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За да се разбере човечкиот ум, треба да се разбере самоизмамата.
Анон

Зборот fallacy (логичка грешка, софизам) е изведен од два латински збора, 
fallax (измамлив, лажен) и fallere (измамува, лаже). Ова е мошне важен по им 
во човековиот живот бидејќи, додека ги измамува другите, голем дел од чо-
вековото мислење се измамува себеси. Човечкиот ум не располага со при ро ден 
водич до вистината, ниту пак му е природно да ја сака вистината. Човечкиот ум 
се сака себеси, го сака она што му служи, она што му ласка, она што му го дава 
тоа што го сака и она што го урива и уништува сето она што му се „заканува“.

Проучувањето на логичките грешки може да се изведува на најмалку два 
начина. Може да му се пристапи на традиционален начин: во тој случај се дефи-
нираат, се објаснуваат и се поткрепуваат со примери начините на кои може да 
се направи еден неоснован доказ да изгледа основан. Или, пак, може да се има 
продлабочен пристап, при што формирањето на логичките грешки се поврзува 
со следењето на човечките интереси и ирационални желби. Со првиот пристап, 
студентите нема да имаат многу корист од запомнувањето на имињата и 
дефинициите на логичките грешки. Брзо ќе ги заборават. Нема мно гу нешта 
да им допрат до умот и ќе останат незаинтересирани. Од друга страна, вториот 
пристап овозможува доживотно да се здобијат со увид во тоа како умот - секој 
ум - користи неоснована аргументација и интелектуални „трикови“ за да си ги 
оствари целите.

Кога одблиску ќе ги погледнеме одлуките и однесувањето на луѓето, лесно 
ќе забележиме дека во човечкиот живот не е важно кој е прав туку кој победува. 
Оние кои имаат моќ во форма на богатство, имот и оружје се тие што решаваат 
кои вистини ќе се разгласуваат низ светот, а кои ќе се исмеваат, замолчуваат 
и задушуваат. Светските медиуми генерираат бескрајно изобилство пораки 
кои постојано ја жртвуваат вистината заради „спинот“. Кога ќе навлеземе под 
површината на нештата, наоѓаме свет во кој зборот „комуникација“ и зборот 
„манипулација“ практично се сведуваат на синоними.

На студентите им се потребни креативни согледби и интелектуални орудија 
кои ќе им овозможат да се заштитат од тоа да станат интелектуални жртви во 
светот на намножени медиумски пирани или, што е исто толку лошо, и самите 
да му се приклучат на јатото како помлади пирани на обука. Согледбите и ору-
ди јата, втемелени врз интелектуален интегритет, треба да бидат крајната цел на 
про учувањето на „логичките грешки“. Токму тоа е и нашата цел во овој водич.

Ричард Пол Линда Елдер
Центар за критичко мислење Фондација за критичко мислење
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Вистината и измамата во човечкиот ум
Човечкиот ум е фантастичен збир од структури и системи. Тој е центар на 

свеста и на акцијата. Тој формира уникатен идентитет. Тој создава поглед на све-
тот. Од не говата интеракција со светот произлегува богато искуство. Тој мисли. 
Чувству ва. Посакува. Ги сфаќа вистините и ги потиснува грешките. Постигнува 
со гледби и фабрикува предрасуди. И корисните вистини и штетните заблуди се 
негови комбинирани производи. Еднакво лесно може да верува и во лажното и во 
вистинитото.

Може да ја види убавината во правилните постапки, но и да го оправда она 
што е флагрантно неетично. Може да сака и да мрази. Може да биде љубезен и 
суров. Може да унапредува знаење или грешка. Може да биде интелектуално 
скромен или интелектуално арогантен. Може да има разбирање или да биде 
ограничен. Може да биде отворен или затворен. Може да достигне трајна состојба 
на експанзивно знаење или умртвувачка состојба на ограничувачко незнаење. 
Ги надминува суштествата со послаби способности и со својата самоизмама и 
суровост ја навредува нивната невиност и благородност.

Како можат луѓето да создадат таков противречен амалгам на рационално и 
ирационално во своите умови? Одговорот е - самоизмамата. Всушност, можеби 
најточната и најкорисната дефиниција за човекот е дека тој е „животно кое се 
лаже себеси“. Измамата, дволичноста, софизмите, заблудата и хипокризијата се 
ба зичните производи на човечката природа во нејзината „природна“, непо ду че-
на состојба. Наместо да ги намалуваат ваквите тенденции, повеќето образовни 
си стеми и општествени влијанија ги пренасочуваат и ги прават попрефинети, 
повешти и поприкриени.

Проблемот го отежнува и тоа што луѓето не само што се самозалажуваат, туку 
по природа се и социоцентрични. Секоја култура и општество мисли за себе дека 
е нешто посебно и дека се оправдани сите негови верувања и практики, и сите 
вре дности и табуа. Произволната природа на народните обичаи им е позната на 
неговите антрополози (доколку има такви), но не и на убедливото мнозинство.

Некритички личности 
(интелектуално неспособни мислители)

Убедливото мнозинство луѓе не решиле самите слободно што да мислат, туку 
имаат општествено условени (индоктринирани) уверувања. Тие се мислители 
кои не размислуваат. Нивните умови се производ на општествени и лични сили 
кои тие ниту ги разбираат ниту ги конролираат ниту, пак, воопшто се занимаваат 
со нив. Нивните лични уверувања честопати се засновани на предрасуди. 
Нивното мислење главно се состои од стереотипи, карикатури, претерани 
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упро сту вања, широки генерализации, илузии, заблуди, рационализации, лажни 
дилеми и циркуларни докази (petitio principii)*. Нивните мотиви честопати 
можат да се откријат во ирационални стравови и приврзаности, во лична суета 
и љубомора, во интелектуална ароганција и лековерност. Овие конструкции 
станале дел од нивниот идентитет. 

Таквите личности се фокусирани на она што непосредно влијае врз нив. Све-
тот го гледаат со етноцентрични и националистички очи. Ги стерео ти пи зираат 
луѓето од други култури. Кога нивните уверувања ќе се доведат под прашање - без 
оглед колку и да се тие неоправдани - се чувствуваат како да се лично нападнати. 
Кога се чувствуваат загрозени, обично посегаат по инфантилно размислување и 
емотивни контранапади.

Кога под прашање ќе се доведат нивните предрасуди, честопати се чувству-
ваат навредени и го прогласуваат испрашувачот за „нетолерантен“ и „полн со 
предрасуди“. За да ги поткрепат своите уверувања, се потпираат врз пау шални 
генерализации. Навредени се кога ги „поправаат“, кога не се согласуваат со нив 
или кога ги критикуваат. Сакаат да бидат поддржувани, да им се ласка и да се 
чувствуваат важни. Сакаат да им се презентира упростен, црно-бел свет. Тешко 
или воопшто не препознаваат нијанси, ситни разлики или суптилни прашања.

Тие сакаат да им се каже кој е лош, а кој е добар. Себеси се гледаат како 
„добри“. Своите непријатели ги гледаат како „зли“. Сакаат сите проблеми да се 
предмет на лесни решенија, а решението да е некое што им е познато - на пример, 
злите да се казнуваат со употреба на сила и насилство. Визуелните претстави се 
многу посилни во нивните умови од апстрактниот јазик. Авторитетот, моќта 
и славните личности претерано ги импресионираат. Исклучително многу се 
подготвени да бидат диригирани и контролирани, сè додека оние што ја вршат 
контролата им ласкаат и ги наведуваат да мислат дека нивните гледишта се 
точни и проникливи.

Медиумите се структурирани за да им се обраќаат на ваквите личности. 
Суптилните и сложени прашања се сведени на прости формули („Удри по 
криминалот! Три утки и леташ! Казна според делото, а не според годините! Или 
си со нас или си против нас!“) Спинот е сè, содржината е небитна.

* Pettitio principii, лат. - логички грешки во заклучувањето и докажувањето до кои доаѓа кога ставот кој 
допрва треба да се докажува, се зема како премиса, односно како причина за доказот, што значи дека 
се претпоставува тоа што треба да се д окаже, односно прашањето се зема здраво за готово. Буквалниот 
превод би бил „претпоставување на иницијалната поента“. Вториот термин во употреба за оваа логичка 
грешка е circulus in probando, што би можело буквално да се преведе како „круг во докажувањето“.
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Вешти манипулатори  
(критички мислители во груба смисла на зборот)

Постои и една помала група луѓе кои се вешти во уметноста на манипулирање 
и во контролата. Овие луѓе мудро се концентрираат на остварувањето на своите 
интереси, без да водат сметка како тоа се одразува врз другите. Иако имаат многу 
заеднички карактеристики со некритичките мислители, имаат и квалитети по 
кои се разликуваат од некритичките личности. Подобро ја владеат реториката 
на убедување. Пософистицирани се, подобро се изразуваат и, генерално, имаат 
повисок статус. Во просек, пообразовани се и постигнуваат поголем успех од 
некритичките личности. Типично за нив е што добиваат повеќе моќ и заземаат 
позиции во власта. Навикнати се да играат доминантна улога во односите со 
другите. Знаат како да ги употребат постојните структури на моќта во полза на 
сопствените интереси. Бидејќи во основа не се заинтересирани за унапредување 
на рационалните вредности туку за добивање на она што го сакаат, водат сметка 
да се претстават како луѓе кои ги споделуваат истите вредности со оние што ги 
манипулираат.

Вештите манипулатори ретко кога се проникливи дисиденти, бунтовници 
или критичари на општеството. Причината за тоа е едноставна. Нема да можат 
успешно да ја манипулираат масовната публика доколку пред неа јавно ги 
побиваат нејзините уверувања. 

Манипулаторите не ја користат својата интелигенција за јавно добро. Ја 
користат за да го добијат она што го сакаат сојузени со оние што ги споделуваат 
нивните интереси. Нивното орудие се доминацијата, демагогијата и контролата.1

Лицата кои се вешти во манипулацијата сакаат да влијаат врз уверувањата 
и однесувањето на другите. И имаат согледби за она што ги прави луѓето по д-
ло жни на манипулација. Како резултат на тоа, нивна цел е пред другите да се 
претстават на начин кој ги поврзува со моќ, авторитет и општоприфатен морал. 
Ваквиот мотив е очигледен кога, на пример, политичарите настапуваат пред 
масите со убаво стокмени, но интелектуално празни говори.

