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Odpowiedzialność za swój los w "kulturze milczenia" według Paulo Freire
Kontekst problemu
Zjawisko masowej biedy w świecie stawia pytania o możliwości jej zaradzenia, w tym
o odpowiedzialność bogatego świata za biedny, ale też samych ubogich za swoją sytuację
i swój los. Paulo Freire (1921-1997), brazylijski pedagog i działacz społeczny, w unikalny
sposób zajął się tym tematem w swojej opublikowanej w 1968 r. książce Pedagogia da
indignaçao, która wywarła duży wpływ na projekty pomocowe oraz koncepcje edukacyjne
w Ameryce Łacińskiej i w wielu innych częściach świata. Freire analizuje problem biedy na
poziomie egzystencjalnym, szukając zależności i uwarunkowań mentalnych,
podtrzymujących biedę strukturalną. Pozwala mu to na określenie warunków możliwości
wyjścia z zaklętego kręgu beznadziejności i fatalizmu charakterystycznych dla środowiska
nędzy i tzw. "kultury ubóstwa", którą nazywa "kulturą milczenia". Beznadziejność może
zostać przezwyciężona jedynie przez nową świadomość i wzięcie odpowiedzialności za swoje
życie, w granicach rozpoznanego wpływu. Zmiana mentalności przynależy do kategorii
zmian kulturowych. W tym samym nurcie znacząca grupa badaczy dostrzega dziś silny
związek między kulturą rejonu a zachowaniami anty- lub prorozwojowymi.[1] Dla Freiry
bezpośrednim kontekstem przemyśleń była kultura Ameryki Łacińskiej, z jej różnorodnością
i problemami. Ten specyficzny kontekst będzie też stałym odniesieniem w niniejszym
opracowaniu.
Ameryka Łacińska jest obszarem występowania największych na świecie kontrastów
społeczno-ekonomicznych[2]. Mimo posiadania wielkich zasobów naturalnych i kulturowych
charakteryzuje się niewspółmiernym bogactwem elit i ubóstwem na skalę masową (pobre
país rico). Stopień rozwarstwienia przychodów jest większy niż w Afryce czy Azji
Wschodniej. Dane z 2008 pokazują, że jedna trzecia ludności Ameryki Łacińskiej żyje
w ubóstwie lub skrajnym ubóstwie. Najuboższa część populacji posiada 2.7% wszystkich
przychodów, co daje jej ostatnie miejsce wśród wszystkich najbiedniejszych społeczeństw
świata. Kontrast i paradoks sytuacji polega na tym, że w krajach bardzo bogatych w złoża
mineralne, surowce naturalne i siłę roboczą, mieszkają biedne społeczeństwa (Somos un
pueblo pobre con un estado rico).
Punktem wyjścia zamierzeń redukcji ubóstwa są analizy genezy problemu.
Zastosowane w ostatnich dziesięcioleciach środki zaradcze okazały się niewystarczające, co
równolegle wymuszało ewolucję myślenia o przyczynach biedy. Carlos Montaner pisze
o fazach przekonań dotyczących powodów zapóźnienia Ameryki Łacińskiej, jakie wyznawali
jej czołowi intelektualiści[3]. W XIX w. całą winą obarczano spuściznę dziedzictwa
iberyjskiego, a szczególnie katolicyzm wraz z jego domniemanym ekskluzywizmem
i nietolerancją. Kilkadziesiąt lat później winną była ludność tubylcza, niezaradna i niechętna
postępowi. Na początku XX w. winnym był proces niesprawiedliwej dystrybucji, a dekadę
później imperializm, szczególnie w wydaniu jankeskim. W okresie II Wojny Światowej winę
przypisywano niesprawności politycznej własnych rządów. Oczywiście każda diagnoza
skutkowała postulatami i konkretnymi przedsięwzięciami. Echa tych debat są słyszane też
i dzisiaj, a diagnozy problemu ubóstwa stają się coraz bardziej kompleksowe, uwzględniające
zależności globalne czy przyśpieszony postęp technologiczny i możliwość konwergencji.
Bieda przedstawiana z zewnątrz opisywana jest zwykle wskaźnikami ilościowymi.
Jednak dla milionów ludzi jest ona rzeczywistością najpierw jakościową, tworzącą wzorce
zachowań i myślenia, które przekładają się na koncepcje, zasady, stereotypy, teorie czy

metody adaptacji. Czym wyróżnia się rodzaj mentalności, który powstaje w warunkach
biedy? Czy w procesie zwrotnym mentalność ta nie wpływa na utrzymywanie sytuacji biedy?
