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Przykazanie dziesiÈte:
dozuj prawdÚ, fakty,
logikÚ i naukÚ

W

dzisiejszej erze miïoĂników faktów czÚsto sïyszymy ĝÈdanie
„udowodnij mi to”. Prawie kaĝdy uwaĝa, ĝe posiada umiejÚtnoĂÊ
krytycznego, analitycznego myĂlenia i jest mÈdrzejszy niĝ wiÚkszoĂÊ ludzi. Tutaj rzÈdzi paradygmat naukowego, wymiernego, pragmatycznego realizmu. Nawet osoby gïÚboko wierzÈce najpierw woïajÈ lekarza,
a dopiero potem modlÈ siÚ do Boga. Dzisiejsza popkultura wyraěnie pokazuje, który z tych dwóch paradygmatów jest silniejszy.
Scjentyzm, definiowany jako naiwna, absolutystyczna wiara w naukÚ,
znaczÈco uïatwiï pracÚ propagandystom, prowadzÈc do stworzenia wyĝszej
absolutnej rzeczywistoĂci, do której trudno jest siÚ odwoïywaÊ za pomocÈ
zdrowego rozsÈdku, a jeszcze trudniej przy uĝyciu zwykïej wiary i tradycyjnych cnót. Ta wyĝsza rzeczywistoĂÊ jest wciÈĝ odkrywana i udoskonalana
— to swoisty metaĂwiat niepodwaĝalnych naukowych faktów. OczywiĂcie
ludzie czÚsto przypisujÈ nauce ostateczne odpowiedzi (jak równieĝ te
bardziej przyziemne), które tak naprawdÚ wcale nie zostaïy naukowo potwierdzone. Czy poznamy kiedyĂ zadowalajÈce naukowe wyjaĂnienie takich
zjawisk jak przyjemna kolacja ze starymi przyjacióïmi, czytanie dobrej
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ksiÈĝki albo po prostu miïo spÚdzone popoïudnie? Jednak wspóïczeĂni
ludzie oczekujÈ tego od nauki. KiedyĂ byïem Ăwiadkiem, jak student
college’u podczas dyskusji na zajÚciach zaproponowaï: „A moĝe po prostu zapytamy komputer?”. Nauka zastÈpiïa magiÚ, chowajÈc religiÚ do
schowka na miotïy, tak aby móc jÈ przywoïaÊ, gdy zrobi siÚ naprawdÚ duĝy
baïagan i ktoĂ bÚdzie musiaï go posprzÈtaÊ.
Wielu ludzi oczekuje, ĝe nauka powie im dokïadnie, co byïo, jest i bÚdzie — podobnÈ rolÚ peïniïa kiedyĂ religia. Nauka nas zbawi. Faktycznie,
sprawdziïa siÚ w wielu dziedzinach, poprawiajÈc w znaczÈcy sposób standard naszego ĝycia — na przykïad w medycynie, rolnictwie i inĝynierii.
Jednak tam, gdzie rzetelni i rozwaĝni naukowcy bojÈ siÚ stawiaÊ kroki
(albo stÈpajÈ z wielkimi obawami), propagandyĂci znajdujÈ szerokie pole
do popisu, przedstawiajÈc naukowe wyjaĂnienia okreĂlonych zjawisk w taki
sposób, aby byïy one korzystne dla reprezentowanych przez nich spraw
i organizacji.
Wszystko, co brzmi choÊ trochÚ naukowo, pomaga wyjaĂniÊ lub usprawiedliwiÊ róĝne zagadnienia. OĂmiu na dziesiÚciu lekarzy twierdzi, ĝe
powinieneĂ zastosowaÊ ten Ărodek. Badanie przeprowadzone na losowej
grupie osób pomogïo znaleěÊ powiÈzanie miÚdzy dïugoĂciÈ ĝycia a aktywnoĂciÈ sportowÈ. Badania opublikowane w czasopiĂmie medycznym wykazaïy, ĝe wïaĂciciele broni palnej czÚĂciej padajÈ ofiarÈ zabójstw niĝ ci,
którzy takiej broni nie posiadajÈ. Jeden z szeĂÊdziesiÚciu slajdów PowerPointa
wykorzystanych przez konsultantów w prezentacji przedstawia odsetek
studentów kontynuujÈcych rozpoczÚte kursy — oczywiĂcie wykres idzie
w górÚ, co zawdziÚczamy nowej inicjatywie wïadz uczelni. I proszÚ, mamy
naukÚ. Propaganda jest pozytywnie powiÈzana z naukÈ. A to wielu osobom wystarcza. Czasami mówiÈ o „Ămieciowej nauce” albo „pseudonauce”,
ale zwykle robiÈ to tylko wtedy, gdy nie zgadzajÈ siÚ z jakÈĂ opiniÈ. Jak
moĝna walczyÊ z naukÈ za pomocÈ jeszcze lepszej, nowszej nauki? Nawet
kreacjoniĂci odpierajÈ ataki ewolucjonistów, odwoïujÈc siÚ do opinii wïasnych naukowców.
Kaĝdy, kto kiedykolwiek braï udziaï w wykïadach z metodologii badañ, na których mówiono o zwiÈzkach przyczynowo-skutkowych, wie, ĝe
naukowe konkluzje sÈ okreĂlane za pomocÈ bardziej odpowiedniej nazwy
ʊ „wnioskowanie” ʊ zwïaszcza w naukach spoïecznych i behawioralnych, gdzie czÚsto niemoĝliwe jest odizolowanie warunków eksperymentu
od wpïywu zmiennych, które mogÈ zafaïszowaÊ jego wyniki1. Takie wnioskowania przyczynowo-skutkowe sÈ zazwyczaj doĂÊ ograniczone i uza1

RzeczywistoĂÊ jest najbardziej mylÈcÈ zmiennÈ ze wszystkich.
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leĝnione od wielu warunków, które wpïywajÈ na jakoĂÊ pomiarów i wiarygodnoĂÊ wyników. Do tego dochodzÈ jeszcze wyzwania zwiÈzane z trafnoĂciÈ wnioskowania przeprowadzonego przez autora eksperymentu. Najwaĝniejsze jest to, ĝeby potwierdziÊ podstawowe statystyczne zaïoĝenia. Aby
zrozumieÊ poszczególne ograniczenia, trzeba poznaÊ metodykÚ przeprowadzania badañ i dokïadnie je zanalizowaÊ. Jest to bardzo nuĝÈce zadanie,
zwaĝywszy na to, w jakÈ metodologicznÈ i lingwistycznÈ broñ sÈ uzbrojeni
ich autorzy. Problemy ze zrozumieniem wynikajÈ równieĝ z tego, ĝe takie
badania sÈ zazwyczaj prezentowane w specjalistycznych, fachowych i akademickich wydawnictwach, które czÚsto sÈ pisane trudnym jÚzykiem. OsobiĂcie szczerze wÈtpiÚ w to, ĝe wiÚkszoĂÊ profesorów, którzy chÚtnie rozpowszechniajÈ takÈ empirycznÈ wiedzÚ, faktycznie czyta branĝowe czasopisma.
