz poznaw-

czo ''skąpych", raczej gotowych do angazowania się w aktywności wymagające wysiłku
poznawczego, sumiennych i zdecydowanych,
otwartych na doŚwiadczeniai czerpiących z tej
otwaftości przyjemność'Z takimi ludzmi mogę
rozmawiać nawet o tabu.