Wreszcie, na czym polega wzięcie odpowiedzialności za swój los w środowisku skrajnie
niekorzystnym? Analiza Paulo Freiry uzupełniona danymi empirycznymi, wraz
z komplementarną koncepcją kapitału społecznego i społecznych konstrukcji rzeczywistości,
pomogą odpowiedzieć na te pytania.

Znaczenie kultury
Koncepcję "kultury milczenia" trzeba najpierw umieścić w szerszym kontekście
kultury w ogóle. Kultura rozumiana jest tutaj, jako wspólny system orientacyjny, który
przekazuje ludziom sens życia i umożliwia określenie kierunku działania[4]. Wspomniane już
określenie "kultura ubóstwa", którego autorem jest Oscar Lewis, charakteryzuje nie tylko
deprawację ekonomiczną, ale samodzielną subkulturę, istniejącą w ramach kultury całego
społeczeństwa. Składa się na nią odrębny styl życia, charakterystyczne sposoby
postępowania, odmienne struktury i specyficzne role. Kultura przekazywana jest z pokolenia
na pokolenie jako mechanizm przystosowawczy, dzięki któremu można radzić sobie
z napotykanymi problemami. W tym sensie ma ona pozytywną wartość. Dla kultury powstałej
w środowisku biedy charakterystyczne są, według Lewisa: silna orientacja życia tu i teraz,
nieplanowanie i niemyślenie o przyszłości, nieufność, a czasem nienawiść wobec rządu
i policji, oraz cynizm wobec projektów pomocowych. Typowe są zachowania aspołeczne,
wysoka przestępczość, dziedziczone warunki braku środków do życia i częste doświadczanie
upokorzeń. Obszar biedy odznacza się zwykle wysokim wskaźnikiem bezrobocia
i analfabetyzmu, zwyczajową praktyką pracy sezonowej lub niewymagającej kwalifikacji,
przymusową pracą dzieci, złymi warunkami sanitarnymi i zdrowotnymi, brakiem dostępu do
podstawowych świadczeń medycznych i dóbr kultury, niskim wskaźnikiem średniej długości
życia. Środowiskiem kultury ubóstwa są przeludnione dzielnice, w których brak jest
prywatności, gdzie panuje dezorganizacja, alkoholizm i narkomania, gdzie występuje duża
liczba rozbitych rodzin, wczesna inicjacja seksualna, dominująca rola mężczyzn (machismo)
i męczeńska kobiet (marianismo), oraz wysoka tolerancja anomalii psychicznych.
W kontekście rodzimych badań nad kulturami latynoamerykańskimi
charakterystyczne jest zwracanie uwagi na pasywne i aktywne typy kultur, na ich potencjał
afirmacji działania czy walki, to znów na elementy regresywne. Niewiara w zdolność
społeczeństw biednych do zmiany swego losu, pogodzenie się z powszechnością ubóstwa,
które ma być przeznaczeniem większości ludzi, jest zjawiskiem powszechnym, któremu
towarzyszy apatia i przeświadczenie o nieuchronności sytuacji. To przekonanie występuje
zarówno wśród biednych, jak i bogatych. Dla Samuela Hurtado pisanie o "kulturze
rezygnacji" (cultura del abandono) wynika z konieczności epistemologicznego realizmu[5].
Wykształcone mechanizmy i zachowania są w pewnym sensie rekompensatą braków
odpowiedniej infrastruktury, którą powinno stworzyć państwo (termin "kultura ubóstwa" nie
dotyczy społeczeństw pierwotnych, bezpaństwowych). W ten sposób kultura uzewnętrznia się
poprzez system adaptacyjny. Stąd łatwiej byłoby uporać się z ubóstwem niż z głęboko
zakorzenioną kulturą ubóstwa. To właśnie ten problem stanowi, według Lewisa, główną
przeszkodę przezwyciężenia biedy[6]. Sama teoria doczekała się wielu krytyk, m.in. ze
względu na determinizm i uogólnienia, stanowi jednak ważny punkt odniesienia w debacie
o przyczynach biedy i metodach jakimi można próbować jej zaradzić.
Rozumienie genezy kultury i jej aktualnego oddziaływania, ma kluczowe znaczenie
zarówno użyteczne w perspektywie rozwoju, jak i ideowe, istotne dla tożsamości. Najpierw
należy jednak porozumieć się co do skali czy też płaszczyzny opisu. Przykładowo, Samuel
Huntington widzi zderzenie kultur jako główną przyczynę napięć i przyszłych konfliktów.

Z kolei Paulo Freire dostrzega ten sam problem, ale wewnątrz każdej kultury, używając
czasem pojęć pochodzących z tradycji dialektyki marksistowskiej, tym niemniej mających
odniesienie empiryczne, nie ideologiczne.