Wydawnictwa poĂwiÚcone komunikacji sÈ na przykïad równie niezrozumiaïe co nieinteresujÈce, a mimo to wielu profesorów je prenumeruje
i stawia w rzÈdku na póïkach w swoich gabinetach. Trudno powiedzieÊ,
kogo ma to przekonaÊ o ich bogatej wiedzy: odwiedzajÈcych czy ich samych2. Tak zwani „normalni ludzie”, którzy majÈ za maïo czasu, energii,
zainteresowania i Ărodków, ĝeby przeprowadziÊ wïasne naukowe dochodzenie, muszÈ polegaÊ na opiniach innych — poĂredników informacyjnych,
którzy, jak siÚ akurat skïada, sÈ dziennikarzami albo propagandystami.
Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe dziennikarze zdobywajÈ wiÚkszoĂÊ swoich oficjalnych informacji wïaĂnie od propagandystów. Zazwyczaj, gdy ktoĂ sïyszy o jakimĂ odkryciu naukowym, jest to rezultat dziaïañ specjalisty od
PR, który napisaï notkÚ prasowÈ albo nagraï film do uĝytku stacji telewizyjnych, aby wypromowaÊ swojÈ organizacjÚ.
Gdy spróbujemy potraktowaÊ wyniki badañ naukowych jak ogólne
zasady, przekonamy siÚ, ĝe sÈ to tylko póïprawdy albo nawet ÊwierÊprawdy.
Wynika to z tego, ĝe kaĝde badanie jest przeprowadzane w okreĂlonych
warunkach narzuconych przez jego autora. JeĂli jego wyniki zostanÈ wyjÚte
z tego sztucznego kontekstu, mogÈ nie wytrzymaÊ konfrontacji z rzeczywistoĂciÈ.
2
Gïównym pozornym celem wydawania tych specjalistycznych czasopism
jest szerzenie wiedzy na temat nowych badañ lub odkryÊ. Jednak gïównym
faktycznym celem, przynajmniej w wiÚkszoĂci przypadków, jest koniecznoĂÊ
wydania okreĂlonej liczby wïasnych publikacji, aby uzyskaÊ tytuï naukowy —
a takĝe promocja. Nie zrozum mnie ěle. Jestem jak najbardziej za tym, ĝeby
przyznawaÊ wysokie tytuïy naukowe wykwalifikowanym specjalistom, poniewaĝ jest to jedyna rzecz, która chroni prawdziwÈ naukÚ przed ekscesami i nagïymi zachciankami wïadzy. ChcÚ tylko zauwaĝyÊ, ĝe w tym obszarze czÚsto
dochodzi do faïszerstw i naduĝyÊ.
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Innym czynnikiem, który zwiÚksza moc propagandy naukowej, jest
absurdalne twierdzenie, ĝe ludzie w swoim zachowaniu kierujÈ siÚ racjonalnoĂciÈ. Nikt nie odpowiedziaï jeszcze na pytanie, czy ludzie podejmujÈ decyzje w sposób przemyĂlany, czy racjonalizujÈ je dopiero po ich
podjÚciu. Sprytny propagandysta powiedziaïby, ĝe ludzie znajdujÈ racjonalne wyjaĂnienia dla rzeczy, które juĝ zrobili albo w które juĝ uwierzyli.
Psychoanalitycy i psychologowie behawioralni po ponad stu latach badañ
i studiów przypadków wiedzÈ juĝ, ĝe ludzie chÚtniej dokonujÈ racjonalizacji niĝ zwierzÚta. Wedïug opinii Henry’ego Adamsa, wnuka amerykañskiego prezydenta Adamsa, ludzie uciekajÈ siÚ do rozsÈdku tylko wtedy,
gdy nie otrzymali odpowiedniego szkolenia3.
Ogólnie rzecz biorÈc, ludzie odwoïujÈ siÚ do rozsÈdku z koniecznoĂci
— gdy muszÈ w jakiĂ sposób wyjaĂniÊ naturÚ Ăwiata i swojÈ niskÈ lub wysokÈ pozycjÚ w spoïeczeñstwie, a takĝe wtedy, gdy muszÈ jakoĂ obroniÊ
swoje ego (co siÚ dzieje bardzo czÚsto). Ludzie potrzebujÈ i szukajÈ tïumaczeñ, które wyjaĂniÈ im, kim siÚ stali, co zrobili, co chcÈ zrobiÊ albo
czego nie mogÈ zrobiÊ. To wszystko daje im propaganda, zawsze chÚtna
do podawania gotowych wyjaĂnieñ — oczywiĂcie tylko takich, które bÚdÈ
zgodne z jej liniÈ. Powszechnie wiadomo, ĝe ludzie szukajÈ specjalistycznych i szczegóïowych informacji na temat drogich produktów, takich jak
samochody, dopiero po ich zakupie, a nie przed nim. Techniczne fakty
zazwyczaj nie ksztaïtujÈ okreĂlonych zachowañ, lecz pomagajÈ w ich wyjaĂnieniu. SzeĂÊdziesiÚcioletni mÚĝczyzna nie kupuje czerwonego samochodu sportowego ze wzglÚdu na jego waïki rozrzÈdu, choÊby nie wiem
jak wspaniaïe byïy. Klasyczne przykïady badañ z dziedziny perswazji behawioralnej obejmujÈ takie teorie jak dysonans poznawczy, równowaga i konsekwencja, wedïug których zmiana postawy (wyraĝanych opinii) jest sposobem na racjonalizowanie wczeĂniejszych zachowañ. JeĂli ktoĂ na przykïad
zostanie wmanewrowany w jakÈĂ akcjÚ publicznÈ, nawet niewielkÈ, automatycznie zmieni swojÈ postawÚ w kierunku sugerowanym przez tÚ akcjÚ,
poniewaĝ bÚdzie chciaï racjonalnie uzasadniÊ swoje zachowanie sobie i innym4. Z reguïy fakty nie wpïywajÈ na nasze decyzje i dziaïania, lecz sta3
Zobacz jego pïaczliwÈ, ale jednoczeĂnie dowcipnie intelektualnÈ autobiografiÚ The Education of Henry Adams — jest ona dostÚpna w internecie
za darmo.
4
Takie myĂlenie przyĂwiecaïo zwolennikom komunistycznej indoktrynacji,
którzy zmuszali ludzi do dokonywania publicznych spowiedzi, naraĝajÈc ich
w ten sposób na spoïecznÈ krytykÚ. Na przykïad jeñcy amerykañscy podczas
wojny koreañskiej byli zachÚcani do pisania i odczytywania przed innymi jeñ-
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nowiÈ usprawiedliwienie tego, co juĝ zrobiliĂmy. Zasada ta sprawdza siÚ
zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i indywidualnym5.
Zatem propagandyĂci masowo produkujÈ fakty, dane, informacje, badania, analizy, oceny, sondaĝe, filmy dokumentalne, raporty i logiczne
argumenty, pamiÚtajÈc o innej sprawdzonej zasadzie propagandy, która
mówi, ĝe przy duĝej iloĂci danych odbiorca czuje siÚ przytïoczony, a nie
dobrze poinformowany. Wiele aspektów pracy specjalistów od public relations sprowadza siÚ do zbierania i dostarczania „faktów”, czÚsto starannie
wyselekcjonowanych, w formie komunikatów i teczek prasowych bÈdě
stron internetowych. W niektórych agencjach reklamowych podstawÈ
do wszelkich dziaïañ sÈ waĝne fakty — tak byïo na przykïad u Davida
Ogilvy’ego, choÊ przed nim byli jeszcze inni6. Kto jest w stanie oceniÊ tysiÈc faktów (lub pseudofaktów), których ěródïa budzÈ wÈtpliwoĂci albo
nie sÈ do koñca znane? To wymaga skoncentrowanego wysiïku daleko wykraczajÈcego poza indywidualne normy i reakcji na poziomie organizacyjnym. JeĂli zaĂ chodzi o pojedyncze jednostki, Jacques Ellul zauwaĝyï, ĝe
duĝa liczba faktów pozostawia po sobie nieokreĂlone wraĝenie: „O tak,
globalne ocieplenie to powaĝny problem”.