Постојат повеќе алтернативни називи за улогите што ги играат „мани пу ла-
то рите“, меѓу кои и: спин-доктор, мајстор на измамата, софист, пропагандист, 
индо ктри натор, демагог и, честопати, „политичар“. Нивната цел секогаш 
е, преку контролата на начинот на кој им се презентираат информациите, да 
контро лираат што мислат и што прават другите. „Рационалните“ средства ги 
користат само кога тие може да бидат искористени за креирање привидна 

1 Демагогот никогаш не е вистински критичар на општеството, туку е софист, затоа што (тој/таа) „се труди 
да ги поттикне луѓето на нешто играјќи со нивните емоции, предрасуди и слично, со цел брзо да ги 
придобие и на тој начин да се здобие со моќ“ (Webster’s New World Dictionary).
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објективност и разумност. Клучно е тоа што тие секогаш се обидуваат да спречат 
некои информации и некои гледишта да бидат јасно изнесени.

Непристрасни критички личности  
(критички мислители во строга смисла на зборот)

Најпосле, постои и една уште помала група луѓе кои, иако се интелектуално 
способни, не сакаат да манипулираат и да контролираат други. Тоа се луѓето што 
комбинираат критичка мисла, непристрасност, самосвест и вистинска желба да 
му служат на јавното добро. Доволно се софистицирани за да препознаат на кој 
начин егоистичните луѓе ги користат своето познавање на човечката природа 
и владеење со реториката за да остварат себични цели. Длабоко се свесни за 
феноменот на масовното општество и за машинеријата за масовно убедување 
и за општествена контрола. Оттаму, премногу се проникливи за да бидат 
манипулирани и премноги се етични за да уживаат во манипулирање со другите.

Тие имаат визија за подобар, поетичен свет, визија која содржи реалистично 
сознание за тоа колку сме далеку од таквиот свет. Практични се во своите напори 
да го охрабрат поместувањето од „она што е“ во „она што би можело да биде“. До 
ваквите согледби доаѓаат борејќи се со својата сопствена егоцентрична природа 
и осознавајќи ја (навлегувајќи сè подлабоко и подлабоко) својата вклученост во 
ирационалните процеси.

Никој не станал првин непристрасен мислител, па потоа себична личност. 
Себи чното мислење е инстинктивно. Тоа е вродена состојба. Сите ние сме 
првично фокусирани на себеси: нашата болка, нашите желби, нашите грижи. 
Отпрвин им посветуваме внимание на потребите на другите само до степен до 
кој сме приморани да го правиме тоа. Само ако сме посветени на сопствениот 
инте лектуален и етички напредок можеме да развиеме интелектуални каракте-
ристи ки на непристрасност. Клучно е тоа што непристрасните луѓе постојано 
се стремат да дојдат до најшироко гледиште, најбогато со информации. Непри-
страсните личности не сакаат ниту едно гледиште да биде потиснато. Тие са каат 
јавната дебата да вклучува еднакво покривање и на дисидентските и на доми-
нантните гледишта. Сакаат луѓето да научат како да откријат кога некој сака да 
ги изманипулира за да поверуваат или да направат нешто во што не би пове-
рувале и што не би го направиле да имале пристап до повеќе информации или до 
дополнителни размисли од дисидентска гледна точка. Тие сакаат секој да може да 
ги прочита „валканите трикови“ на манипулативното убедување. Сакаат јавно да 
ги обелоденат ситуациите во кои богатите и моќни луѓе ги манипулираат оние со 
малку богатство и моќ. Сакаат да им помогнат на луѓето да го препознаат начинот 
на кој богатите и моќните често ги искористуваат наивноста, лековерноста и 
ранливоста на сиромашните или на недоволно образованите.
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Треба да се нагласи дека оние кои ги нарекуваме „манипулатори“, честопати 
се жртви на сопствената пропаганда и сопствените средства. Фатени во своја-
та пропаганда и тесноградоста на визиите, тие понекогаш потфрлаат. Многу 
бизниси не успеваат поради нивната неспособност да ги критикуваат сопстве-
ни те илузии. Нациите честопати не успеваат да се однесуваат успешно затоа 
што нивните лидери се заробени во сопствените нереални описи на светот (и 
на своите непријатели). Манипулаторите обично не се големи заговорници. 
Нивната едностраност им е очигледна само на оние што можат да ја ценат 
разликата помеѓу „егоистичното“ и „непристрасното“ мислење. Само способните 
за самокритика и самосвест можат точно да проценат до кој степен се вклучени 
во општествената, психолошката и интелектуалната манипулација на другите.

Поимот на грешки во мислењето
Значењата на поимот „логичка грешка“ (fallacy) што можат да се најдат во 

Oxford English Dictionary се:
1. Заблуда, измама, итроштина, трик
2. Превртливост, наклонетост кон заведување, 

не до стојност за верба
3. Измамувачка или залажувачка агрументација, 

софизам. Во логиката особено, недостаток, 
ма те ријален или формален, кој го прави си-
логизмот невалиден. Исто така, софистичко 
расудување, софистика.

4. Измамничка идеја, грешка, особено кога про-
из легува од лажно расудување. Исто така, со-
стојба на измаменост, грешка.

5. Софистичка природа, неоснованост (на аргу-
мента цијата); погрешност, заблуда.

Да се биде човечки мислител честопати значи да се биде мислител кој „се 
самоизмамува“, па според тоа и „лажен“ мислител. Меѓутоа, помислата дека 
веруваме во она што е лажно (или дека браниме и оправдуваме предрасуди, 
стереотипи и погреши идеи) е болна. Човечкиот мозок развил начини да се 
заштити од таквата болка.

Психолозите ги нарекуваат ваквите начини „одбранбени механизми“. Тие 
ја одрекуваат или ја искривуваат реалноста. Нивната употреба не е намерна и 
свесна туку е без умисла и потсвесна. Меѓу нив спаѓаат репресијата, проекцијата, 
одрекувањето, рационализацијата и стереотипизирањето.

Зборот „логичка 
грешка“ е изведен од 
два латински збора, 

fallax (измамлив, 
лажен) и fallere 

(измамува, лаже).
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Именување на логичките грешки
Коментирајќи ги триковите на убедувањето, филозофот Шопенхауер еднаш 

забележал: 

Би било многу добро кога секој трик би можел да добие некое кратко име 
кое очигледно му одговара, така што кога некој човек ќе го употреби овој 
или оној конкретен трик, би можел веднаш да биде прекорен поради тоа.

За жал, постојат неограничено многу маневри што човек може да ги направи 
за да го камуфлира лошото расудување, за да направи лошите нешта да изгледаат 
добро и за да го прикрие она што навистина се случува во некоја ситуација. Освен 
тоа, мнозинството луѓе имаат отпор кон препознавањето на лошото расудување 
во ситуација кога тоа го поткрепува она во што тие силно веруваат. Како луѓето 
потсвесно да го прифаќаат геслото „сè е фер во борбата за моќ, богатство и 
статус“. На оној кој верува му се чини оправдан секој аргумент, секоја размисла, 
секој ментален маневар или конструкција што ги оправдува емотивно обоените 
уверувања. Колку е поинтензивно уверувањето, толку е помала веројатноста 
дека разумот и доказите можат да го елиминираат.

Мнозинството луѓе длабоко веруваат - но не се свесни за тоа - во следниве 
гесла:
1. ВИСТИНА Е ДОКОЛКУ ВЕРУВАМ ВО ТОА.
2. ВИСТИНА Е ДОКОЛКУ ВЕРУВАМЕ ВО ТОА.
3. ВИСТИНА Е ДОКОЛКУ САКАМ ДА ВЕРУВАМ ВО ТОА.
4. ВИСТИНА Е ДОКОЛКУ Е ВО КОРИСТ НА МОИТЕ ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ ДА 

ВЕРУВАМ ВО ТОА.

Човечкиот ум често е кратковид, нефлексибилен и конформистичен и 
едно вре мено многу вешт во самозалажување и рационализирање. Луѓето се 
по природа многу егоцентрични, многу социоцентрични и неразумно за-
инте  ресирани само за личните интереси. Нивната цел не е вистината туку ко-
риста. До своите уверувања не дошле преку рационален процес. Крајно се 
резистентни на разумна критика. Примарни организатори на поголемиот дел 
од чове ковото размислување се слепата вера, стравот, предрасудите и личниот 
интерес. Самозаблудата, во комбинација со недостигот на самоконтрола, го 
карактеризираат поголемиот дел на човековото мислење. Резултатот од тоа е 
крајно компромитиран интегритет. Повеќето луѓе ќе ги замолчите во истиот 
миг штом им укажете на некоја грешка во мислењето. Но, најголемиот дел од 
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нив, како некој ластик кој бил затегнат па отпуштен, веднаш ќе му се вратат на 
она во што првобитно верувале.

Токму заради тоа култивацијата на интелектуалните доблести е толку зна-
чајна за човековиот развој. Без долгорочна трансформација на умот, малку ќе 
може да се направи за создавање длабоко чесна мисла. Кога е предизвикан, 
човечкиот ум функционира раководејќи се од најпримитивните интелектуални 
инстинкти. Потврди за ова може да се најдат во историјата на политиката, на 
економијата, на религијата и на војната - всушност во секоја историја која го 
нурнува човечкиот ум длабоко во акција.

Затоа, за да можеме подобро да се разбереме и себеси и другите, многу е ва-
жно да научиме да ги распознаваме најчестите трикови на убедувањето. Упо-
тре бени на други, логичките грешки се интелектуално неодбранливи трикови 
за убедување и манипулација; употребени на себе, тие се инструменти за само-
за лажување.