Współczesna socjologia i antropologia kulturowa programowo unikają oceniania
kultury, dystansując się do epoki etnocentryzmu. Jeszcze w pierwszej połowie XX w. nauka
zakładała pewien misyjny element ulepszania kultur zapóźnionych. Dziś narracyjny
eurocentryzm został zastąpiony analizami deskryptywnymi i daleko posuniętą ostrożnością,
by uniknąć zarzutu kolonializmu, tym razem naukowego[7]. Trzeba jednak zauważyć, że
deklarowana neutralność zanika, gdy kultura spotyka ekonomię - a gdzie jej dziś nie spotyka?
Ekonomia bowiem wartościuje, optymalizuje, przetwarza zgodnie z zasadami
produktywności i zysku. W realnym świecie kultura nie tylko jest przedmiotem zainteresowań
akademickich, ale dominacji ekonomicznej (imperializmu), podlegając silnej presji rachunku
zysków i strat. Sama ekonomia jest wszakże wytworem kultury i jej zdolności do tworzenia
i ekspansji.
Zainteresowanie ekonomicznym potencjałem danej kultury bywa kwestionowane
przez szkoły relatywizmu kulturowego, tym niemniej potencjał kulturowy, jak to już
wcześniej wspomniano, zyskuje na znaczeniu. W kontekście znacznej skali globalnego
ubóstwa, niepowodzeń wielu programów pomocowych i utrzymującym się wysokim
procencie ubóstwa absolutnego, uwaga wielu naukowców zwraca się również na strukturę
dziedzictwa kulturowego, która jako twór adaptacyjny może zarówno sprzyjać poprawie
sytuacji, jak też utrzymywać daną społeczność w pasywnych i niekonstruktywnych
zachowaniach. Kultura jest zarówno wszechobecną, jak i niewidzialną częścią ludzkiego
ekosystemu, a skoro niewidzialną to niekwestionowaną. Znaczenie refleksji nad wpływem
własnej kultury jest kluczowe dla wykorzystania potencjału i uniknięcia pułapek
"oczywistości". Ostatnie dziesięciolecia pokazują, jak uproszczone koncepcje nt. kultury
determinują środki zaradcze i jak niejednokrotnie wiodą w ślepy zaułek.
Paulo Freire i kultura milczenia
Dla Freiry podstawowym faktem kulturowym jest dualistyczna mentalność, która
tworzy się i konstytuuje na wzór heglowskiego konfliktu między tymi, którzy dominują
a tymi, którzy ulegają, między krzywdzicielami a ofiarami, panami a niewolnikami czy
opresorami a uciemiężonymi[8]. Charakterystycznym stanem powstałym w procesie
podporządkowania i ulegania jest milczenie pokonanych. Nieświadomość swych praw,
poczucie przegranej i lęk czynią z ofiar potulne niemowy, niezdolne do odpowiedzi i wzięcia
odpowiedzialności za swój los. Na skutek alienacja od siebie samych ofiary tracą głos,
popadając w milczenie. Alienacja bierze się z internalizacji spojrzenia opresora, z patrzenia
na siebie przez jego pryzmat, bez wiedzy kim się jest naprawdę i czym jest autentyczne życie.
Tę zależność opresorzy osiągają i utrzymują przemocą, głównie za pomocą systemu
massmediów, prawa, edukacji i nauki.
W nieco fenomenologiczny sposób Freire mówi o genezie społeczno-kulturowego
systemu, w którym wykorzystani - biedni i milczący, zostali umieszczeni przemocą.
Powtarzalność zjawiska widoczna jest w całej historii, działając niczym samoreplikujący się
mechanizm. Podstawowa struktura myślenia jest uwarunkowana sprzecznościami
doświadczeń. Marzeniem jest godne życie - życie godne człowieka. Ale jedyny znany model
człowieczeństwa pochodzi od opresora, który został zinterioryzowany, stał się częścią swoich
ofiar. Tworzy to fundamentalną antynomię, gdyż uwewnętrzniony ideał życia jest obcy, a ten
który jest możliwy i który według Freiry jest powołaniem, humanizacją, wymaga podjęcia
ryzyka wolności. Lęk przed wolnością skutkuje odgrywaniem ról znanych z doświadczenia.
Wolność nie jest odkryta, ale zakodowana jako zdolność narzucenia swej woli innemu. Lęk

budzi się wobec pespektywy zastąpienia dotychczasowego dualizmu autonomią
i odpowiedzialnością.
W mentalności ujarzmionych, wolność to w linii prostej zastąpienie opresora.