Jest jeszcze jeden waĝny czynnik, który sprawia, ĝe propaganda scjentystyczna ma tak duĝÈ moc. Ludzie zazwyczaj myĂlÈ, ĝe propaganda to
kïamstwa. To bïÚdne myĂlenie uïatwia pracÚ propagandystom, poniewaĝ
stwierdzenie to jest bardzo dalekie od prawdy. Ludzie sÈdzÈ, ĝe propaganda
musi z daleka ĂmierdzieÊ kïamstwem albo odwoïywaÊ siÚ do ich podstawowych emocji, dlatego zupeïnie nie kojarzÈ masowego zalewu faktów
wïaĂnie z niÈ. Mimo ĝe propagandysta umie starannie wybraÊ kilka
prawd, ĝeby stworzyÊ z nich wielkie lub maïe kïamstwo (i nieraz tak robi),
kluczowe hasïa propagandowe sÈ interpretacjami znaczenia danych, dowodów i faktów — a te, ĂciĂle rzecz biorÈc, wykraczajÈ poza surowe fakty
i tworzÈ coĂ, co Arystoteles nazywaï artystycznÈ perswazjÈ, przypominajÈcÈ rysowanie obrazka poprzez ïÈczenie kropek, z których kaĝda odpowiada
okreĂlonej pojedynczej informacji. Propagandysta jednak nie wspomina
o tym, ĝe dla dowolnego zbioru faktów moĝe istnieÊ wiele innych sposocami i straĝnikami obozu esejów krytykujÈcych warunki spoïeczne panujÈce
w Ameryce ʊ w zamian za jedzenie. Pobocznym skutkiem tych dziaïañ byïa
delikatna zmiana postawy w kierunku krytycznego, rewolucyjnego myĂlenia.
5
Innym ciekawym spostrzeĝeniem dotyczÈcym perswazji jest to, ĝe ludzie
sÈ gotowi wpuĂciÊ kogoĂ do kolejki albo pozwoliÊ mu na inny wystÚpek, jeĂli
najpierw wyjawi on powód swojego zachowania — nawet jeĂli ten powód
bÚdzie sprzeczny z logikÈ.
6
Ogilvy o reklamie (EMKA, Warszawa 2008).
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bów ïÈczenia tych samych kropek. Zasadniczo propaganda jest oparta na
prawdzie, ale wybranej w bardzo selektywny sposób. PropagandyĂci unikajÈ jasnych odpowiedzi. Tendencyjnie wybierajÈ informacje i je definiujÈ
— choÊ czÚĂciej rezygnujÈ z definiowania, poniewaĝ wolÈ, ĝeby odbiorcy
sami nadali odpowiednie znaczenie temu, co sïyszÈ (na przykïad decydujÈc, co dla nich oznacza sïowo „zmiany”). IgnorujÈ to, co jest dla nich
niewygodne, chyba ĝe nie da siÚ tego zignorowaÊ — w takich sytuacjach
atakujÈ niewygodne fakty innymi. Podstawowe zaïoĝenie wspóïczesnej
amerykañskiej edukacji i branĝy PR jest to, ĝe jeĂli ludzie otrzymajÈ wïaĂciwe informacje, dokonajÈ wïaĂciwych wyborów. SpecjaliĂci od PR zasypujÈ
odbiorców informacjami. DajÈ im tyle faktów, ile ci sÈ w stanie strawiÊ —
jest to intelektualny odpowiednik promocji stosowanej przez niektóre restauracje, polegajÈcej na tym, ĝe za okreĂlonÈ cenÚ moĝna jeĂÊ do woli.
Administratorzy, którzy zajmujÈ siÚ zarzÈdzaniem, czÚsto traktujÈ pracowników umysïowych jak sïuĝÈcych, których zadaniem jest zdobywanie
informacji. Kaĝdy moĝe zatrudniÊ socjologa albo statystyka. Co roku
uczelnie wypuszczajÈ mnóstwo absolwentów tych kierunków. Dodatkowo programy doktoranckie przyczyniïy siÚ do powstania nieszczÚsnego
produktu ubocznego — niepeïnych doktorantów, którzy robiÈ wszystko,
ĝeby maksymalnie odwlec obronÚ. Administratorzy chÚtnie ich wykorzystujÈ jako swoiste „gnomy danych”, zatrudniajÈc ich do zbierania informacji, dokonywania obliczeñ statystycznych i analiz, przeprowadzania sondaĝy
itd. JednoczeĂnie dbajÈ o to, ĝeby przypadkiem za duĝo im nie zapïaciÊ za tÚ
pracÚ. JeĂli zostanÈ odkryte nowe zïoĝa danych, gnomy posïusznie pójdÈ do
kopalni i wykopiÈ je w póïmroku centrów badawczych nauk spoïecznych.
Nie walczÈ o swoje prawa. Nawet nie majÈ swoich zwiÈzków zawodowych.
Administratorzy nie traktujÈ wydobytych treĂci z jakimĂ szczególnym
szacunkiem — im chodzi tylko o wyglÈd i efekt. Jeden zbiór danych jest
tak samo dobry jak inny, jeĂli dobrze speïnia swojÈ rolÚ — wypeïnia lukÚ,
daje potrzebne usprawiedliwienie, dowodzi zapotrzebowania na okreĂlone
usïugi albo zawiera pozytywnÈ ocenÚ programu. Stypendia badawcze sÈ
niczym worki z piaskiem uĝywane do budowy waïu przeciwpowodziowego:
ukïadaj je, jeden na drugim; zobacz, tutaj potrzebny jest jeszcze jeden worek. Same fakty i pomysïy (a takĝe ludzie, którzy nimi ĝyjÈ) nie sÈ istotne.
Liczy siÚ tylko to, ĝeby byïy przydatne. Administratorzy sÈ pragmatykami, podobnie jak propagandyĂci — to dlatego Barbara Tuchman nazwaïa
propagandÚ „nieszczÚsnÈ koniecznoĂciÈ”7.
7

Wyraĝenie, którego uĝyïa podczas dyskusji na temat nieodwracalnych bïÚdów Ăwiatowej opinii publicznej (propagandy) w kontekĂcie tego, jak Niemcy
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Zabawa w konsultanta
Zapraszanie ekspertów z zewnÈtrz, którzy usprawiedliwiÈ okreĂlone programy administratorów, jest ulubionÈ technikÈ tych, którzy zawodowo
zajmujÈ siÚ wydawaniem cudzych pieniÚdzy. Im wiÚksze wynagrodzenie,
tym lepszy konsultant. Konsultant to swoisty gïos z niebios, który ma tÚ
przewagÚ nad innymi, ĝe posiada ogromnÈ wiedzÚ i jest obiektywny w swojej ocenie, poniewaĝ ĝadne organizacje ani partie polityczne nie majÈ wpïywu na jego opiniÚ. W praktyce konsultanci czÚsto oferujÈ ograniczony zakres usïug obejmujÈcy bardzo przewidywalne obszary specjalistycznej wiedzy.