Во овој водич се концентрираме врз најчестите и најфлагрантните интелекту-
ални трикови и стапици. Понекогаш, ваквите трикови се „фалсификати“ на 
доброто мислење. На пример, лажната дилема е фалсификат на вистинската 
дилема. Ова е најочигледно кога се соочуваме со грешките на генерализацијата 
и компарацијата.

Ненамерни грешки наспроти логички грешки
„А што е со ненамерните грешки?“, би можеле да прашате. Зар не е можно 

понекогаш логичките грешки да ги правиме несакајќи, ненамерно и без наша 
вина?

Одговорот, се разбира, е потврден. Луѓето понекогаш прават грешки без 
каква и да е намера да прелажат некого. Тестот со кој се утврдува дали некој 
само прави погрешен чекор во размислувањето е релативно едноставен. Откако 
некому ќе му се предочи грешката и тој директно ќе биде соочен со проблемите 
во мислењето, набљудувајте дали таа личност искрено ќе се промени. Со 
други зборови, откако ќе го снема притисокот за промена, дали таа личност 
повторно му се враќа на стариот, логички погрешен начин на мислење или пак 
демонстрира дека навистина е убедена (па соодветно го модификувала својот 
начин на мислење)? Доколку личноста се вратила на старата рационализација 
за своето однесување или измислува нова, тогаш можеме да заклучиме дека таа 
личност не прави обична грешка, туку ги користи логичките грешки за да се 
здобие со некаква предност.
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Не постои дефинитивен список на логички грешки
Невозможно е да се состави ексклузивен и исцрпен список на логичките 

грешки. Интелектуалните трикови, стапици и мамки кои луѓето често ги 
користат (или стануваат нивна жртва) може да се опишат од многу различни 
аспекти и со мноштво различни термини. Ние, во овој водич, се занимаваме само 
со најчестите и најпрепознатливите. Нема ништо свето во нашиот список или 
во нашите анализи. Ова е список на вообичаените проблеми што се појавуваат 
во човековото мислење. Размислете дали можете да го дополните списокот. За 
луѓето е вообичаено (во мислењето):

 � да бидат нејасни, сплеткани или 
конфузни

 � да донесуваат избрзани заклучоци
 � да пропуштат детаљно да 

промислат за импликациите
 � да ја изгубат од вид целта
 � да бидат нереални
 � да се фокусираат врз тривијалното
 � да не ги забележат противречностите
 � да користат погрешни информации 

во мислењето 
 � да поставуваат нејасни прашања
 � да даваат нејасни одговори
 � да поставуваат прашања кои 

наведуваат на определени одговори 
 � да поставуваат нерелевантни 

прашања
 � да побркуваат различен тип прашања
 � да одговараат на прашања на кои 

не се компетентни да одговорат
 � да заклучуваат врз основа на 

погрешни или нерелевантни 
информации

 � да користат само информации што 
го поткрепуваат нивното гледиште

 � да имплицираат нешта што не се 
поткрепени со нивното искуство

 � да искривоколчуваат податоци и да 
ги претставуваат неточно

 � да не ги забележуваат заклучоците 
што ги изведуваат

 � да доаѓаат до неразумни 
заклучоци

 � да не ги забележуваат своите 
претпоставки

 � да прават неоправдани 
претпоставки

 � да ги промашат клучните идеи
 � да користат нерелевантни идеи
 � да формираат конфузни идеи
 � да формираат површни поими
 � да злоупотребуваат зборови
 � да игнорираат релевантни 

гледишта
 � да не ги разгледуваат прашањата од 

ниеден друг аспект освен од својот
 � да мешаат теми од различен вид
 � да не ги согледуваат своите 

предрасуди
 � да мислат ограничено
 � да мислат непрецизно
 � да мислат нелогично
 � да мислат еднострано
 � да мислат симплистички
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Некои од овие слабости убаво се вклопуваат во традиционалните имиња 
што ги носат логичките грешки. Сепак, добро е да се имаат сознанија за тоа 
кои се најчестите логички грешки и како тие да се разграничат од правилното 
расудување.

Сите логички грешки се резултат на злоупотребата на еден начин на мислење 
кој понекогаш се оправдува. На пример, генерализацијата е една од најважните 
постапки на човечкото мислење. Друга таква постапка е правењето споредби со 
аналогии и метафори. Кога ќе почнеме да се фокусираме врз логичките грешки, 
ќе почнеме детаљно да ги обработуваме генерализациите и компарациите (и 
грешките на мислата што никнуваат од нивната злоупотреба). Потоа детаљно 
ќе се фокусираме на некои од најчесто употребуваните логички грешки. Немаме 
доволно простор сите да ги обработиме на ист, детален начин. Се фокусираме врз 
вкупно 44 од нив (кои ги претставуваме како „44 нечесни начини да се победи 
во расправа“). Ваквите логички грешки ги сметаме за неетички стратегии за 
победување во расправи и за манипулирање со луѓе. Тие се „валканите трикови“ 
на интелектуалниот живот. Оние што успешно ги користат можат да го прават 
тоа само затоа што, на определено ниво, се залажуваат дека нивното расудување 
е основано.

Погрешни генерализации
Како луѓе, живееме во свет на апстракции и генерализации. Сите зборови 

што го именуваат или го карактеризираат она што го мислиме се производ на 
менталната постапка на генерализација2. Но, како што со право нè предупредуваат 

2 На пример, кога некоја личност ќе ја наречеме „жена“ ја издвојуваме од сето она што е лично и 
персонално за неа и се фокусираме врз нештата што  се заеднички со сите други од нејзиниот пол. 
Паралела може да се повлече и за речиси секој друг збор. Поентата е во тоа дека не можеме да го 
живееме животот како луѓе без орудијата за (лингвистичка) апстракција. Тие ни овозможуваат да ги 
правиме речиси сите уникатно човечки активности. Затоа, бидејќи е неопходна, апстракцијата не може 
да е, сама по себе, лоша.
Функцијата на генерализацијата е прилично едноставна. Без генерализација не би можеле ништо 
да објасниме. Работите би се појавувале околу нас без причина која би ни била сфатлива. Би биле 
зашеметени, неспособни да поврземе едно нешто со друго нешто, бидејќи генерализацијата, едноставно 
речено, подразбира една група нешта (кои не ги разбираме) да се спореди со нешто што го разбираме, 
со помош на определени „апстрактни“ зборови.
Од каква помош ни е критичкото мислење при формирањето генерализации и апстракции? И повторно, 

 � да мислат лицемерно
 � да мислат површно
 � да мислат етноцентрично
 � да мислат егоцентрично
 � да мислат ирационално

 � да бидат некадарни за решавање на 
проблемите

 � да носат лоши одлуки
 � да не се свесни за сопственото 

незнаење
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семантичарите: „кравата 1 не е кравата 2 не е кравата 3“. Сите поединечни нешта 
се уникатни. Во тој поглед, мислата на бискупот Батлер е незаборавна: „Сè е тоа 
што е и ништо друго“.

И покрај уникатноста на нештата, зборовите што ги користиме за катего ри-
за ција на она што го доживуваме само површно преминуваат преку уникатноста 
и се концентрираат на сличностите или на разликите (генерално). Оттаму, 
за масите, столовите, кравите, чавките, луѓето, песните и за општествените 
движења зборуваме генерално. Без оглед на тоа што постојат корисни нешта 
што можеме да ги кажеме за одделни маси, столови, крави, чавки, луѓе, песни и 
општествени движења, сепак сме принудени да „генерализираме“ на безбројни 
начини. Речиси за сè што нè интересира зборуваме со општи термини: за животот 
и смртта, за љубовта и омразата, за успехот и неуспехот, за војната и мирот.

Затоа, би требало да внимаваме да не триумфираме во некоја дискусија 
изви кувајќи: „ТОА Е ГЕНЕРАЛИЗАЦИЈА!“ (па оттаму „автоматски“ погрешно). 
Мораме да запомниме дека генерализирањето е составен дел на основите 
на комуникацијата. Тоа ни овозможува да конструираме поими преку кои се 
одвива целото наше мислење3. 

За да биде една определена генерализација „логичка грешка“, мора да е 
засно вана или на многу мал број примери или на нерепрезентативни примери. 
На пример, доколку при посета на Рим запознаеме тројца забавни Италијанци, 
не е оправдано да генерализираме дека сите или повеќето Италијанци се забавни 
(нема причина да се мисли дека тројцата што сме ги запознале се типични 
за мнозинството Италијанци). Од друга страна, утврдувањето дали една 
генерализација е оправдана не е прашање само на броењето примери. Доколку, 
на пример, допрете жешка печка и си ја изгорите раката, еден пример би требало 
да е доволен за да ве убеди во мудроста на генерализацијата: „Никогаш не допи-
рајте жешка печка со гола рака“. Врз основа на мал број искуства можете со 
пра во да направите уште поширока генерализација: „Никогаш не допирајте 
екстремно жешки предмети на голо“.

одговорот е прилично едноставен. Критичкото мислење ни овозможува да имаме контрола врз 
апстракциите што ги формираме во нашите умови, врз генерализациите што ги правиме за нашиот свет 
и, оттаму, конечно, и за квалитетот на нашето расудување.
Тогаш, зошто толку многу луѓе погрешно постапуваат со апстракциите и ги злоупотребуваат 
генерализациите? Бидејќи малку ги разбираат, повеќето луѓе не се комотни со апстракциите. Не го 
разбираат расудувањето. Целата идеја за интелектуалноста - за волја на вистината - им е прилично 
загадочна. Доколку не ги поседува вештините на критичкото мислење, човек не може да знае како да 
формира разумни и корисни апстракции и генерализации. Не знае како да ги оживотвори во својот ум 
или како дисциплинирано да ги применува во светот.