Wolność kojarzona jest najpierw z możliwością dominacji i podporządkowywania innych. To
podstawowy schemat mimetyczny, widoczny we wszystkich sferach, począwszy od historii
rewolucji, skończywszy na codziennych nominacjach, gdy ktoś otrzymując władzę zmienia
punkt widzenia. Emancypacja postrzegana jest jako zastąpienie opresora, wstęp do
ekskluzywnego klubu autokratów. Dlatego też tak wiele rewolucji okazało się jedynie zmianą
wystroju. W umysłach skrzywdzonych pogarda dla krzywdziciela pomieszana jest
z podziwem i aspiracją zmiany statusu. Życie krzywdzicieli wydaje się być bardzo atrakcyjne,
godne każdej ceny. To z kolei wyzwala skłonność do naśladownictwa, imitacji zachowań
bogatych. Zachowania mimetyczne charakteryzują "mentalność skolonizowaną" (Albert
Memmi), zniewoloną, czy zapożyczoną, która potrzebuje emancypacji.
Wolność ze swej natury nie jest podarowana, ale zdobywana i wymaga ciągłego
potwierdzania i odwagi. Bojąc się konsekwencji, ludzie wybierają życie stadne, przedkładają
komfort spokoju nad życie autentyczne. Zawsze istnieje wybór między solidarnością
a alienacją, między usunięciem z siebie opresora, a postrzeganiem świata przez jego okulary,
między wypełnianiem instrukcji a dokonywaniem wyborów, między byciem widzem
a aktorem, między działaniem a iluzją działania, między milczeniem a mówieniem,
odtwarzaniem
schematów
a
transformowaniem
świata,
niefrasobliwością
a odpowiedzialnością. Gdy mentalność funkcjonuje zgodnie z zasadą pełnej akceptacji
istniejącego porządku, wówczas "być" znaczy "być jak opresor". Subordynacja jest sposobem
bycia (diada Hegla), który uwiera, ale i koi, zwalniając z odpowiedzialności. Dominuje wizja
indywidualistyczna, niewidzenie siebie jako członka wspólnoty. W sumie cała struktura
porządku społecznego jest zinterioryzowana.
Kultura milczenia jest uzyskiwana poprzez zmuszenie do milczenia, a później
wyparcie się tego. Dla opresora perspektywa przyznania się do bycia opresorem jest
zatrważająca. Do zmiany nie wystarczy farsa pobożnych, sentymentalnych gestów pomocy,
ale uznanie ofiar za osoby, które mają prawo do wolności. To jest ryzyko, akt miłości. "To nie
pogardzani inicjują nienawiść, ale pogardzający."[9] Gdy pojawia się możliwość zmiany
sytuacji, wówczas krzywdziciele uważają się za skrzywdzonych, gdyż każda sytuacja różna
od poprzedniej wydaje im się krzywdząca. Tylko gdy dominują czują się na swoim miejscu,
które im się należy. Wszystko inne niż to jest nadużyciem. Warunkowani przez wcześniejsze
doświadczenia uprzywilejowanego życia nie dostrzegają problemu nędzy innych, ponieważ
tylko im samym przynależy miano ludzkiej istoty. Dla utrzymania systemu i potwierdzenia tej
autoafirmacji potrzebni są ci, nad którymi można dominować. Ten rodzaj zależności jest
jedyną formą kontaktu ze światem. Umysł przetwarza wszystko na obiekty dominacji
i posiadania. Jest to ściśle materialistyczna koncepcja bycia. Przygotowanie do tego typu
funkcjonowania dokonuje się od wczesnych lat życia, jak w przypadku królewicza, który
kiedyś obejmie dominium i poddanych. Opresorzy nie postrzegają monopolu na "posiadanie
więcej" jako specjalnego przywileju, wszystko bowiem zawdzięczają sobie, swoim
uzdolnieniom, ciężkiej pracy i zdolności podejmowania ryzyka. Z kolei to, że inni mają mniej
jest wynikiem ich niekompetencji i lenistwa. Powinni być też wdzięczni za każdy
dobroczynny gest.
Stabilność struktury zakłada podporządkowanie, ale też konieczność kontroli. Ta
łatwo przechodzi w formę sadyzmu, przyjemności znajdowanej w dominacji nad drugim, w
przekształcaniu drugiego w rzecz, pozbawieniu go wolności. Freire wspomina o sadystycznej
miłość śmierci, o nekrofilii jako spełnianiu się poprzez niszczenie życia (Erich Fromm).
W tym celu coraz wyraźniej użyte są nauka i technologia, w tym praktyki manipulacji

i represji (propaganda, menedżment). Opresorom potrzebne jest nawrócenie na solidarność ze
skrzywdzonymi.