Ich poglÈdy na poszczególne tematy sÈ zazwyczaj znane, wiÚc administratorzy mogÈ bez trudu siÚ domyĂliÊ, jakie informacje bÚdzie zawieraï
dany raport, jeszcze przed podpisaniem umowy z jego autorem. Czasami
konsultant dostarcza swój raport w formie prezentacji PowerPointa, która
jest jedynym wymiernym produktem (jeĂli moĝna uĝyÊ tego sïowa) konsultacji. Jeĝeli raport konsultanta z jakiegoĂ powodu jest nieprzydatny dla
administratorów, zostaje spalony lub zignorowany, a administratorzy zatrudniajÈ kolejnego specjalistÚ. KorzyĂci, jakie odnoszÈ administratorzy,
wspóïpracujÈc z konsultantami, to przede wszystkim wiarygodnoĂÊ, poniewaĝ maïo kto oĂmieliïby siÚ kwestionowaÊ naukowe stwierdzenia specjalistów w danej dziedzinie. Moĝna zastosowaÊ tÚ metodÚ do usprawiedliwiania trudnych, niepopularnych dziaïañ, takich jak redukcja etatów,
reorganizacja, tworzenie nowych programów i przedsiÚwziÚÊ — zaleĝnie
od bieĝÈcych potrzeb. Wyrocznia nauki przemówiïa i zostaïa za to sowicie
nagrodzona. Administratorzy mogÈ wybieraÊ konsultantów zgodnie z wïasnymi preferencjami albo zmieniaÊ ich tak dïugo, aĝ dostanÈ to, czego chcÈ.
To dobry sposób na znajdowanie pracy dla kolegów. Administratorzy,
którzy korzystajÈ z pomocy konsultantów, czujÈ siÚ bardziej uprawnieni
do podejmowania wewnÚtrznych decyzji i bez trudu uchylajÈ siÚ od winy,
gdy coĂ pójdzie nie tak: „To nie my, to raport konsultanta”. Z naukÈ nie
wygrasz.

naruszyli neutralnoĂÊ Belgii w 1914 roku. Barbara W. Tuchman, The Guns of
August (MacMillan Company, New York 1962, s. 322).
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Subpropaganda i prepropaganda
Zaplanowana kampania propagandowa czÚsto zaczyna siÚ od starannego
przygotowania gruntu na dïugo przed przeprowadzeniem gïównego uderzenia. JeĂli ogólnym, dïugofalowym celem jest na przykïad wypromowanie
nowych przepisów dotyczÈcych ochrony Ărodowiska, to subpropaganda,
stanowiÈca pierwszÈ, wstÚpnÈ warstwÚ propagandy, moĝe polegaÊ na stworzeniu albo odĂwieĝeniu naukowych informacji na ten temat i dostarczeniu ich odpowiednim kanaïom medialnym, które obejmujÈ wydawnictwa
edukacyjne i czasopisma naukowe. Fundowane sÈ raporty i projekty na
temat zagroĝonych gatunków, emisji szkodliwych substancji, powiÚkszania obszarów zielonych w miastach czy stopnia zanieczyszczenia Ărodowiska, które nastÚpnie sÈ intensywnie rozpowszechniane. Niektórzy nazywajÈ to zwiÚkszaniem ĂwiadomoĂci. Przykïadem mogÈ tu byÊ badania
przeprowadzone przez amerykañski resort zdrowia publicznego na temat
niezamierzonych konsekwencji posiadania broni palnej w celach obronnych, wedïug których juĝ samo posiadanie pistoletu jest czynnikiem
zwiÚkszajÈcym ryzyko dokonania zabójstwa. Wyniki tych badañ rozpowszechniono w kanaïach mass mediów, a dopiero potem agencje rzÈdowe
rozpoczÚïy faktyczne prace nad przygotowaniem nowych przepisów dotyczÈcych kontroli posiadania broni palnej, ostrzejszych niĝ te, które
obowiÈzywaïy dotychczas. PanujÈca dziĂ w Ameryce nagonka na hazardzistów prawdopodobnie speïnia ten sam cel. WiÚkszoĂÊ (jeĂli nie wszystkie)
finansowanych badañ ma z góry okreĂlony cel. Przypadkowe badania nie
pojawiajÈ siÚ w mediach. Informacje majÈ konkretny cel, a nie sÈ wynikiem spontanicznych dziaïañ.
Zabawa w badania ma podobne zasady jak zabawa w konsulting. Zazwyczaj agencje oferujÈce sfinansowanie okreĂlonych badañ dokïadnie
mówiÈ, jakich wyników oczekujÈ. JeĂli dana firma lub organizacja nie bÚdzie speïniaïa ich oczekiwañ (a takie oferty sprzedaĝy sÈ zazwyczaj bardzo
szczegóïowe), to nie zostanie pozytywnie oceniona ani zaakceptowana. Stypendia federalne i stanowe sÈ czasami „zaprogramowane”, co oznacza, ĝe
oferty sprzedaĝy sÈ pisane dokïadnie w taki sposób, aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe
zostanÈ skierowane do wczeĂniej wybranej organizacji i przyniosÈ dokïadnie
takie rezultaty, jakich siÚ oczekuje. Powodem, dla którego zespoïy ekspertów i intelektualistów, a takĝe inne stowarzyszenia, majÈ swoje siedziby
w pobliĝu Biaïego Domu, jest po czÚĂci to, ĝe legislatorzy, przedstawiciele
rzÈdu i prywatne stowarzyszenia stworzyli scentralizowany, sponsorowany
rynek wspierajÈcy badania naukowe. Warto dodaÊ, ĝe czÚstym wnioskiem
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pïynÈcym z takich raportów jest to, ĝe trzeba przeprowadziÊ jeszcze wiÚcej
badañ. System sam siÚ nakrÚca.
Artykuïy prasowe to kolejny popularny sposób na prowadzenie scjentystycznej propagandy. Gdy w latach dziewiÚÊdziesiÈtych robiïem analizÚ
prezentowanych w pewnym elitarnym dzienniku treĂci dotyczÈcych grup
interesów, przeczytaïem w prestiĝowym „New York Timesie” artykuï,
którego autor zastanawiaï siÚ, czy nadszedï czas, aby organizacje walczÈce
o prawa czïowieka porzuciïy politykÚ integracji i przyjÚïy bardziej separatystycznÈ postawÚ w stosunku do edukacji, tak aby czarni Amerykanie mieli
wiÚksze szanse na dobre wyniki w szkoïach. Tydzieñ albo dwa tygodnie
póěniej miaïa siÚ odbyÊ konwencja Krajowego Stowarzyszenia PostÚpu
Ludzi Kolorowych. Jednym z tematów konwencji byïo dokïadnie to pytanie. Zbieg okolicznoĂci? OczywiĂcie, ĝe nie! Liderzy opinii (a dokïadniej
ich specjaliĂci od PR i ludzie, którzy piszÈ dla nich teksty) regularnie uĝywajÈ podobnych Ărodków, podsuwajÈc gazetom swoje artykuïy i przemycajÈc „przemyĂlane” wnioski do popularnych mediów. Metody te sÈ czÚsto uĝywane w analizach politycznych, a takĝe w próbach przepchniÚcia
lub wyeliminowania okreĂlonych programów, w których trendy i fakty
(znów uĝyte jako kropki, które, poïÈczone ze sobÈ, tworzÈ obraz wymyĂlony przez jakiegoĂ politycznego eksperta) sÈ uĝywane do demonstrowania
poĝÈdanych lub niepoĝÈdanych wersji rzeczywistoĂci. W tworzeniu gÚstej
atmosfery faktycznoĂci czÚsto sÈ wykorzystywane specjalne komisje Ăledcze
i ich opasïe tomy raportów, których prawie nikt nie czyta. SÈ one nastÚpnie streszczane w notkach prasowych, dziÚki czemu pojawiajÈ siÚ w wiadomoĂciach. InnÈ popularnÈ metodÈ sÈ ankiety i sondaĝe, które oceniajÈ
zapotrzebowanie na okreĂlone usïugi spoïeczne lub programy polityczne,
na przykïad: „67 procent Amerykanów chce lepszej opieki medycznej”.