3 Како вежба, можете да го препрочитате целиот параграф забележувајќи колку општи идеи има во него, 
секоја од нив со широк обем генерализации зад себе. Можеби ќе забележите и дека во овој дел на 
текстот правиме генерализации за генерализациите.
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Па, тогаш, како да бидеме сигурни дека правиме оправдани генерализации? 
Одговорот е дека треба да сме сигурни дека имаме доволно докази за да ги 
оправдаме своите генерализации. На пример, колку е поразнообразна групата 
за којашто генерализираме, толку е потешко тоа да се направи на оправдан 
начин. Така, полесно е да се прават генерализации за жабите (со оглед на 
конзи стентноста на однесувањето на жабите) отколку за домашните пци (чие 
одне сување повеќе варира, од пес до пес и од раса до раса). На сличен на чин, 
полесно е да се генерализира за домашните пци отколку за луѓето (чие одне су-
ва ње варира во зависност од многу параметри). Однесувањето на луѓето е многу 
разнообразно. Земете се себеси како пример.

Родени сте во некоја култура (европска, американска, африканска, азиска). 
Родени сте во определено време (во некој век или во некоја година). Родени сте 
во некое место (во село, во град, на Север или на Југ, на Исток или на Запад). 
Ве воспитале родители со определени уверувања (за семејството, за личните 
односи, за бракот, за детството, за послушноста, за религијата, за политиката, 
за образованието и слично). На свет доаѓате со определени предиспозиции кои 
влијаат врз вашиот развој додека стапувате во интеракција со својата око лина. 
Формирате различни сојузи, главно во зависност од тоа кој е покрај вас, се здру-
жувате со луѓе кои имаат поинакви гледишта и вредности и кои се приврза ни ци 
на извесни табуа. Поради сите овие влијанија, вие сте комплексна и уникатна 
личност. Затоа, човек треба да е претпазлив кога формира генерализација за вас, 
исто како што и вие треба да сте претпазливи кога формирате генерализации за 
другите.

Се разбира, тоа не значи дека не постојат важни генерализации кои не можеме 
да ги формираме за луѓето. На пример, имаме одлики што ни се заеднички 
со сите други луѓе. Па така, врз основа на она што го знаеме за човечкиот ум, 
можеме да ги направиме следниве генерализации:

1. Од суштинска важност за нашиот интелектуален развој е да ги знаеме 
обемот и границите на нашите интелектуални капацитети.

2. Мнозинството луѓе не ја препознаваат кај себе тенденцијата да 
размислуваат егоцентрично и етноцентрично.

3. Мнозинството луѓе одбиваат да ги разберат импликациите на нивната 
општествена условеност и етноцентризмот својствен за неа.

Една важна серија научни трудови, Експериментите на Милграм4, ја 
поткрепува со докази тенеденцијата кај луѓето да им се повинуваат (некритички) 
на заповедите од личности со авторитет, дури и кога тие ја немаат моќта да ги 
казнат или да ги принудат да се потчинат, па дури и тогаш кога тие личности со 
авторитет од нив бараат да сторат нешто за што луѓето знаат дека е „неетично“.

4 Види: научни трудови на Стенли Милграм, www.stanleymilgram.com
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Друга серија научни трудови, за „заемни претстави за непријателот“, дава до-
ка зи за зачудувачката интелектуална хендикепираност на луѓето. Тоа се случува 
кога различни групи ќе влезат во конфликт заради иста цел. Секоја страна во 
конфликтот си ги припишува истите доблести себеси и истите слабости на 
непри јателот. НИЕ сме „луѓе од доверба, мирољубиви, чесни и хумани“. ТИЕ 
(нашите непријатели) се „предавници, воинствени и сурови“5.

Без тешкотии ќе најдеме примери за ваквиот феномен во дневните вести, кои 
се исполнети со позитивни карактеризации на „нашата страна“ и карикатурални 
пре тстави на нашите опоненти. Генерализациите со кои се величаме себеси и 
кои го хранат човековото его секогаш се добредојдени и во нив лесно се „верува“. 
Добредојдени се и негативните генерализации на нашите опоненти, и од слични 
причини е исто толку лесно да се верува во нив. Како социјални животни, 
не сакаме да се соочиме со нашиот страв од луѓето од групата со којашто сме 
про тивставени и со недовербата спрема нив. Избегнуваме да се соочиме со 
фактот дека сме многу слични со луѓето што ги мразиме и од кои се плашиме. 
Болката, страдањето и губењето ресурси како резултат на тоа што дејствуваме 
врз основа на размислувањето генерирано егоцентрично и социоцентрично, 
предизвикуваат шок.

Анализа на генерализациите
Доколку треба да се стремиме кон разумност, мора да сме подготвени да ги 

преиспитаме и сопствените генерализации и генерализациите на другите. Мора да 
сме подготвени да ги симнеме етикетите од нештата што сме ги искусиле и да се 
прашаме (одново и одново): „Што навистина знаеме за ова, или за она, или за тоа?“

Традиционално, погрешните генерализации се обележани или како „избрза-
ни“ или како „нерепрезентативни“. Од ваквите етикети изведуваме два совета: 
прво, почнете да препознавате кога се прават генерализации; и второ, утврдете 
да ли генерализацијата е поткрепена со соодветни докази за да биде оправдана. 
Со други зборови, бидете сигурни дека сте имале доволно време да соберете 
доволно факти за да ја поткрепите генерализацијата, и бидете сигурни дека 
до ка зите што ги имате се „репрезентативни“ за вкупниот спектар релевантни 
информа ции. Квалификувајте ја својата генерализација секогаш кога е тоа не-
опходно (попрво со најмногу, многу, некои или неколку отколку со „сите“).

Запомнете дека сте човек и дека зборувате човечки јазик, и дека јазикот 
што го зборувате е пронижан со генерализации и апстракции. Обидете се 
да развиете способност за растоварување на секој јазик што сте склони 
да го ко ристи те во „интерпретирањето“ на фактите кои се неразделив 

5 Види: научни трудови на Џером К. Франк и други, www.globalcommunity.org
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дел од вашето искуство (на пример, ограничете се на соопштување 
специфични факти без да ги „спинувате“). Видете дали можете да бидете 
поточни, попрецизни и помалку пристрасни во описите со тоа што своите 
интерпретативни генерализации ќе ги сведете на минимум.

Анализирајте ги следниве примери на најчестите генерализации што ги 
прават луѓето, од кои некои се разумни, а други не се.

ПРИМЕР: „Вчера ја запознав највпечатливата личност. Таа е љубезна, вни-
мателна, чувствителна и обѕирна“.
КОМЕНТАР: Генерализациите за карактерот на некоја личност по само еден 
ден поминат со неа ретко се оправдани.
ПРИМЕР: „Зар нема да застанеш зад својата земја? Јас мислев дека си патриот“.
КОМЕНТАР: Прикриената генерализација овде е: човек никогаш не би требало 
да ја критикува својата земја, затоа што таквата критика е неспојлива 
со лојалноста. Патем, луѓето кои несвесно прават вакви (политички) 
генерализации честопати прават слични и за љубовта меѓу луѓето: „Доколку 
навистина ме сакаш, не би ме критикувал“. Двете генерализации го 
игнорираат фактот дека разумната критика е неопходен и здрав елемент 
за создавање подобар свет. Многумина од нашите најголеми критичари 
едновремено биле и нашите најголеми патриоти. Томас Пејн е пример за тоа.
ПРИМЕР: „Зошто секогаш мора да си толку критичен? Не можеш ли барем 
еднаш да си човечен?“
КОМЕНТАР: Покрај фактот дека „толку критичен“ е премногу нејасен израз, 
тука ја имаме и прикриената (и апсурдна) генерализација дека критиката е 
„нечовечна“. Забележете ја и прикриената генерализација дека сте „секогаш“ 
критични. Веројатно е дека понекогаш сте критични; можно е дека често сте 
критични, но многу е неверојатно дека секогаш сте критични.
ПРИМЕР: „Но, јас не сум рационална личност. Јас имам ЧУВСТВА!“
КОМЕНТАР: Ваквите изјави имплицираат дека да се биде разумен и да се 
имаат чувства се две неспојливи нешта. Не е така. Една разумна личност 
може да има исто толку интензивни чувства колку и ирационалната. 
Разликата е во тоа што емотивните реакции на разумните личности 
имаат смисла. Тие „соодвествуваат“ на околностите. Разумната личност е 
поинтегрирана, живее помалку контрадикторно и има поголема способност 
за согледување. За една рационална личност, конзистентноста меѓу мислата, 
чувството и копнежот ја поставува основата на силата и посветеноста. 
Генерализацијата дека разумноста и чувстителноста се неспојливи нешта се 
засновува врз стереотип, а не врз согледба.
ПРИМЕР: „Да сме на јасно. Одговорот е ЉУБОВ. Тоа е единствениот начин да 
се создаде подобар свет“.
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КОМЕНТАР: Доколку секој ги сакал сите други, тогаш несомнено ќе сме 
имале подобар свет. Но како може да се произведе сета таа љубов во свет 
исполнет со алчност, насилство, себичност и суровост, нешта настанати како 
последица на нашата вродена егоцентричност и етноцентричност? Како би 
можеле да го промениме размислувањето на луѓето за да произведеме таков 
масовен излив на љубов? Идејата дека ЉУБОВТА е одговорот не е многу 
корисна генерализација. Треба да се квалификува на мноштво различни 
начини.
ПРИМЕР: „Парите што го трошиме за да спасиме животи со превенција на 
биолошкиот тероризам имаат малку смисла во споредба со тоа колку би 
чинело спасувањето животи со други средства. Трошиме стотици милијарди 
за да спасиме животи што можеби некогаш би можеле да бидат загрозени, 
едно времено дозволувајќи секој ден, на својот праг, да умираат стотици 
луѓе. Според Медицинскиот институт, како последица на тоа што не биле 
осигурени, секоја година предвремено умираат околу 18.000 луѓе. Тоа е 
шестпа ти повеќе од умрените на 11 Септември“. (Овој пример е земен и 
адапти ран од една статија од Сан Франциско кроникл, 27 април, 2003).
КОМЕНТАР: Доколку презентираните податоци се точни, расудувањето во 
овој пример носи една важна поента. Генерализацијата содржана тука се 
чини оправдана - дека парите што се трошат за да се спасат животи треба да 
се потрошат онаму каде што од нив би имало најголема корист.
ПРИМЕР: „Во светот се произведува доволно храна за сите да се нахранат. 
Зошто го велам ова? Еве зошто: Светското производство на жито е над 1,5 
милијарди тони, доволно целото население на светот да добие по околу 900 
грама жито дневно. Ова, заедно со произведениот зеленчук, овошје, јаткасти 
плодови и месо, е доволно секој маж, жена и дете да добие по 3.000 калории 
дневно - еднакво на дневната потрошувачка на еден просечен Американец“ .
КОМЕНТАР: Доколку презентираните податоци се точни, расудувањето 
доведува до една важна поента. Генерализацијата дека во светот се 
произведува доволно храна за сите да се нахранат е уверлива.
ПРИМЕР: „Гладот е резултат на пренаселеноста. Кога луѓето би имале 
помалку деца, не би биле гладни“.
КОМЕНТАР: При анализата на ваквото тврдење треба да имаме предвид 
неколку релевантни факти. Според Институтот за храна и развојна политика 
(www.foodfirst.org), пренаселеноста не е причина за гладот. Обично е обратно: 
гладот е една од реалните причини за пренаселеноста. Колку повеќе деца има 
едно сиромашно семејство, толку е поверојатно дека некои ќе преживеат за 
да работат в поле или в град за да го дополнат малиот приход на семејството 
и да се грижат за своите родители подоцна, кога ќе остарат. Високите стапки 
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на наталитет се симптоми на слабостите во социјалниот систем - неадекватен 
семеен приход, исхрана, образование, здравствена заштита и сигурност во 
староста. Доколку податоците презентирани во овој извештај се точни, тогаш 
претходната генерализација не е оправдана.
При испитувањето на генерализациите бидете сигурни дека точно сте 