Charakterystyka kultury milczenia
Według Freiry, skrzywdzeni, dopóki nie zobaczą mechanizmu ubezwłasnowolnienia,
pozostają uwięzieni w myśleniu fatalistycznym. Fatalizm jest potulnością w przebraniu,
wynikiem historycznych i społecznych uwarunkowań oraz magicznej i mitycznej koncepcji
kapryśnego Boga, igrającego z ludzkim przeznaczeniem. Myślenie fatalistyczne, przekonanie
o życiu zdeterminowanym, konstytuuje się w historii porażek i w doświadczeniach bezsilnej
złości, warunkując sposób postrzegania zależności. Wyrządzona krzywda jest wolą Boga twórcy niesprawiedliwego porządku. Konsekwentnie w życiu nie ma miejsca na wolność,
a co za tym idzie, na decyzje, podjęcie odpowiedzialności i dążenie do zmian.
Uprzedmiotowienie widoczne jest we wszelkich formach samoponiżenia czy
samodeprecjacji. Interioryzacja opinii, które pochodzą od krzywdziciela stygmatyzuje
biednych, którzy rzekomo nic nie znaczą, nic nie wiedzą i nie są zdolni czegokolwiek się
nauczyć. Leniwi i nieproduktywni słusznie cierpią na poczucie niższości. Martin Hopenhayn
pisze o negatywnym myśleniu, które naznacza całe postrzeganie. W strukturze otwartej
przemocy politycznej i dyktatury militarnej, jawna dyskryminacja etniczna, tak jak i nędza,
przymus czy wykluczenie, są elementami kultury eksterioryzacji, uzewnętrzniania negacji[10].
Zwyczaje i zachowania biednych często podlegają krytyce, również w pracach
akademickich, gdyż stoją w sprzeczności z rozsądkową koncepcją rozwoju. Biedni nie
reagują pozytywnie na propozycje pomocy, obietnice rozwoju czy zachęty do podjęcie
ryzyka. Zwykle duża liczba dzieci przy braku środków do życia wydaje się być przejawem
lekkomyślności, podobnie jak wykorzystywanie ich od najmłodszych lat do pracy, zwykle
kosztem edukacji. Nieumiejętność oszczędzania, planowania czy łatwe godzenie się z losem,
stoją w jaskrawej opozycji do dominujących przekonań i stylu życia średnich i wyższych
warstw społecznych. Stąd zachowania biednych traktowane są jako nieracjonalne, a nędza ich
sytuacji jako zawiniona.
Tymczasem dokładniejsze badania empiryczne przekonują, że zachowania biednych
w znacznej mierze są racjonalne i realistyczne. Tendencja do podporządkowania się i uległość
są rezultatem zbiorowej pamięci, która przechowuje historię przemocy i narzucania woli
przez silniejszych. Wobec praktyki gromadzenia, która wydaje się być oznaką przewidywania
i warunkiem przetrwania, biedni są zwykle sceptyczni, gdyż ich doświadczenie pokazuje, że
zawsze pozbawiano ich owoców pracy. Liczba dzieci to nie tyle szczęście osobiste, co więcej
siły roboczej, a zatem przychodów oraz zapewnienia bezpieczeństwa na starość. Biedni
zachowują poczucie czym jest niesprawiedliwość, ale również jasno oceniają co jest możliwe,
a co nie. Absencja w szkole związana jest też z koniecznością pracy od najmłodszych lat, jak
i z niedożywieniem dzieci, które przez to nie są w stanie sprostać wymogom dłuższej
koncentracji[11]. Wszechobecna niepewność i niemożność przewidywania dnia następnego,
rekompensowane są przez postawę wyuczonej beztroski i życie chwilą obecną, co obniża
poziom frustracji i interpretowane jest jako ustawiczne poczucie szczęścia.
W umacnianiu bądź dekonstruowaniu kultury biedy znaczącą rolę może odgrywać
religia. W jednych przypadkach może ona wzmacniać fatalizm, pasywne godzenie się z biedą
jako z przeznaczeniem czy wolą Boga. Czasem religia staje się katalizatorem
nierealistycznych prób wyrwania się z biedy, inicjując na przestrzeni wieków nurty i ruchy
społeczno-religijnych rewolucji, kończące się na ogół fiaskiem. W ostatnich dziesięcioleciach
znaczną aktywność przejawiają charyzmatyczne, pentakostalne kościoły amerykańskie,
których przesłanie ściśle dotyczy ekonomicznej sytuacją wyznawców. Tzw. prosperity
religions oddziałują dziś na miliony swoich zwolenników (również w Ameryce Łacińskiej
i Afryce), przedstawiając wyrwanie się z biedy jako naturalny rezultat wiary w Boga. Za

wcześnie jeszcze na ocenę efektów. Można jedynie wskazać na pewną pozytywną mobilizację
wielu grup dotychczas fatalistycznie pojmujących swój los. Z drugiej strony nie wiadomo jak
trwałe są rozbudzone nadzieje i czy w przypadku braku rezultatów nie prowadzą do jeszcze
większej apatii. Wątpliwe jest też na ile problem ubóstwa można rozwiązać jedynie na
poziomie indywidualnym, abstrahując od kontekstu strukturalnego krajów trzeciego
świata[12].