Wówczas przedstawiciel rzÈdu odpowiedzialny za resort zdrowia zapowiada: „Speïnimy to ĝÈdanie”. WygïaszajÈc te sïowa, zupeïnie przypadkiem
trzyma w rÚkach propozycjÚ ustawy spisanÈ na dwóch tysiÈcach stron,
bÚdÈcÈ rezultatem wspólnych prac konsultantów i centrów badawczych.
Wykïadowcy akademiccy, profesorowie i naukowcy bardzo chÚtnie
ulegajÈ ĝÈdaniom propagandystów. Niewielkie dofinansowanie, szansa na
awans spoïeczny albo krótkotrwaïa sïawa czÚsto wystarczajÈ, ĝeby skusiÊ
ich do wsparcia okreĂlonej inicjatywy. W 1914 roku grupa 93 prominentnych niemieckich naukowców i wykïadowców akademickich podpisaïa
list w obronie naruszenia neutralnoĂci Belgii przez Kaisera, gdy Niemcy
wysïali swoje wojska do tego kraju, aby stamtÈd przeprowadziÊ od dawna
planowanÈ napaĂÊ na francuskÈ armiÚ i Brytyjski Korpus Ekspedycyjny.
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Niemcy, oburzeni tym, ĝe nawet zwykli cywile do nich strzelali (co uwaĝali za niecywilizowane zachowanie), wziÚli w niewolÚ i zabili tysiÈce zakïadników, kobiet i mÚĝczyzn, a takĝe spalili caïe miasta. Po tym wszystkim
byli zdenerwowani, a nawet zbulwersowani tym, ĝe ludzie zamieszkujÈcy
okupowane strefy byli do nich wrogo nastawieni. Zszokowani opowiadali,
ĝe Belgijki wydïubywaïy oczy rannym niemieckim ĝoïnierzom. List podpisany przez intelektualistów miaï potwierdzaÊ wpïyw niemieckiej kultury
na ucywilizowanie krajów sÈsiadujÈcych.
W sowieckiej Rosji tak waĝne byïo to, aby nauki biologiczne byïy
zgodne z oficjalnÈ marksistowsko-leninowskÈ filozofiÈ politycznÈ, ĝe rzÈd
stworzyï naukowÈ szkoïÚ myĂli, dziĂ znanÈ jako ïysenkizm, ĝeby naukowcy
mogli szukaÊ dowodów (i oczywiĂcie je znajdowaÊ) na to, co nazywano
lamarkizmem. Mimo ĝe na Zachodzie teoria ta byïa dyskredytowana, lamarkizm pasowaï do zaïoĝeñ marksizmu, zgodnie z którym spoïeczna ewolucja odbywa siÚ poprzez rewolucyjnÈ walkÚ klasowÈ. Sam marksizm byï
wysoce naukowym poglÈdem na historiÚ spoïecznÈ, dlatego propaganda
zostaïa skierowana do ludzi, którzy uwaĝali siÚ za swego rodzaju intelektualistów i postrzegali historiÚ jako rezultat pozornych „praw” dialektycznego ekonomicznego determinizmu — stÈd nieuchronne nadejĂcie komunizmu. MarksiĂci nie mogli wiÚc tolerowaÊ teorii ewolucji Darwina, czyli
koncepcji mówiÈcej o tym, ĝe przypadkowe mutacje prowadzÈ do selekcji
naturalnej, poniewaĝ mechanizm ten mógïby zaprowadziÊ naród rosyjski
w inne miejsce niĝ w ramiona komunizmu8.
Dzisiejsze straszenie globalnym ociepleniem ma sporo objawów „gotowanej” nauki. Wskazuje na to wiele reklam telewizyjnych nawiÈzujÈcych
do tego tematu. Globalne ocieplenie staïo siÚ zbyt popularne. Starsi byÊ
moĝe pamiÚtajÈ, ĝe 40 lat temu naukowcy straszyli, iĝ zanieczyszczenie
powietrza przyniesie caïemu Ăwiatu globalnÈ zimÚ. Dzisiaj mówimy o globalnym lecie. Nie mam pojÚcia, gdzie leĝy prawda, ale doradzaïbym przyjÚcie postawy zdrowego sceptycyzmu wobec wszystkich wypowiedzi naukowców wspierajÈcych dziaïania administracji rzÈdowej w tak oczywisty
i nachalny sposób jak formuïowanie teorii na temat globalnego ocieplenia.
8

Zgodnie z koncepcjÈ lamarkizmu ewolucja byïa rezultatem tego, ĝe kaĝde
pokolenie próbowaïo wykroczyÊ poza zakres swoich umiejÚtnoĂci. JeĂli na
przykïad dane pokolenie siÚgaïo po coraz wyĝsze owoce na drzewie albo
próbowaïo lepiej graÊ interwaïy na pianinie, kolejne pokolenia miaïy dïuĝsze
i silniejsze palce. Ta wizja selekcji rewolucyjnej wpisywaïa siÚ w koncepcjÚ historycznej walki klas. Naukowcy ïysenkistowscy, opïacani przez pañstwo ( ZSRR),
potrafili przedstawiÊ fizyczne dowody naukowe potwierdzajÈce tÚ teoriÚ.
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BezpoĂredniÈ implikacjÈ tych dziaïañ jest wywoïanie potrzeby szybkich
dziaïañ ze strony ustawodawcy: tylko silna i skuteczna wïadza moĝe nas
uratowaÊ. Jest to uniwersalny wspóïczesny komunikat propagandy.

Biurokratyczna logika, prawda i piÚkno
Jako dziecko uwaĝaïem, ĝe wielu dorosïych, których spotykaïem w rozmaitych instytucjach, jest po prostu gïupich. Widziaïem, jak kïamiÈ w ĝywe
oczy, podajÈc Ămieszne wyjaĂnienia, dlaczego powinienem robiÊ to, czego
ode mnie chcÈ, choÊ tak naprawdÚ chodziïo im tylko o pokazanie dominacji, nic wiÚcej. Gdy sam osiÈgnÈïem dorosïoĂÊ, przekonaïem siÚ, ĝe jest
duĝo gorzej, niĝ mi siÚ wydawaïo wówczas, kiedy byïem dzieckiem.