го разбрале кажаното. На пример, доколку некој коментира за важноста 
на тоа да се сака својата земја, добро би било да одделите малку време за да 
протолкувате што точно имплицира, а што не имплицира таквата изјава. На 
пример, што е точно она што човек би требало да го сака: почвата, климата, 
идеалите, медиумите, холивудските филмови, системот на кривично право, 
медицинскиот систем, пуританското однесување, политичарите, законите што 
се носат, богатството, армијата, надворешната политика? Кога ќе бидете начисто 
со тоа што кажува генерализацијата (и што не кажува), важно е да ги утврдите 
информациите и доказите потребни таа да се оправда. Дополнително, како што 
спомнавме претходно, важно е да се минимизираат погрешните генерализации, 
и тоа со внимателна употреба на зборовите како: „најмногу“, „многу“, „неколку“ 
и „малку“. Запомнете ги следниве правила:

 � Не велете сите кога мислите најмногу.
 � Не велете најмногу кога мислите неколку.
 � Не велете неколку кога мислите малку.
 � И не велете малку кога мислите само еден.

Пост хок генерализации
„Post hoc ergo propter hoc“ е латинска изрека за добро познатата грешка во 

генерализацијата. Буквално, таа значи: „По тоа, па значи, предизвикано од тоа“. 
Се однесува на грешката што се прави кога се изведува заклучок дека нешто 
што се случило пред нешто друго, мора нужно и да го предизвикало. Еве еден 
очигледен пример за тоа: „Вчера ме заболе стомакот по вежбањето алгебра. Во 
иднина ќе го одбегнувам вежбањето алгебра“. Еве уште еден: „Мојот син вчера 
имаше сообраќајна несреќа. Непосредно пред таа да се случи, имав чувство дека 
ќе се случи нешто лошо. Ова е доказ дека можете да ги повредите луѓето што ги 
сакате доколку помислувате негативни нешта за нив“.

Факт е дека пред да се случи некој определен настан, се случуваат и други 
нешта, обично многу, многу нешта. Тоа не значи дека сите тие претходни 
настани го предизвикале она што следувало по нив. Понеделник доаѓа пред 
вторник, но не го предизвикува. Летото доаѓа пред есента, но не ја предизвикува. 
Си ги обувам чевлите пред да појадувам, но тоа што си ги обувам чевлите не е 
причина што појадувам.
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ПРИМЕР: Последниот пат кога имавме голем штрајк на наставниците, еден 
студент загина во тепачка. Тоа само ви покажува колку е неодговорно од 
наставниците да штрајкуваат.
КОМЕНТАР: Жалам, но не е воспоставена каузална врска. Фактот дека 
штрајкот се случил пред тепачката не е добар повод тој да се смета за причина.
ПРИМЕР: „Последниот пат кога бев на вечера дома кај Џек, следниот ден 
имав стомачни болки. Храната кај Џек мора да била расипана“.
КОМЕНТАР: Се плашам дека ќе мора да ја одбиеме „пост хок“ генерализацијата 
за природата на храната кај Џек. Има многу други можни причини за 
наведените стомачни болки. Би требало да проверите дали и другите луѓе 
кои биле на вечера кај Џек се разболеле.

Аналогии и метафори
Новите искуства и феномени се трудиме да ги разбереме поврзувајќи ги со 

она што веќе го разбираме. Кога експлицитно ќе препознаеме дека сличноста 
е само делумна, би требало да препознаеме и дека зборуваме со аналогии или 
во метафори. Основната разлика помеѓу една аналогија и една метафора е 
едноставна. Кога во своите описи ќе го ставиме зборот „како“, тогаш создаваме 
аналогија (ТОЈ Е КАКО СТАОРЕЦ). Кога ќе го извадиме зборот „како“, тогаш 
создаваме метафора (Тој Е стаорец). Аналогиите и метафорите ни помагаат да 
го разбереме светот. Честопати објаснуваме нешто споредувајќи го (дел по дел) 
со нешто слично. Метафорите и аналогиите обезбедуваат провизорни модели за 
разбирање на она што сè уште не го разбираме „буквално“.

Во секој случај, постојат три вида искази: буквални искази, аналогни 
искази и метафорични искази. Има многу пенушки во оваа шума (буквален). 
Пенушката е како стол во шумата (аналоген). Секоја пенушка во оваа шума, а 
ги има илјадници, е пофалба за моќта на дрвната индустрија и сведоштво за 
нејзината незаинтересираност за екологијата (метафоричен).

Да поминеме на примери на аналогии или метафори. И двете се користат за 
разјаснување на работите. Да видиме колку е „корисен“ или „просветлувачки“ 
секој обид. Во некои случаи, ќе треба да ги разјасниме исказот и контекстот пред 
да ги вреднуваме.

ПРИМЕР: „Животот е како убава, кривулеста патека, со цвеќиња во живи бои 
од двете страни, со убави пеперутки и примамливо овошје, што ретко запираме 
да го вкусиме и да му се восхитуваме - толку сме нестрпливи итајќи кон некоја 
чистинка за која замислуваме дека мора да е многу поубава“(Г. А. Сала).
КОМЕНТАР: Какво е вашето мислење? Секој од нас мора да го преиспита 
своето искуство за да утврди колку е корисна оваа аналогија.
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ПРИМЕР: „Животот е детството на нашата бесмртност“ (Гете).
КОМЕНТАР: Оваа аналогија го претпоставува постоењето на Господ и на 
душата. Доколку ја прифаќате ваквата претпоставка, тогаш аналогијата 
држи. Доколку не мислите така, тогаш таа не е основана.
ПРИМЕР: „Здравиот разум не бара невозможна шаховска партија, туку ја 
игра онаа на таблата пред себе“ (Вендел Филипс).
КОМЕНТАР: Поентата на оваа метафора е дека наместо да се обидуваме 
да направиме невозможни нешта, подобро би било да се справуваме со 
неизбежните реалности на животот. Може ли некој да спори со тоа? Веројатно 
не, но може многу да се расправа за тоа што е, всушност, невозможно, а што 
е неизбежно.
ПРИМЕР: „Прашањето е дали ќе застанеш зад својата земја или не?“
КОМЕНТАР: Што значи „да застанеш“? Зошто не велиме „да легнеш“ за твојата 
земја или „да скокаш горе-долу“ за неа? Нема сомневање дека говорни-
кот нè повикува да постапиме патриотски, но што значи тоа? Според една 
интерпретација - „во право или не, тоа е мојата земја“ - ја браните ва ша та 
земја дури и кога таа води неправедна војна. Доколку одбиете да го сто рите 
тоа, ве етикетираат како некој кој не е патриот. Според една друга интерпре-
та ција, ваша должност е да ја поддржите својата земја во војна ДОКОЛКУ Е 
ТАА ОПРАВДАНА и да се противставите доколку не е.
ПРИМЕР: „Војната е работа на варвари“ (Наполеон).
КОМЕНТАР: Голема штета е што Наполеон не го мислел тоа што го кажал.
ПРИМЕР: „Крвта, и само крвта на германскиот народ ќе ја определи нашата 
судбина“ (Адолф Хитлер).
КОМЕНТАР: Типична изјава на еден од најозлогласени софисти и демагози 
на светот: нејасна, заканувачка и заведувачка. Можна парафраза веројатно 
би била: „Германија ќе победи во секој конфликт доколку Германците се 
подго твени да умрат за да го овозможат тоа“. Друга можна интерпретација 
би била: „Германската нација е супериорна раса, а расните карактеристики 
се тие што решаваат кој на крајот ќе победи, а кој ќе изгуби“.
ПРИМЕР: „Најголемото зло на војната е уште повеќе зло. Војната е концентра-
ци ја на сите човечки злосторства. Во тоа е нејзиниот забележлив, проколнат 
белег. Под нејзиниот бајрак се собрани насилство, малигност, бес, измама, 
перфидност, грабливост и похота. Кога само би убивала луѓе, тоа би било 
малку. Таа го претвора човека во ѕвер“ (Ченинг).
КОМЕНТАР: Малкумина размислуваат за оваа метафора додека одекнува 
патриотска музика и додека трупите маршираат во војна. Дали се 
согласувате или не со метафората и/или со заклучокот што произлегува од 
нашиот ко ментар?
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44 нечесни начини да се победи во расправа
Доколку сакате да станете свесни за начинот на кој политичарите, информа-

тивните медиуми, рекламната индустрија, експертите за односи со јавнос-
та, владините службеници и избраните пријатели и непријатели ја ко ри стат 
уметноста на манипулацијата и уметноста на измамувањето против вас - на вле-
зе те во нивното гледиште! Научете ја уметноста на валканите инте лектуални 
три кови за да можете, доколку е потребно, да ги надмудрите оние што прават 
трикови.