Społeczne konstrukcje rzeczywistości i przemoc symboliczna
Bieda materialna idzie w parze z marginalizacją i brakiem lub ograniczonym
dostępem do podstawowych dóbr społeczno-kulturowych. Problematyka ubóstwa komplikuje
się wraz z dystansem obserwatora. Rozwarstwienie społeczne sprzyja alienacji, co bardzo
dobitnie można zaobserwować w nieegalitarnych społecznościach krajów trzeciego świata.
Bieda z definicji jest stanem niepożądanym, patologicznym, od którego należy się separować
i za wszelką cenę uniknąć. Bieda jest wstydliwa, jest synonimem porażki, złej passy
i przynależności społecznej drugiej kategorii. Perspektywa pauperyzacji budzi wśród klas
zamożnych ogromny lęk i mobilizuje do wielu działań prewencyjnych.
Odczucia wobec ludzi biednych oscylują między litością a agresją. Separacja jest
naturalną reakcją na zagrożenie. Dobrze obrazuje to zabudowa wielu miast Ameryki
Łacińskiej. W wielkich miastach dzielnice slumsów (favelas) nie znajdują się daleko, na
obrzeżach miasta, ale w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnic bogatszych, kontrastując dwa
różne światy. Ten lepiej usytuowany broni swoich zasobów wysokimi murami i kratami
w oknach, a jego przedstawiciele nie zapuszczają się w dzielnice biedy. Skala problemów
rośnie ze względu na wielką migrację ludności wiejskiej do miast w poszukiwaniu zarobku.
W wieku XX odwróciły się proporcje ludności wiejskiej do miejskiej. Jeszcze
w początkowych dekadach 75% mieszkało na wsi, a pod koniec wieku tyleż w miastach.
W tym samym czasie ogólna liczba ludności wzrosła ze 100 do 425 mln[13].
Warto w tym momencie przypomnieć pracę P. Bergera i T. Luckmanna, którzy
w książce "Społeczne tworzenie rzeczywistości" opisują proces konstruowania wyobrażeń
o otaczającym świecie. Podstawą wyobrażeń jest życie codzienne i dynamika
intersubiektywnych doświadczeń. Tak zdobyta wiedza wyrażana jest w języku i przechodzi
w nawyk. W ten sposób dokonuje się obiektywizacja doświadczenia, które w relacji zwrotnej
wchodzi do tradycji teoretycznej, służąc jako narzędzie poznawcze i normatywne. Społeczne
konstrukcje powstają w trójstopniowym procesie eksternalizacji, obiektywizacji
i internalizacji[14]. W ten skonstruowany świat jednostka wprowadzana jest drogą
dwustopniowej socjalizacji (pierwotnej i wtórnej). W tym samym procesie jednostka
przyjmuje i podtrzymuje swą tożsamość społeczną (której elementy są stale negocjowane)
i internalizuje zasady porządku społecznego, początkowo jako niepodlegające negocjacji.
Rzeczywistość nie jest obiektywna, ale tworzona przez aktualnie dostępną wiedzę.
Wiedza o rzeczywistości na poziomie subiektywnym i lokalnym dla obserwatora
zewnętrznego pozostaje często enigmatyczna. Odczuć i percepcji nie są w stanie oddać
badania ilościowe czy teorie naukowe. Percepcja "odrębności klasowej", która oznacza inną
lokalizację w przestrzeni społecznej i stosowny dystans, sprzyja powstawaniu uogólnień,
uprzedzeń czy mitów, które w efekcie służą także potwierdzeniu własnej tożsamości. Dotyczy
to również teorii naukowych, które powstają w określonym kontekście i mimo roszczeń
uniwersalizmu, nierzadko znajdują zastosowanie tylko w kontekście, w którym powstały[15].
Dualistyczna koncepcja Freiry odkodowuje nieco enigmatyczny, obcy świat biedy.
Nie chodzi w niej tylko o uprzedzenia i stereotypy, ale o mentalność utrzymania za wszelką
cenę systemu dominacji. Służy temu przemoc strukturalna, nierzadko obecna
w symbolicznych formach hierarchii społecznej, która zapewnia przywileje, status i dobre
samopoczucie beneficjentów przemocy. Z tego względu próby pomocy są nieszczere, bo nie

dążą do naprawienia sytuacji, do humanizacji, ale są formą utrzymania dobrego wizerunku
siebie, rozgrzeszania się bez retrybucji, poczucia współodpowiedzialności i zaangażowania.