W Ărodowisku organizacyjnym logika staje siÚ narzÚdziem dominacji.
Logika organizacyjna — ograniczona logika okreĂlonych grup zawodowych
i quasi-zawodowych (na przykïad nauczycieli) i biurokratyczny funkcjonalizm ʊ tworzy prawdopodobnie jedyne sensowne ramy, jakie wielu
ludzi kiedykolwiek pozna.
¥wiat organizacyjny to Ăwiat wïadzy i jej braku. Niektórzy majÈ wïadzÚ,
a inni nie. Wielu jej pragnie. Niewielu chce siÚ niÈ dzieliÊ. Wystarczy
odrobina wïadzy, aby wywoïaÊ szaleñstwo — swoisty rodzaj triumfalnego
nadÚcia. Zobacz, co siÚ dzieje, gdy nawet maïo znaczÈcy urzÚdnik spotka
siÚ z próbÈ podwaĝenia jego autorytetu — gdy na przykïad dziecko zakwestionuje wypowiedě nauczyciela albo czïonkowie grona pedagogicznego
nie zgodzÈ siÚ z decyzjÈ rektora uczelni. Nawet jeĂli te negatywne opinie
nie zostanÈ wyraĝone bezpoĂrednio, automatycznie wywoïajÈ gorÈcÈ reakcjÚ: „Zobacz, co mogÚ zrobiÊ. I jak ci siÚ to podoba?”. Stanowi ona czytelny
komunikat, który ma formÚ obiektywnego procesu i procedur (na przykïad
ocen, premii, budĝetów czy reorganizacji). Gdy urzÚdnik prosi o opiniÚ,
to zazwyczaj oznacza, ĝe chce, aby jego podwïadni podporzÈdkowali siÚ
jego zaleceniom. Celem dyskusji jest wymuszenie postawy ulegïoĂci.
Gïównym celem kaĝdej biurokracji jest mówiÊ „nie” i ograniczaÊ dostÚp do rzadkich zasobów w taki sposób, aby moĝna byïo to uzasadniÊ
obiektywnymi przyczynami, choÊ w rzeczywistoĂci jest zupeïnie inaczej.
Mamy do wykorzystania ograniczone iloĂci dóbr, dlatego biurokracja musi
zarzÈdzaÊ dystrybucjÈ i decydowaÊ o tym, jak zostanÈ one rozdysponowane w przyszïoĂci. Aby siÚ przekonaÊ o prawdziwoĂci tego twierdzenia,
wystarczy spojrzeÊ, jak prowadzone sÈ sprawy w amerykañskich sÈdach
stanowych.
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Caïa wspóïczesna machina administracyjna jest oparta na naukowej,
racjonalnej myĂli, która ma uzasadniaÊ wszystkie jej dziaïania. Biurokracja
jest synonimem wspóïczesnej organizacji naukowej. Zaïoĝenie pozostaje
takie samo, nawet jeĂli organizacja sïuĝy nieracjonalnym lub nienaukowym celom, na przykïad nabijaniu kieszeni opïywajÈcych w bogactwa
administratorów i samonapÚdzajÈcej siÚ biurokracji, która jest opïacana
z pieniÚdzy podatników. Problem usprawiedliwiania dziaïañ jest zawsze
obecny we wszystkich naukowych, racjonalnych organizacjach, poniewaĝ
czÚsto odwoïujÈ siÚ one do misji albo wizji, opowiadajÈc o swoich etycznych celach (zobacz przykazanie jedenaste, mówiÈce o potrzebie demonstrowania etyki). Kontrolowanie przepïywu informacji (przykazanie pierwsze) równieĝ pomaga usprawiedliwiaÊ dziaïania biurokracji.
Z punktu widzenia propagandy tym, w czym racjonalne biurokracje
sÈ naprawdÚ dobre, jest depersonalizacja (przykazanie dziewiÈte) wïasnych,
czÚsto bardzo personalnych decyzji, dotyczÈcych tego, kto co ma dostaÊ
i kiedy. To sprawia, ĝe decyzje te robiÈ wraĝenie mniej politycznych czy
arbitralnych9. „Przykro mi, nie moĝesz tego dostaÊ, bo to naleĝy do organizacji” — mówiÈ. Albo protokóï regulacyjny wymaga zastosowania procesu X. Mimo to rozmaici kumple, przyjaciele i krewni jakoĂ nie narzekajÈ.
Gïównym celem biurokracji jest mówiÊ „nie”, a jednoczeĂnie zapewniaÊ
staïe przywileje wewnÚtrznym grupom i klikom.
Wykluczeni dostajÈ na pocieszenie list, czÚsto formalny, wyjaĂniajÈcy
(zazwyczaj w formie bezosobowej), ĝe zgïosiïo siÚ tak wielu wykwalifikowanych specjalistów, iĝ trzeba byïo podjÈÊ bardzo trudnÈ decyzjÚ, w wyniku której niestety ich kandydatura zostaïa odrzucona. Pewien mój znajomy
pracujÈcy w rekrutacji nazywa ten rodzaj komunikacji (której przykïady
moĝna zobaczyÊ w wielu podrÚcznikach do komunikacji biznesowej) listami
„fuck-you-very-much”. Czasami sÈ one napisane przy uĝyciu górnolotnego sïownictwa, zwïaszcza gdy ich autorami sÈ mistrzowie propagandy.
Widziaïem kiedyĂ list pochodzÈcy z Biaïego Domu, który zawieraï tyle
pochlebstw, ĝe musiaïem go przeczytaÊ bardzo dokïadnie, ĝeby uĂwiadomiÊ sobie, iĝ jest on przykïadem wspomnianego wyĝej gatunku.

9

Zobacz ksiÈĝkÚ Harolda Lasswella na temat polityki o wiele mówiÈcym tytule
Politics: Who Gets What, When, Where, How (London, Whittlesy House 1935).
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Zabawa w ocenianie
Systemy iloĂciowego oceniania programów, sïuĝÈce wyïÈcznie autorom
tych programów, staïy siÚ wspóïczesnÈ formÈ sztuki. Ocena jest dzisiaj fetyszem zastÚpujÈcym prawdziwÈ wydajnoĂÊ. KiedyĂ przysïuchiwaïem siÚ
rozmowom na temat oceny pewnego projektu, którego celem byïo zmniejszenie liczby czarnoskórych chïopców porzucajÈcych szkoïÚ ĂredniÈ w duĝych miastach. Zarówno przed programem, jak i po jego ukoñczeniu odsetek
ten wynosiï ponad 50 procent.
