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Patrz nie tylko w górę
„Telewizja śniadaniowa szuka naukowca – chemika z doktoratem, który opowie
w programie na żywo, jak skutecznie umyć okna na święta” – to najzabawniejsze ogłoszenie,
jakie zobaczyłam kilka lat temu na zamkniętej grupie fejsbukowej dla naukowców –
popularyzatorów nauki. Film Netflixa „Nie patrz w górę” („Don’t look up”) doskonale szydzi

z zachowań współczesnych mediów i świata polityki, ale utrwala też fałszywe stereotypy
dotyczące nauki i naukowców.
Gdy tylko zorientowałam się, że film „Nie patrz w górę” opowiada o komecie, która za sześć miesięcy
na uderzyć w Ziemię, przypomniały mi się rozmowy z kolegą astronomem, który z nieukrywaną
frustracją opowiadał o regularnych telefonach z różnych mediów, rozemocjonowanych wizją obiektu
lecącego wprost na naszą planetę. Co jak co - przyzwyczailiśmy się już, że media uwielbiają nagłówki
wieszczące katastrofę, bo one nakręcają ruch w sieci – dlaczego więc autor scenariusza wybrał
kometę jako przyczynę nieuchronnej katastrofy? Tak, film jest satyrą – ona ma to do siebie, że trzeba
zebrać w jednym miejscu jak najwięcej „oczywistych oczywistości” i pchnąć je w kierunku absurdu,
ale zarówno kometa, jak i apokalipsa, wydają się już mocno zgrane.
Przyznaję, że do napisania tego tekstu zmobilizowały mnie wstrząsająco poważne komentarze w sieci,
których autorzy przekonywali o „głębokiej treści” filmu. Część komentujących uporczywie
przypomina, że wszystko w filmie jest satyrą, ale jednocześnie ubolewa, że faktycznie nauka
i naukowcy są ignorowani w dzisiejszym świecie przez media i polityków. Mamy w filmie
rewelacyjnie zagrane sceny, w których dwójka naukowców - Randall Mindy i Kate Dibiasky
(Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence), próbuje przebić się przez format telewizji śniadaniowej, by
ogłosić swoje odkrycie. Niestety ich temat przegrywa z gorącym newsem o zawodzie miłosnym
sławnej piosenkarki. Ogromnym rozczarowaniem kończy się też wizyta w Białym Domu, gdzie pani
prezydentka (Meryl Streep), stylizowana na Donalda Trumpa, cieszy się, że naukowcom nie
przechodzi przez usta "100 procent pewności" co do przewidywanej katastrofy. Śmiać się czy płakać?
Jeśli w założeniu autorów filmu mieliśmy się śmiać ze wszystkiego i wszystkich, to również
z naukowców. Ale postaci Randall Mindy i Kate Dibiasky zostały tak skonstruowane, że czujemy tylko
współczucie, widząc ich nieporadność i sposób traktowania przez otoczenie. Urastają do rangi
bohaterów, którzy wiedzą najlepiej, jak ocalić świat (kto się oprze wrażeniu, że nie ma w tym
analogii do pandemii czy katastrofy klimatycznej?). Co prawda autor scenariusza wcisnął w kilka
dialogów hasło „metoda naukowa” i „recenzja prac naukowych”, ale jakoś w całym filmie nie
słyszymy o innych "kolegach naukowcach", podpisujących się pod odkryciem głównych bohaterów.
W ten sposób utrwalony zostaje mit naukowca, który dokonuje odkrycia w pojedynkę, a potem dużą
część jego życia zajmuje "przebicie się" do szerszego grona odbiorców.
A skoro wspomniałam, że trudno powstrzymać się od nawiązań do bieżących wydarzeń, przytoczę
przykład amantadyny i lekarza z Lublina, który mocno ją rozpropagował. Pisaliśmy w serwisie
nauka.pap.pl, że w Polsce ok. 20 000 ludzi wykupiło lek, którego udowodnionym działaniem
medycznym jest leczenie choroby Parkinsona, a nie COVID-19. W żadnym innym kraju taka sytuacja
nie miała miejsca. Nie pomogły nawoływania innych ekspertów, by wstrzymać się z entuzjazmem do
momentu zakończenia badań klinicznych. Nie pomogło rozpowszechnianie informacji, że bez
przedstawienia solidnej dokumentacji medycznej żaden lekarz, który twierdzi, że amantadyna
skutecznie zwalcza COVID-19, nie powinien być traktowany poważnie. Opinia pojedynczego
naukowca nie ma bowiem nic wspólnego oficjalnymi komunikatami instytucji naukowych. Mimo tego
głos jednego lekarza wywołał lawinową reakcję społeczną. A wszystko przez to, że naukę ciągle
zamykamy w haśle „Eureka!”.
I nawet w filmie satyrycznym autor scenariusza nie odważył się rozbić tego śmiechem.
Źródło: pap.pl
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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