Zjawisko biedy podlega też semantycznej manipulacji, polegającej na próbach osładzania
stanu ubóstwa poprzez idealistyczne łączenie go z beztroską i poczuciem szczęścia.
Przykładem stosowania tego typu propagandy jest prezydent Hugo Chávez, który w 2000 r.
twierdził, że Wenezuela nie będzie należeć do rozwiniętych krajów pierwszego świata, ale za
to będzie krajem szczęśliwym. Krytycy mówią o szczęściu utopijnym, o nieuprawnionej
próbie dowartościowania kultury ubóstwa. Stosowanie przeciwstawnych znaczeń nierzadko
ma miejsce w propagandzie politycznej, gdy niewolnikom mówi się o ich rzekomej władzy,
a ubezwłasnowolniony tłum nazywa się społeczeństwem obywatelskim[16].
Warunki zmiany
Rozpoznanie zależności jest dla Freiry warunkiem i początkiem procesu odzyskiwania
autonomii. Dopóki ofiary nie widzą przyczyn swojego położenia, dopóty biernie akceptują
eksploatację. Ta zgoda, która jest wynikiem rezygnacji, kumuluje frustrację, a ta przeradza się
w agresję. Ponieważ skrzywdzeni nie są w stanie buntować się przeciw opresorom
(np. skutecznie występować przeciw policji), jedynym miejscem rewanżu jest najbliższe
otoczenie. Przemoc wertykalna, domowa, obfitująca w różne formy bezwzględności
i okrucieństwa, skierowana jest przeciw najbliższym, niczym zastępcza forma obrony swej
godności. Stąd drobne gesty mogą w przypadku członków rodziny lub sąsiadów łatwo
prowokować agresywne zachowania. Wzięcie pod uwagę faktów dużej skali przemocy
w środowiskach biedy pozwala na uniknięcie pokusy idealizowania ubogich i tworzenia
romantycznego obrazu nędzy.
Odzyskiwanie suwerenności związane jest z wiarą w siebie, co z kolei jest warunkiem
przerwania bierności i podjęcia działania. Praxis potrzebuje najpierw zrozumienia, potem
zaangażowania. Skrzywdzeni nie potrzebują litości, ale uzdolnienia do działania. Monologi,
slogany, instrukcje należą do spektrum narzędzi propagandy i muszą być zastąpione
dialogiem. Propaganda rozpoczyna się tam gdzie kończy się humanizacja, przy odmowie
człowieczeństwa. Przywrócenie godności, afirmacja życia, nie śmierci, umożliwiają działanie,
walkę nie tylko o wolność od głodu, ale wolność tworzenia i współtworzenia. Nie wystarczy
nie być niewolnikiem, jeśli jedyną opcją jest pozostanie trybikiem w maszynie.
System zależności i ucisku jest przemożny, zanurza wszystko w otchłań logiki
determinizmu, udomawia i kontroluje. By uchronić istniejący stan rzeczy, używa wszelkich
form racjonalizacji. Krytycy systemu w najlepszym razie cierpią na neurozę lub paranoję,
ciążąc ku wyznawaniu teorii spiskowych. Celem karykaturalnego przedstawiania krytyków
systemu jest powstrzymanie ludzi przed zaangażowaną interwencją w rzeczywistość, przed
działaniem zagrażającym utrzymaniu status quo. Manipulacja polega m.in. na
podtrzymywaniu stanu dezinformacji, co sprzyja zachowaniu kontroli. Przykładowo praktyka
zmiany przepisów prawnych bez podawania informacji do publicznej wiadomości, skłócanie
grup biednych chłopów, tolerowanie korupcji urzędników i policji, zwyczajowe tuszowanie
skandalicznych nadużyć rządu, to często stosowane praktyki utrzymania władzy. Zmiękczanie
i osładzanie obrazu rzeczywistości, w której z powodzeniem działa system wyzysku dokonuje
się też przez fałszywą hojność i pomoc charytatywną. "Niesprawiedliwy porządek społeczny
jest permanentnym źródłem tej 'hojności', która jest karmiona śmiercią, rozpaczą i biedą.[17]"
Mówiąc obrazowo, fałszywa pomoc uczy wyciągania ręki po jałmużnę, a prawdziwa - by te
ręce pracowały przetwarzając świat.
Główna granica konfliktu przebiega, według Freiry, między humanizacją
a dehumanizacją. Humanizacja jako prawdziwe ludzkie powołanie stale kontestowana jest
przez niesprawiedliwość, eksploatację, tyranię i przemoc. Dehumanizacja nie jest
przeznaczeniem, ale historyczną formą, zaburzeniem, wynikiem niesprawiedliwego systemu,

który czyni przemoc i eksploatację swymi nieodzownymi sprzymierzeńcami. Zmiana może
być tylko radykalna, choć Freire nie nawołuje do "rewolucyjnego czynu", który jak to już
zostało wspomniane, sprowadza się do kopiowania mechanizmu dominacji. To co najbardziej
potrzebne, to edukacja ku krytycznej świadomości, conscientizaçao, pedagogia nadziei
i odpowiedzialności. W ten sposób Freire wpisuje się w nurt dowartościowania epistemologii,
kognitywnego aspektu egzystencji, gdzie poznanie warunkuje formę istnienia.