Juĝ na pierwszy rzut oka byïo widaÊ, ĝe program nic nie zmieni. Sfinansowaïa go znana fundacja, która juĝ wczeĂniej wprowadziïa zasadÚ dokonywania formalnej oceny jako element standardowych praktyk przyznawania funduszy. Jej program, realizowany przy wsparciu lokalnych
szkóï, obejmowaï miÚdzy innymi „dziaïania wzbogacajÈce” prowadzone
przez pracowników uniwersytetu, takie jak seanse filmowe i inne wydarzenia kulturalne. Uczniami zajÚli siÚ mentorzy, którzy organizowali dla
nich róĝne zajÚcia specjalne i wspólne wyjĂcia. Pod koniec pierwszego roku trwania programu prawie wszyscy objÚci nim czarnoskórzy uczniowie
nie chodzili juĝ do szkoïy. Aby wypeïniÊ puste miejsce, programem objÚto kolejne grupy uczniów — a poniewaĝ nie byïo juĝ wiÚcej czarnoskórych
chïopców, zaczÚto przyjmowaÊ dziewczyny. Gdy w trzecim roku ostatecznie
zrezygnowano z programu, zdecydowanÈ wiÚkszoĂÊ jego odbiorców stanowiïy czarnoskóre dziewczyny. Odsetek wydalonych uczniów siÚ nie
zmieniï. Poprawa byïa równa zeru. W takich okolicznoĂciach trudno byïoby oceniÊ ten program pozytywnie. Jednak ci, którzy otrzymali to zadanie, wykazali siÚ duĝÈ kreatywnoĂciÈ, uĝywajÈc na przykïad takich miar
jak stopieñ zadowolenia klienta. Okazaïo siÚ, ĝe okoïo 90 procent uczestników programu wypeïniajÈcych ankietÚ stwierdziïo, iĝ podobaïy im siÚ
przejaĝdĝki autobusem i inne wspólne zajÚcia, takie jak oglÈdanie filmów
w kinie. Obwieszczono wielki sukces, caïkowicie pomijajÈc fakt, ĝe uczniowie oceniajÈcy program nie byli tymi samymi, którzy zostali nim objÚci
w pierwszym roku.
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Abrakadabra, magiczne myĂlenie
i edukacja kultu cargo
Ile osób naprawdÚ rozumie technologiÚ, z której codziennie korzysta?
Nie jest ona niczym wiÚcej jak prostym wykorzystaniem zasad naukowych,
a takĝe bardziej skomplikowanych teorii, które wyjaĂniajÈ szczegóïowo
dziaïanie biologii komórkowej albo fizyki subatomowej. WiÚkszoĂÊ ludzi
nie ma nawet pojÚcia, jak dziaïa toaleta, nie mówiÈc o komputerze. Na
poziomie zrozumienia funkcjonalnego takie przedmioty mogïyby równie
dobrze byÊ magicznymi pudeïkami. Krytycy, którzy oĂmieszajÈ teorie
ekonomiczne i rozmaite dziaïania polityczne, nazywajÈc je „ekonomiÈ
voodoo”, zwracajÈ uwagÚ na waĝnÈ rzecz. Kto tak naprawdÚ to rozumie?
Co oznaczajÈ magiczne pojÚcia: wskaěniki ekonomiczne, recesja czy luzowanie polityki pieniÚĝnej? JeĂli ekonomiĂci tyle wiedzÈ o ekonomii, to
dlaczego wszyscy nie sÈ bogaci10?
Wiele ze wspóïczesnego naukowego myĂlenia bardzo przypomina prymitywne magiczne myĂlenie. Magiczne sïowa i rytuaïy dajÈ swego rodzaju
obietnicÚ kontroli nad rzeczywistoĂciÈ, definiujÈcej wïadzÚ — podobnie
jak specjalistyczne sïownictwo stosowane w medycynie i nauce. Z historycznego punktu widzenia nie jestem w stanie powiedzieÊ, czy magia i magiczne sïowa pomagaïy osiÈgaÊ jakieĂ ponadnaturalne efekty tym, którzy
jÈ stosowali i ich patronom. Najwyraěniej przynosiïy im spore korzyĂci,
pomagajÈc zdobyÊ ziemskÈ, spoïecznÈ wïadzÚ nad innymi luděmi. Czarodzieje i kapïani dzierĝyli ogromnÈ wïadzÚ, którÈ czasami przekazywali z pokolenia na pokolenie przez setki lub nawet tysiÈce lat. Wïadza ta miaïa
charakter bezpoĂredni albo poĂredni — w tym drugim przypadku polegaïa
na doradzaniu wïadcom i wyĂwiÚcaniu ich (wĂród przykïadów moĝemy
wymieniÊ teokracjÚ egipskÈ, kapïanów i westalki w staroĝytnym Rzymie,
tradycjÚ namaszczania królów i cesarzy przez papieĝy albo podejrzanÈ wïadzÚ rzekomego mnicha Rasputina nad rosyjskÈ rodzinÈ królewskÈ).
Mniej wiÚcej w taki sam sposób wiele wspóïczesnych „rezerwuarów
mózgów” ekspertów, tworzÈcych róĝne grupy zawodowe lub organizacyjne,
10

Francis Bacon zauwaĝyï wygïosiï takÈ samÈ wÈtpliwoĂÊ odnoĂnie magików i wróĝek. Skoro wiedzÈ tak duĝo na temat tego, jak dziaïa wszechĂwiat,
to dlaczego tak czÚsto sami sÈ zdesperowani, bezsilni i biedni? I dlaczego osoby, które twierdzÈ, ĝe majÈ ponadnaturalne siïy, tak Ăwietnie siÚ odnajdujÈ
wĂród przedstawicieli najniĝszych, najbiedniejszych klas? ByÊ moĝe ich wspóïczesnym odpowiednikiem sÈ ekonomiĂci.
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zajmuje siÚ informowaniem o polityce liderów, którzy sÈ ich patronami
(na przykïad czïonków gabinetu prezydenckiego). Podczas gdy staroĝytni
magowie i kapïani wróĝyli z rozmaitych znaków, takich jak trzewia kurczaka czy tor lotu ptaków, dzisiejsi socjologowie interpretujÈ opiniÚ publicznÈ, trendy ekonomiczne, raporty rolnicze i wojskowe oraz inne waĝne
dokumenty, liczÈc na to, ĝe dziÚki wsparciu nauki uda im siÚ przekonaÊ
obywateli do danej inicjatywy politycznej. Oba procesy potrafiÈ byÊ w takim samym stopniu tajemnicze.
Nauka oparta na rytuaïach przenika wiele dziedzin ĝycia, takich jak
edukacja, popkultura i kultura organizacyjna. Naukowe myĂlenie degeneruje siÚ w bezmyĂlne zaklinanie róĝnych sytuacji zwiÈzanych z przeïomami i innowacjami, trendami i popularnymi dziĂ hasïami, takimi jak media spoïecznoĂciowe, marketing sieciowy, zmiana transformacyjna, bïonnik
dietetyczny, planowanie strategiczne czy nauczanie na odlegïoĂÊ. Nauka
oparta na rytuaïach jest intensywnie wykorzystywana w reklamie, a takĝe
w róĝnych przedsiÚwziÚciach korporacyjnych. Wyĝsze wyksztaïcenie coraz
bardziej kieruje siÚ ku scjentyzmowi, poniewaĝ jego punkt koncentracji
zostaï przeniesiony na masowy rynek. Edukacja nie jest juĝ procesem
dialektycznego, czÚsto bolesnego rozwoju wewnÚtrznego, lecz technologicznÈ liniÈ montaĝowÈ, której celem jest ksztaïtowanie „rezultatów” przy
uĝyciu najnowszych ustandaryzowanych materiaïów i programów — na
przykïad moduïów do nauczania na odlegïoĂÊ.
