Kościół i komunikacja

Fragmenty Orędzia Ojca Świętego Franciszka na 52. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu, Watykan 24 stycznia 2018 r.
Prawda was wyzwoli (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju
W Bożym zamyśle ludzka komunikacja jest istotnym sposobem, aby żyć w komunii. Istota ludzka, będąca obrazem i podobieństwem Stwórcy zdolna jest do
wyrażania i dzielenia się tym, co prawdziwe, dobre, piękne. Potrafi opowiedzieć
o swoim doświadczeniu i świecie, oraz budować w ten sposób pamięć i zrozumienie wydarzeń. Ale człowiek, jeśli podąża za swoim zarozumiałym egoizmem,
może również w sposób wypaczony wykorzystywać zdolność komunikacji, jak to
ukazują od samego początku wydarzenia biblijne Kaina i Abla oraz wieży Babel
(por. Rdz 4,1-16; 11,1-9). Wypaczenie prawdy jest typowym objawem tego zakłócenia, zarówno w płaszczyźnie indywidualnej, jak i zbiorowej. Natomiast dochowując wierności logice Boga, komunikacja staje się miejscem wyrażania własnej
odpowiedzialności w poszukiwaniu prawdy i budowaniu dobra. Dzisiaj, w sytuacji coraz szybszej komunikacji oraz w obrębie systemu cyfrowego jesteśmy
świadkami zjawiska „fałszywych wiadomości”, tak zwanych fake news: zachęca
nas ono do refleksji i zasugerowało mi poświęcenie tego orędzia tematowi prawdy,
podobnie jak to uczynili już wiele razy moi poprzednicy, począwszy od Pawła VI.
Fake news to termin omawiany i przedmiot debaty. Zasadniczo dotyczy dezinformacji rozpowszechnianej w internecie lub w mediach tradycyjnych. Wyrażenie to odnosi się zatem do bezpodstawnej informacji, opartej na nieistniejących
lub zniekształconych danych i zmierzającej do oszukania, a nawet manipulowania
czytelnikiem. Ich rozpowszechnianie może odpowiadać pożądanym celom, wpływać na decyzje polityczne i sprzyjać korzyściom ekonomicznym.
Skuteczność fake news wynika przede wszystkim z ich charakteru mimetycznego, to jest zdolności, by wydawały się prawdopodobnymi. Po drugie, wiadomości te fałszywe, ale prawdopodobne, są podchwytliwe, w tym sensie, że potrafią
przyciągać uwagę adresatów, opierając się na stereotypach i uprzedzeniach rozpowszechnionych w strukturze społecznej, wykorzystując emocje, które można
łatwo i niezwłocznie rozbudzić, takie jak lęk, pogarda, gniew i frustracja. (...)
Trudność ujawnienia i wykorzenienia fake news spowodowana jest też faktem, że ludzie często wchodzą w interakcje w obrębie jednorodnych i nieprzeniknionych dla innych perspektyw i opinii środowisk cyfrowych. Wynikiem tej
logiki dezinformacji jest to, że zamiast zdrowej konfrontacji z innymi źródłami
informacji, co mogłoby pozytywnie poddać w wątpliwość uprzedzenia i otworzyć
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na konstruktywny dialog, grozi nam stanie się mimowolnymi sprawcami rozpowszechniania opinii stronniczych i nieuzasadnionych. Dramat dezinformacji polega na dyskredytowaniu drugiego, przedstawianiu go jako wroga, aż po demonizację, która może podżegać do konfliktów. Informacje fałszywe ujawniają w ten
sposób obecność postaw, które są jednocześnie nietolerancyjne i przewrażliwione, z jedynym skutkiem, że arogancja i nienawiść mogą się rozprzestrzeniać. Do
tego ostatecznie prowadzi kłamstwo.
Nikt z nas nie może zwalniać się z odpowiedzialności za przeciwdziałanie tym
fałszerstwom. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ dezinformacja często opiera
się na zróżnicowanym dyskursie, umyślnie pokrętnym i subtelnie wprowadzającym w błąd, a czasami wykorzystującym wyrafinowane mechanizmy. Dlatego też
bardzo godne pochwały są inicjatywy edukacyjne, które pozwalają nauczyć się,
jak czytać i oceniać kontekst komunikacyjny, ucząc by nie być nieświadomymi
propagatorami dezinformacji, ale przyczyniać się do jej odkrycia. (...) Ale zapobieganie i wskazanie mechanizmów dezinformacji wymaga również głębokiego
i starannego rozeznania. Trzeba bowiem zdemaskować to, co można określić jako
„logikę węża”, zdolnego wszędzie do maskowania się i ukąszenia. Jest to strategia
stosowana przez węża „podstępnego”, o którym mowa w Księdze Rodzaju, a który u zarania ludzkości stał się twórcą pierwszego „fake newsa” (...)
Ciągłe skażenie oszukańczym językiem kończy się bowiem zaciemnieniem
wnętrza człowieka. (...) Jak się zatem bronić? Najbardziej radykalne antidotum
na wirus fałszu to dać się oczyścić przez prawdę. W wizji chrześcijańskiej prawda nie jest wyłącznie rzeczywistością pojęciową, która dotyczy osądu rzeczy,
określając je jako prawdziwe lub fałszywe. Prawda to nie tylko wydobywanie na
światło rzeczy mrocznych, „odsłanianie rzeczywistości”, jak to określa starożytny
grecki termin, aletheia (od a-lethès, „nie ukryte”), prowadzi do myślenia. Prawda
ma związek z całym życiem. (...) człowiek znajduje i odkrywa na nowo prawdę,
kiedy doświadcza jej w sobie jako wierność i niezawodność tego, kto go kocha.
Tylko to wyzwala człowieka: „Prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Wyzwolenie z fałszu i poszukiwanie relacji: oto dwa składniki, których nie
może zabraknąć, aby nasze słowa i nasze gesty były prawdziwe, autentyczne
i wiarygodne. Aby rozpoznać prawdę należy przemyśleć to, co wspiera jedność
i promuje dobro a także to co, przeciwnie, zmierza do izolowania, dzielenia
i przeciwstawiania jednych drugim. Nie zyskuje się zatem rzeczywiście prawdy,
gdy jest narzucona jako coś zewnętrznego i bezosobowego; wypływa ona natomiast ze swobodnych relacji między ludźmi, we wzajemnym wysłuchaniu siebie.
Co więcej, nigdy nie przestajemy szukać prawdy, ponieważ coś fałszywego może
zawsze się wkraść, nawet kiedy mówimy rzeczy prawdziwe.
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