Każde charakterystyczne dla danej społeczności zachowanie, powinno być
rozpatrywane w kontekście dominujących w niej ideologii, jako zbiorowy sposób rozumienia
rzeczywistości i reakcji na nią[18]. Wynikiem kulturowych dominantów jest zarówno
marginalizacja jednych, jak też opór przed zmianami drugich. Kultura może pełnić funkcję
uprzedmiotowiania, gombrowiczowskiego upupiania, po to by zapewnić dominującej grupie
przywilej nietykalności i prawo do wykorzystywania innych. Dehumanizacja sprzyja
myśleniu magicznemu (nadprzyrodzone siły ustanawiające obecny porządek) czy naiwnemu
(widzenie swoich problemów tylko jako przypadkowych, przy niedostrzeganiu mechanizmu
ich konstruowania), które są największym wrogiem ludzi zmarginalizowanych.
Komplementarna sfera kultury
Lewis czy Freire są przykładami zwrócenia dyskusji nt. ubóstwa i jego przyczyn na
sferę kultury. Podczas gdy Lewis pioniersko wskazywał na problem utrwalonej kultury, która
chroni ale jest też pułapką, Freire skupił się na mentalności milczenia i pokazał za pomocą
jakich mechanizmów stan ten jest osiągany i utrzymywany. Istniejący system nie jest
wynikiem samorzutnego, przypadkowego procesu, ale został zaprojektowany. Spiskowa
teoria dziejów powinna zostać odmitologizowana, oczyszczona z elementów ciemnych mocy
mających wiedzę absolutną, które są zdolne do odegrania każdego scenariusza. Mechanizmy
ludzkiej chciwości i następstw psychologicznych są wystarczającymi artefaktami
wyjaśniającymi.
Analiza genezy rażących nierówności społecznych i mechanizmów władzy jest
istotna, gdyż od diagnozy problemu zależy zastosowanie środków zaradczych. Wiele
dotychczasowych form pomocy międzynarodowej zakończyło się fiaskiem i po erze
buńczucznych deklaracji czy teorii sprowadzających wszystko do kryteriów ekonomicznych,
eksperci mają dziś więcej pokory, dostrzegając i doceniając kulturowy faktor ubóstwa. Bieda
jest nie tylko wielkością ekonomiczną, ale ma podłoże kulturowe. Stąd wyjście z biedy musi
uwzględniać również odniesienie kulturowe, choć nie ekskluzywnie. W dyskusji nt. przyczyn
biedy często podkreślany jest problem zależności, nierówności społecznych, problem
dystrybucji, braków kapitału, niedorozwój ekonomiczny, błędna polityka czy poziom
korupcji. Jednak dopiero komplementarne analizy kulturowe stwarzają większe szanse na
rozwój i transformację obszarów nędzy.
Analizy kulturowe pomogły zwrócić uwagę na mitologizowanie rzeczywistości, na akceptację
porządku, która okazała się rezygnacją - tak ze strony biednych, jak i pracujących nad jej
zaradzeniem. Ewaluacja problemu biedy pozwala na włączenie perspektywy moralnej, dzięki
czemu bez uprzedzeń można adresować problem sprawiedliwości (Jahn Scott
i deprawacja vs. uprzywilejowanie) czy wolności osobistych (Amartya Sen i dobrobyt jako
wolność). Ważnym krokiem w dyskusji nt. warunków poprawy sytuacji było też zwrócenie
uwagi na znaczenie kapitału społecznego czyli jakości relacji w konkretnej społeczności,
która dotyczy poziomu zaufania i zdolności do współpracy[19].
Fałszywa teza o niemożności zmian, o konieczności biernej akceptacji
niesprawiedliwości i społecznych konstrukcji idealizujących system status quo, teza, która
jawi się jako jedyna "autentyczność", jest niebezpiecznym kłamstwem, które zwodzi miliony
osób, deprawuje je poprzez symboliczne gesty rezygnacji i rozmywa problem
odpowiedzialności[20]. Postrzeganie genezy kultury tylko jako wyniku procesów

ekonomicznych, stwarza pozór determinizmu. Dopiero uważne i nieideologiczne zwrócenie
uwagi na sferę osobistej odpowiedzialności, stwarza szansę na całościowe traktowanie
problemu ubóstwa
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