Како прво, запомнете дека оние кои се борат да ве изманипулираат секогаш 
сакаат нешто од вас: вашите пари, вашиот глас, вашата поддршка, вашето време, 
вашата душа - нешто! Но, исто така, им е потребно и вие да не сте свесни за тоа 
што тие го прават. Тие секогаш имаат нешто (честопати многу) за криење. Целта, 
во никој случај, не им е користењето основани докази и валидно расудување. 
Тие, во секој случај, ја навредуваат нашата интелигенција претпоставувајќи дека 
нивниот манипулативен трик ќе има успех кај нас, дека не сме доволно про ник-
ливи за да сфатиме што прават.

Ваша цел треба да биде да ги препознавате логичките грешки такви какви 
што се - нечесни трикови на оние што се обидуваат да се здобијат со предност. 
Од ова произлегува дека логичките грешки се стратешки маневри за добивање 
влијание, предност и моќ (врз овците во општеството). Ќе можете мно гу поефи-
касно да се носите со нив кога темелно ќе ги запознаете. Кога ќе сфа ти те на кој 
начин фалсификатите на правилното расудување навлегуваат во секојдне вни-
от живот (и дека се движечката сила на медиумите), ќе можете подобро да се 
противставите на нивното влијание. Кога сте вакцинирани против логичките 
грешки, вашиот одговор на нив е трансформиран. Поставувате клучни пра-
шања. Навлегувате зад маските, зад фасадите, зад наметнатите претстави, зад 
импресивната помпа и церемониите. Ја преземате контролата врз сопствениот 
ум и емоциите. Станувате (сè повеќе) своја личност.

Да се се зафатиме со некои од најпознатите логички грешки што се користат во 
мислењето. Додека читате за овие валкани трикови, замислете се како им давате 
инструкции на бескрупулозните личности во уметноста на манипулацијата со 
светските овци. Замислете си дека сте во „бизнисот“ на барање влијание врз 
другите. Сакате да го добиете нивниот глас, нивната поддршка, нивните пари или 
нешто друго. Се работи за нешто што сакате. Се соочувате со некаква опозиција. 
Сакате да „победите“ во расправата, да се здобиете со влијание. И не ви е грижа 
(до некаде) што треба да сторите за да ја остварите својата цел. Што можете да 
направите? Употребете еден или повеќе од 44-те нечесни начини да победите во 
некоја расправа, опишани во овој дел. Доколку не ви пречи да сте бескрупулозни, 
можете да ги манипулирате и да ги контролирате лековерните. Ваквите нечесни 



Водич на мислителот за логички грешки 25

начини секогаш успеваат - дури и кај инаку високо софистицирани личности. 
Набљудувајте го однесувањето на политичарите (и на други пропагандисти) 
кои секојдневно успешно ги применуваат. И немојте да се грижите за чувството 
на вина. Вашата инстинктивна вештина за самоизмамување најверојатно ќе 
ве спаси од тоа да забележите дека правите нешто неетично. Еве ви ја серијата 
стратегии за потиснување на вашата совест, 44 начини за победа во некоја 
расправа.

Валкан трик бр. 1
Обвинете го својот противник дека го прави она  
за што тој ве обвинува вас (или нешто уште полошо)6

Ова е нешто што се нарекува „Укажување на друго лошо нешто“. Кога се на-
паднати и имаат проблем да се одбранат, манипулаторите ги менуваат улогите. 
Го обвинуваат противникот дека тој го прави она за што се тие обвинети. „Велиш 
де ка не те сакам! Јас мислам дека ти си таа што не ме сака мене!“ Манипулаторите 
знаат дека ова е добар начин да ги натераат своите противници да се бранат. 
Можеби ќе сакате да го зголемите влогот обвинувајќи го противникот дека 
направил нешто полошо од она за што тој ве обвинува вас. „Како се осмелуваш 
да ме обвиниш дека сум неуредна? Кога последен пат си се истуширал?“

Валкан трик бр. 2
Обвинете го дека е на лизгав терен  
(и дека прави нешто што води кон катастрофа)

Трикот „лизгав терен“ се користи кога личноста имплицира дека доколку некој 
направи нешто (А), тоа неизбежно ќе предизвика домино-ефект на негативни 
настани кои, на крајот, ќе резултираат со нешто ужасно. Со други зборови, „А“ 
не е толку лошо, но А води кон Б, а Б кон В, а В е застрашувачко! Замислете една 
мајка како  држи лекција на својата ќерка тинејџерка: „ОК, можеби нема ништо 
лошо во бакнежот, но сети се каде води бакнежот и каде води тоа и тоа другото. 
Пред да се свестиш, ќе бидеш мајка на несакано бебе! Твојот млад живот ќе биде 
засекогаш уништен!“ Манипулаторите кои го користат ваквиот аргумент божем 
случајно забораваат дека многу луѓе внимаваат кога чекорат по лизгав терен и 
не паѓаат.

6 Традиционално наречен „Tu Quoque“ - во буквален превод: „И ти исто така“.
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Валкан трик бр. 3
Повикајте се на авторитет7

Мнозинството луѓе чувствуваат стравопочит спрема оние со моќ, оние кои се 
славни или кои имаат статус. Дополнително, има многу свети симболи (знамиња, 
религиозни претстави, свети зборови и слично) со кои луѓето интензивно се 
идентификуваат и спрема кои чувствуваат силна лојалност. И покрај тоа што 
моќта, славата и статусот ретко се во заемна врска со знаењето и проникливоста, 
луѓето се маѓепсани од нив.

Демагозите кои успешно манипулираат со луѓето, знаат дека повеќето од нив 
се подготвени да бидат измамени на овој начин. Затоа, се завиткуваат во знаме 
и се доведуваат себеси во врска со моќ, со слава или со статус (на секој можен 
начин). Тоа вклучува и барање научници и други учени луѓе за да ги „поддржат“ 
нивните ставови.

На времето, компаниите за производство на цигари вработуваа научници 
кои (всушност) беа подготвени да кажат дека не постои ДОКАЗ дека цигарите 
предизвикуваат рак на белите дробови - иако знаеја (или требаа да знаат) дека 
доказот постои. Исто така, компаниите за производство на цигари го основаа 
Американскиот институт за тутун, тело составено од истражувачи кои божем се 
обидуваа да откријат какви ефекти има пушењето врз здравјето. Во реалноста, 
она што тие го истражуваа, под превезот на научен авторитет, беше како да ги 
заштитат интересите на тутунската индустрија. Измамија милиони луѓе (и патем 
предизвикаа милиони смртни случаи). Природно, тоа можеа да го направат само 
залажувајќи се себеси дека, едноставно, биле научно претпазливи. И, се разбира, 
во текот на тој процес заработија многу пари (што силно влијаеше на нивната 
способност да се мамат самите себе). 

Валкан трик бр. 4
Повикајте се на искуство

Вештите манипулатори, мајсторите на измамата и политичарите честопати 
имплицираат дека имаат „искуство“ како поткрепа, дури и кога нивните 
искуства се ограничени или не постојат. Знаат дека, доколку зборуваат со гласот 
на искуството, ќе биде потешко некој да го негира она што го рекле. Се разбира, 
понекогаш ќе се соочат со противник кој има поголемо искуство од нив. Во тој 
случај, го напаѓаат искуството на противникот - како нерепрезентативно, како 
пристрасно, како ограничено, како извртено или како субјективно.

7 Традиционално наречен „Argumentum ad Verecundiam“ (Повикување на авторитет).
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Валкан трик бр. 5
Играјте на картата на стравот 

Длабоко во себе, мнозинството луѓе имаат голем број стравови - страв од смрт, 
од болест, од губење на љубовта, на привлечноста, на младоста, на приходот, на 
сигурноста, страв од одбивање. Непринципиелните манипулатори знаат дека, 
кога ќе се активира некој од овие стравови, кај луѓето постои тенеденција да 
реагираат примитивно. Затоа, се претставуваат како да имаат способност да ги 
заштитат луѓето од таквите закани (дури и кога не можат). Не верувајте им на 
авторитети кои велат дека определени групи (или луѓе) се сами по себе опасни. 
„Запомнете, тие луѓе се закана за нашата слобода, за нашиот начин на живот, за 
нашите домови, за нашите имоти“. Честопати, политичарите прилично успешно 
ја користат ваквата стратегија за да обезбедат луѓето да застанат зад власта и да 
го направат тоа што власта - односно, политичарите - го сакаат.

Валкан трик бр. 6
Играјте на предизвикување сожалување (или симпатија)

Манипулаторите знаат да се прикажат себеси (и својата ситуацијата) на 
начин кој кај луѓето ќе предизвика сожалување или, барем, симпатија, особено 
кога не сакаат да преземат одговорност за нешто што сториле.