Nowe koncepcje na temat masowego ksztaïcenia wyĝszego szczególnie
przypominajÈ kult cargo — quasi-religijne zjawisko spoïeczne, które polega na tym, ĝe rozwiniÚte technologicznie siïy pokonujÈ nierozwiniÚte,
prymitywne kultury. Gdy rdzenni mieszkañcy Nowej Gwinei ĝyjÈcy
w warunkach przypominajÈcych epokÚ kamienia ïupanego po raz pierwszy zobaczyli urzÈdzenia technologiczne zachodniego Ăwiata, uznali, ĝe
jest to udoskonalona forma magii. Gigantyczne srebrne ptaki — samoloty
— dostarczajÈ towary Europejczykom: jeepy, karabiny i inne magiczne
urzÈdzenia. Tubylcy uznali — caïkiem rozsÈdnie — ĝe naleĝy zerwaÊ z tradycyjnymi wierzeniami, które wyznawali, i zamiast tego skupiÊ siÚ na zaadaptowaniu nowego rodzaju magii poprzez zapoĝyczenie rytualnych zachowañ religijnych i administracyjnych przedstawicieli Ăwiata Zachodu.
Jeden po drugim zaczÚïy powstawaÊ nowe kulty. Wierzono, ĝe bóg wybawca
mieszka w wulkanie, z którego wysyïa gigantyczne srebrne ptaki zaïadowane róĝnymi dobrami. Mieszkañcy Nowej Gwinei zbudowali z gaïÚzi
prymitywne biura, do których chodzili ubrani w stroje porzucone przez
przybyszów z Zachodu. Tam wykonywali ruchy przypominajÈce pracÚ
biurowÈ i pisanie na maszynie. Zbudowali teĝ imitacje pasów startowych
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i postawili na nich atrapy samolotów, ĝeby zachÚciÊ srebrne ptaki do lÈdowania. Zamiast wykonywaÊ jakÈkolwiek sensownÈ pracÚ caïÈ swojÈ energiÚ skierowali na odprawianie tych rytuaïów11.
Podobne zachowania moĝemy obserwowaÊ we wspóïczesnych uniwersytetach, a takĝe w college’ach i liceach. Uczniowie muszÈ zapamiÚtywaÊ
listy magicznych sïów i procedur, pisaÊ prace semestralne, zaznaczaÊ odpowiedzi na testach wielokrotnego wyboru i wykonywaÊ inne dziaïania,
aby wypeïniÊ obietnicÚ cargo — dostaÊ dobrÈ pracÚ i zapewniÊ sobie dostatnie ĝycie, które bÚdzie rezultatem ich „edukacji”. Kreatywna praca,
prawdziwe zrozumienie i umiejÚtnoĂÊ zastosowania teorii w praktyce
w ogóle siÚ tutaj nie liczÈ. W miejsce dïugiego, czasami niezrozumiaïego
procesu rozwojowego wchodzÈ gusïa i zaklÚcia. Administratorzy edukacyjni
nie umiejÈ siÚ oprzeÊ pokusie kultu cargo — a czÚsto nawet sami nie potrafiÈ odróĝniÊ pracy od rytuaïu, podobnie jak demagodzy, którzy decydujÈ o ksztaïcie edukacji za pomocÈ rozporzÈdzeñ. Mniej populistyczne
oblicze prawdziwej edukacji, która wymaga skutecznej, subtelnej pracy
nad rozwojem mïodych umysïów, nie jest w stanie rywalizowaÊ z kultem
cargo masowej edukacji.
Masowa polityka nie byïaby moĝliwa bez magicznego myĂlenia schowanego pod przykrywkÈ nauki i logiki, reprezentowanÈ przez nowe hasïowe rozwiÈzania, cudy technologiczno-naukowe, nowe alternatywne ěródïa energii czy zielonÈ gospodarkÚ przejmowania pod uprawy obszarów
w starych miastach w celu stworzenia nowych ěródeï zdrowej ĝywnoĂci.
Prawdopodobnie najbardziej popularnÈ propagandystycznÈ logikÈ
politycznego Ăwiata jest dedukcyjny sylogizm12 oparty na niepewnych lub
faïszywych zaïoĝeniach: „Wydatki rzÈdu stymulujÈ szybszy rozwój gospodarki: skoro wiÚc rzÈd bÚdzie stymulowaï gospodarkÚ poprzez wydawanie
pieniÚdzy, Stany Zjednoczone bÚdÈ szybciej siÚ rozwijaÊ”. W niektórych
sytuacjach rzeczywiĂcie moĝe tak byÊ, poniewaĝ wydawanie pieniÚdzy
11

Zobacz: V. Lanternari Religions of the Oppressed (A.A. Knopf, New York
1963).
12

Wybacz mi, proszÚ, tÚ tautologiÚ, ale wszystkie sylogizmy sÈ dedukcyjne.
MówiÚ tak tylko po to, ĝeby podkreĂliÊ pewne sprawy. Jak wyjaĂniï Arystoteles, istniejÈ tylko dwa sposoby na udowodnienie czegokolwiek: poprzez przykïady i wnioskowanie, które prowadzÈ do ogólnego wniosku, oraz poprzez sylogizmy lub dedukcyjne argumenty, które wykorzystujÈ ogólnie znanÈ prawdÚ
(lub przekonanie), stosujÈc jÈ do okreĂlonej sytuacji. To dlatego tak gorÈco
polecam czytanie dzieï Arystotelesa — i dlatego ludzie wciÈĝ chÚtnie do nich
siÚgajÈ, mimo ĝe od jego Ămierci minÚïy juĝ dwa tysiÈce lat.
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przez rzÈd z pewnoĂciÈ przynosi korzyĂci tym, którzy te pieniÈdze otrzymujÈ i nimi zarzÈdzajÈ, jednak w czasach wielkiego kryzysu zwiÚkszanie
wydatków wcale nie przyniosïo wzrostu rozwoju — zakoñczyïa go dopiero
II wojna Ăwiatowa. W najlepszym razie ocena prawdziwoĂci bÈdě faïszywoĂci tego stwierdzenia jest niemoĝliwa, podobnie jak w przypadku wielu
innych koncepcji ze sfery spoïeczno-politycznej. Mimo to wielu uwaĝa to
za niepodwaĝalnÈ prawdÚ. A oto inny przykïad: „Wzrost wydatków na
masowÈ edukacjÚ oznacza lepszÈ edukacjÚ dla kaĝdego ucznia” — przedstawiciele wïadz uwielbiajÈ skïadaÊ tÚ obietnicÚ.
Poniewaĝ dziĂ tak czÚsto musimy siÚ opieraÊ na wïasnych domysïach,
propagandysta oferuje nam prostÈ logikÚ, która umoĝliwia mu zinterpretowanie danej sytuacji w korzystny dla niego sposób. Tworzy on okreĂlony
obraz, który wyróĝnia siÚ na tle rozmaitych wydarzeñ, a ludzie wyobraĝajÈ sobie, ĝe on tam rzeczywiĂcie jest. PodatnoĂÊ ludzi na sugestie w takich
sytuacjach jest ogromna.
Niewiele osób ma odpowiedniÈ wiedzÚ, a takĝe wystarczajÈco duĝo czasu, energii i zaangaĝowania (oraz, paradoksalnie, swoistego intelektualnego
dystansu), ĝeby samodzielnie przejrzeÊ i zanalizowaÊ wszystkie dostÚpne
materiaïy, nawet w sprzyjajÈcych okolicznoĂciach. SkÈpani w sztucznym
blasku faktów, technologii, nauki i logiki, sÈ po prostu przytïoczeni.
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