Размислете за една студентка која, соочена со фактот дека не ја сработила 
домашната задача, почнува да цимоли и вели нешто во стилот: „Вие не разбирате 
колку е тежок мојот живот. Имам толку многу обврски. За мене е многу тешко 
да ги сработам домашните задачи. Ја немам среќата што ја имаат некои други 
студенти. Родителите не се во можност да ми го платат школувањето, па морам 
да работам 30 часа неделно за да си го платам самата. Кога ќе се вратам од работа, 
мојата цимерка слуша музика до полноќ, па не можам да учам. Што треба да 
правам? Оставете ме намира!“

Играњето на предизвикување сожалување може да се искористи и за да се 
одбрани некој со кого манипулаторот се идентификува, како во: „Пред да го 
критикувате претседателот, сфатете дека тој ја има најтешката работа во светот. 
Мора да останува буден до доцна ноќе и да се грижи за нашата благосостојба, 
обидувајќи се да најде начин да постапува за наше добро. Судбината (и тежината) 
на слободниот свет виснала на неговите плеќи. Како би било да покажете малку 
разбирање за кутриот човек!“ Ваквата тактика му овозможува на манипулаторот 
да го оттргне вниманието од оние невини луѓе кои страдаат поради одлуките 
или политиката на претседателот.
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Валкан трик бр. 7
Играјте на разгорување популарни страсти 8 

Манипулаторите и другите мајстори на фалсификатот, на извртувањето и 
на ујдурмата внимаваат секогаш да се претстават како луѓе кои ги споделуваат 
вредностите и погледите на нивната публика, особено „светите“ уверувања на 
публиката. Секој има некакви предрасуди и мнозинството луѓе чувствуваат 
омраза спрема нешто или спрема некого. Спин-докторите ги разгоруваат 
предрасудите, омразите и ирационалните стравови. Инсинуираат дека се 
согласуваат со публиката. Се однесуваат како да ги споделуваат нивните погледи. 
Работат на тоа да ја убедат публиката дека нивниот противник не ги смета за 
свети уверувањата што тие ги сметаат за светиња.

Има многу можни варијанти на ваквата стратегија. Една од нив е „логичката 
грешка ’Само обични луѓе‘“, кога манипулаторот вели или инсинуира нешто 
слично на следново обраќање:

„Добро е да се вратиш дома (град, држава, земја) и кај луѓето на кои 
навистина им веруваш. Одлично е да бидеш со луѓето кои директно се 
соочуваат со нештата, кои го користат својот здрав разум за да ги 
завршат работите, со луѓето кои не веруваат во претенциозни начини 
на размислување и дејствување“.

Валкан трик бр. 8
Повикајте се на традицијата или на верата („испробаното и вистинитото“) 

Оваа стратегија е тесно поврзана со претходната, но го нагласува она за кое се чини 
дека го поминало тестот на времето. Луѓето се честопати робови на општествените 
обичаи и нормите на нивната култура, исто како и на традиционалните верувања. 
Се чини дека традиционалното е исправно. „Ова е начинот на кој секогаш сме ги 
вршеле работите“. Манипулаторите навестуваат дека цврсто стојат зад нештата 
што  се познати и пријатни на публиката. Инсинуираат дека нивниот опонент 
ќе ги уништи тие традиции и верата. Воопшто не ги загрижува дали тие традиции 
повредуваат недолжни луѓе (каков што беше случајот со суровите обичаи и закони 
против Црнците пред да се појави Движењето за граѓански права). Создаваат 
привид дека се независни во своите гледишта и дека гледиштата до кои доаѓаат 
„независно“ само случајно се совпаѓаат со оние на масата. Знаат дека луѓето се 
обично сомничави кон оние што им се противставуваат на постојните општествени 
норми и воспоставените традиции. Знаат доволно за да избегнат отворено да се 
изјаснат против општествените обичаи за кои луѓето се несвесно и (ропски) врзани.

8 Традиционално наречен „Argumentum ad Populum“.
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Валкан трик бр. 9
Поставете се како да сте прави

Луѓето поаѓаат од длабоко всадено уверување дека тие (нивната нација, 
нивната религија, нивните мотиви) се особено чисти и етички. Понекогаш ќе 
ги измешаме работите, но тоа никогаш не го правиме со зла намера. „Имаме 
повисоки идеали од која и да е друга земја. Се разбира, правиме грешки, а 
понекогаш и лудости. Но секогаш имаме добри намери. За разлика од другите 
во светот, ние не мамиме. Чесни сме“. Вестите за настаните во државата и 
во светот (дизајнирани за домашна употреба) се секогаш напишани со оваа 
премиса во заднината. Можеби правиме груби грешки, но намерата секогаш 
ни е да го направиме вистинското нешто. Манипулаторите ја користат ваквата 
непотврдена премиса и таа е секогаш во заднината на нивните говори и 
текстови. Ваквиот став е во врска со логичката грешка циркуларни докази и 
води до наведувачки епитети.

Валкан трик бр. 10
Нападнете ја личноста (а не аргументот)9 

Кога опонентот дава разумни аргументи, манипулаторите ги игнорираат 
и наоѓаат начин да го нападнат тој што ги изнел. Навредувањето (па дури 
и оцрнувањето) честопати успева (во зависност од тоа како ќе го изведете). 
Мајсторот на спинот знае што ќе биде неприфатливо за некоја публика и 
инсинуира дека неговиот опонент е поддржувач на таквите ужаси. На пример, 
опонентот може да биде етикетиран како комунист или атеист. Може да биде 
кажано и дека го поддржува тероризмот или дека е мек кон криминалците. 
Ваквата стратегија понекогаш се нарекува „труење на изворот“. Таа доведува 
до тоа публиката решително да го елиминира противникот - без оглед 
што ќе изјави тој во своја одбрана. Се разбира, спин-докторот знае колку е 
важно внимателно да ја процени публиката, за да не ја премине границата. 
Јасно му е дека колку што е посуптилен, толку поефикасна ќе биде неговата 
манипулација.

Валкан трик бр. 11
Циркуларно расудување10

Еден од лесните начини да докажете некоја поента е најпрвин да ја 
претпоставите. Разгледајте го следниов пример:

9 Традиционално наречен „Argumentum ad Hominem“ (Не на причината, туку на човекот).

10 Традиционално наречен „Petitio Principii“.
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„Па, каква форма на влада сакате, влада на либерални доброчинители 
подготвени да ги изарчат вашите тешко заработени долари, или влада 
што ќе ја водат умови од бизнисот кои разбираат како е да се живее 
во рамките на тенок буџет и да создаваат работни места за луѓето?“

Оваа изјава вклучува две претпоставки што не смеат да се земат здраво за 
готово:

1. дека една либерална влада не би ги трошела парите мудро
2. дека бизнисмените знаат како да живеат со тенок буџет и да создаваат 

работни места.
Една од варијантите на оваа логичка грешка се нарекува „наведувачки 

епитети“ - користење зборови или фрази кои прејудицираат нешто со начинот 
на кој е претставено прашањето. На пример: „Дали ќе ги браниме слободата и 
демократијата или ќе потклекнеме пред тероризмот и тиранијата?“ Поставувајќи 
го прашањето на ваков начин, ја одбегнуваме дискусијата за непријатните 
прашања какви што се: „Но дали навистина ја унапредуваме слободата на 
луѓето? Дали навистина шириме демократија (или само ја прошируваме својата 
моќ, својата контрола, својата доминација, својот пристап до странските 
пазари)?“ Посветете големо внимание на зборовите што луѓето ги користат при 
разјаснувањето на „фактите“ во врска со некоја тема. Обично избираат зборови 
што ја претпоставуваат нивната исправност по тоа прашање. 

Валкан трик бр. 12
Повикувајте на совршеност (Барајте невозможни услови) 

Опонентот бара од вас да се согласите со Икс, и вам ви станува јасно дека не 
можете да го оспорувате Икс без да изгубите од угледот кај публиката. Добро, 
согласете се со Икс, но само под следните услови... „Да, сакаме демократија, 
но само тогаш кога ќе можеме да имаме ВИСТИНСКА ДЕМОКРАТИЈА, што 
подразбира дека ова и она ќе треба да се променат пред да размислуваме за неа“. 
Правејќи ваков маневар, го свртувате вниманието на публиката од тоа дека, 
всушност, немате никаква намера да дозволите да се случи Икс. Ова е слично на 
валканиот трик 32, не давајте „ништо освен приговори“.

Валкан трик бр. 13
Креирајте лажна дилема (Големото Или/Или)

Вистинска дилема се појавува тогаш кога сте присилени да изберете помеѓу 
две еднакво незадоволителни алтернативи. Лажна дилема се појавува тогаш 
кога сме убедени дека имаме само два, еднакво незадоволителни избори, иако, 
во реалноста, имаме многу повеќе можности на располагање. Размислете за 
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следново тврдење: „Или ќе ја изгубиме војната против тероризмот или ќе се 
откажеме од некои од нашите традиционални слободи и права“.

Луѓето се често подготвени да ја прифатат лажната дилема зашто мал е 
бројот на оние кои немаат проблеми со комплексноста и нијансите на разликите. 
Сакаат чисти ситуации. Сакаат јасни и едноставни избори. Затоа, вештите 
манипулатори ги соочуваат со лажни дилеми (едната алтернатива е онаа 
што манипулаторот сака да ја изберат, а втората е очигледно неприфатлива). 
Аргументите им ги презентираат како црно-бели. „Или си со нас или си против 
нас. Поддржуваш или демократија и слобода или тероризам и тиранија“. Јасно 
им е дека само малкумина ќе одговорат на ваквата дилема со забелешката: „Но 
тоа не се единствените избори. Помеѓу екстремите А и Ш, постојат и опциите Б, 
В, Г, Д, Ѓ, Е, Ж...“

Валкан трик бр. 14
Конструирајте аналогии (и метафори) што го поддржуваат вашето 
гледиште (дури и ако се тие заведувачки или погрешни)

Аналогијата или метафората се компарации што не се буквално точни. 
Размислете за: „Не мислиш ли дека е дојдено време да ги ПОДБЕРЕМЕ су ди-
ите што се МЕКИ со криминалците!“ Двата збора напишани со големи букви 
се употребени метафорично. Намерите не се буквално такви. Тоа се ме тафори 
привлечни за многумина чии информации за системот на кри вично право 
потекнуваат од телевизиските серии за „цајкани и апаши“ и од сенза цио на-
листички те стории во медиумите.

За да победат во расправата, манипулаторите користат компарации што 
прават тие да изгледаат добро, а нивниот опонент лошо: „Се однесувате со 
мене како што однесуваше татко ми! Тој беше многу неправеден, а и вие сте 
ист“, или: „Начинот на кој се однесувате спрема мене е исто како да удирате 
по мртов коњ. Не гледате ли дека сум имал тежок ден?“ Ефикасноста на ана-
ло гиите и метафорите делумно зависи од предрасудите и уверувањата што ги 
има публиката. Тоа подразбира дека мора да се сфати светогледот на публиката, 
исто како и метафорите што се во неговата основа. На пример, доколку 
манипулаторите се обидуваат да влијаат врз некого со религиозен поглед на 
светот, имаат повеќе шанси за успех доколку користат религиозни метафори 
и аналогии. Се разбира, вештиот манипулатор знае дека кога им се обраќа 
на христијански фундаменталисти, би било грешка да користи метафори од 
Куранот.



Водич на мислителот за логички грешки32

Валкан трик бр. 15
Доведете ги под прашање заклучоците на вашиот опонент 

Манипулаторот сака да ја наведе публиката да ги прифати неговите заклучоци. 
Сака таа да ги отфрли заклучоците или интерпретациите на неговиот опонент. 
Доколку не ја заборавил латинската фраза „non-sequitar“, што буквално значи 
„не произлегува “, тој може да го обвини својот опонент дека е нелогичен и да 
го доведе под прашање неговото расудување. Штом неговиот опонент изведе 
заклучок, манипулаторот може да каже:

„Само малку. Тоа не произлегува. Вашиот заклучок не произлегува од 
вашите основни ставови. Прво рековте Икс, а сега велите Ипсилон. Како 
дојдовте од Икс до Ипсилон? Како ќе го оправдате таквиот скок? Она 
што го велите е нелогично. Не го докажавте Ипсилон туку само Икс“.

Со ваква стратегија, манипулаторот може да ги замати сите легитимни 
поенти на својот опонент. Едновремено, тој ќе изгледа логичен и непристрасен.

Валкан трик бр. 16
Креирајте зловести: Каде што има чад, има и оган

Манипулаторот знае дека кога ќе се изнесат сериозни обвиненија против 
некоја личност, за неа ќе биде многу тешко, а можеби и невозможно, да ги 
отстра ни сомневањата дека мора да има нешто во обвинението. Сомневањата 
што висат во воздухот можат да ги уништат шансите на личноста да си ја задржи 
честа во очите на јавноста. Озборувањата си имаат свој живот. Токму затоа, ова 
е еден од најнечесните начини да победите во расправа.

За време на Макартиевата ера, многу семејства, пријателства и кариери беа 
уништени поради моќта на гласиштата и на менталитетот „каде што има чад, има 
и оган“. Сенаторот Макарти и неговиот Комитет за антиамерикански активности 
ги изведуваа луѓето пред народен суд и притоа велеа дека, доколку навистина ја 
сакаат својата земја, ќе соработуваат со комитетот и ќе им ги кажат имињата на 
личностите со левичарски погледи. Кога барањето ќе беше одбиено, најголем 
дел од телевизиската публика ќе извлечеше заклучок дека „некооперативните“ 
граѓани се комунисти, па, оттаму, и „антиамериканци“. Најголемиот број луѓе 
што се осмелија да му се противстават на комитетот ги загубија своите работни 
места; нивните семејства беа одбегнувани; нивните деца служеа за потсмев и 
беа изложувани на насилство во училиштата. Мнозинството беа изолирани и 
повеќе не можеа да најдат работа во својата струка.

Се разбира, ваквото градење перверзни обвиненија честопати може да се 
прави и неофицијално, во приватни разговори. Кога ќе се лансира гласиштето, 
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нема веќе потреба да се прави нешто друго. Луѓето сакаат да шират муабети: „Се 
разбира, јас не верувам во тоа, но си ги чул ли муабетите дека Џек си ги тепа 
жената и децата? Страшно, нели?“

Кога ваквиот трик се користи од страна на владини службеници, тоа обично 
се нарекува ширење „дезинформации“ (лажни обвинувања за кои владата знае 
дека ќе им се верува). На пример, подметнувањето приказни за „ѕверствата“ што 
ги прави некоја земја (кои, всушност, никогаш не се случиле) е многу ефикасен 
начин за оправдување агресивен напад од страна на друга земја. Хитлер мошне 
ефикасно ја користеше ваквата стратегија. И властите на САД често шират 
дезинформации - на пример, за да го оправдаат испраќањето маринци во земјите 
на Централна или Јужна Америка за да сметнат една влада и да устоличат друга, 
„попријателска“. Се разбира, фактот што по многу години ваквите приказни ќе 
бидат дискредитирани, нема никакви последици за оние што ги исфабрикувале. 
Дезинформациите најчесто успеваат. Нивното докажување како неточни оби-
чно се случува премногу доцна за да има некаква важност. Години подоцна, на 
луѓето повеќе не им е гајле.

Бидејќи мнозинството луѓе мислат на симплифициран начин, манипула то-
ри те и политичарите често успеваат да ги наведат да отфрлат некого, едноставно 
спо мнувајќи дека има нешто несоодветно кај таа личност или, пак, нешто што 
е спротивно на општествените конвенции. На пример: „Кевин веќе има при-
зна ено дека пушел марихуана. Тоа кажува многу за него!“ Или: „О, види ја онаа 
тинејџерка облечена во таа скудна маичка. Мислам дека ни е јасно што бара“.

Валкан трик бр. 17
Креирајте страшило*

Манипулаторите знаат колку е важно да направат нивните опоненти да 
остават лош впечаток. Без оглед на тоа какви се ставовите на опонентот, вештиот 
спин-доктор може да предизвика тие да изгледаат поинаку и да им се верува 
помалку. Трикот на погрешното презентирање на нечии ставови за да се оствари 
предност, понекогаш се нарекува креирање „страшило“. Човекот од „слама“ не 
е вистински, иако може да изгледа дека е. Оттаму, доказот преку страшило е 
лажна или заведувачка интерпретација на нечие расудување.

* Неформална логичка грешка, дефинирана во поново време, чиста реторичка манипулација. Основата 
е во погрешното претставување на позицијата на опонентот. Да се нападне „страшило“ значи да се 
преувеличуваат и карикираат ставовите на опонентот, затоа што како такви може полесно да бидат 
нападнати и побиени, онака како што е лесно да се кутне или да се уништи фигура направена од 
слама (куклите за вежбовни активности во армијата, страшилата на полињата). Во САД изразот кој се 
користи за оваа логичка грешка е „strawman“, а во Велика Британија почест е терминот„Aunt Sally“ (тетка 
Сали), асоцијација на популарна игра на отворено во која врз некоја определа цел се фрлаат различни 
предмети.



Водич на мислителот за логички грешки34

Претпоставете дека некој сака да го реформира нашиот систем на кривично 
право (за да има помалку невини луѓе кои се неправедно обвинети и фрлени в 
затвор). Неговиот опонент може да му возврати со следниов невалиден доказ: 
„Значи, претпоставувам дека би сакале да ги ослободите сите криминалци и 
да нè оставите со чувство на уште поголема загрозеност од сега!“ Се разбира, 
никој ниту го рекол ниту го сака тоа, така што спори со човек од „слама“. Со 
погрешно претставување на позицијата на човекот, на начин што ќе ги одбие 
луѓето, тој успешно ја користи стратегијата на „страшило“. Се разбира, згора 
на погрешното презентирање на аргументот на опонентот, тој едновремено 
може да тврди дека опонентот погрешно го претставува неговиот аргумент. 
Во овој случај, спин-докторот тогаш може да тврди дека всушност опонентот е 
тој што напаѓа „страшило“. Како и да е, манипулаторот сака да се осигури дека 
најдоброто претставување на неговото расудување се споредува со најлошото 
можно претставување на расудувањето на неговиот опонент. Манипулаторите 
прават нивните опоненти да остават лош впечаток, едновремено успевајќи 
своите тези да ги претстават како добри.

Замислете дека еден енвироменталист го дава следниов аргумент:

„Секој од нас мора да го одработи својот дел во намалувањето на зага
дувањето на планетата што го правиме. Автомобилската индустрија, 
на пример, треба да најде алтернативни, почисти видови горива. 
Мораме да се откажеме од бензинот како примарен извор на гориво 
за автомобилите. Во спротивно, нашата планета беспотребно ќе 
продолжи да страда“.

Манипулаторот кој сака да го дискредитира енвироменталистот, би можел 
таа изјава да ја интерпретира на следниов начин:

„Она што мојот опонент навистина го заговара попрво е ГОЛЕМА 
ВЛАДА. Сака да ви го одземе правото на избор и да  даде на бирокра
ти јата сè поголема власт врз вашиот живот. Не дозволувајте тоа да 
му успее“.

Валкан трик бр. 18
Одрекувајте или бранете неконзистентности

Манипулаторите знаат дека човек остава лош впечаток доколку изгледа 
неконзистен, велејќи едно правејќи друго, или еднаш поддржувајќи го, а 
другпат напаѓајќи го Икс. Фатен во контрадикторност, манипулаторот има две 
опции. Може или да одрекува дека бил контрадикторен („Не го кажав тоа така!“) 
или да ја признае контрадикторноста и да ја брани како оправдана промена 
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(„Светот се менува и ние мораме да се менуваме со него“). Факт е дека животот 
и општеството се пронижани со контрадикторности и неконзистентности. 
Најголем интегритет имаат оние кои ги признаваат контрадикторностите и 
неконзистентностите и работат на нивно минимизирање. Манипулаторите, пак, 
многу се трудат да ги запретаат.

Валкан трик бр. 19
Него претставете го како демон, себе како светец

Мнозинството луѓе не се софистицирани. За да ги придобиете да заста-
нат на ваша страна, систематски употребувајте „добри“ зборови за да се опи-
ше те, едновремено систематски употребувајќи „негативни“ зборови за да го 
карактеризирате својот опонент. Вие верувате во демократија, слобода, ста-
билност, компромис, непристрасност, сила, мир, заштита, безбедност, ци-
ви лизација, човекови права, суверенитет, реформи, отвореност, одбрана на 
невините, чест, божја утеха, нормална состојба, гордост, независност, мисија, 
соо чување со тешкотии... Вашиот опонент верува во тиранија, угнетување, 
конфликт, тероризам, агресија, насилство, субверзија, варваризам, фанатизам, 
ши рење хаос, напаѓање на невините, екстремизам, диктаторство, заговори, 
подмолност, суровост, деструкција.

Варијанта на оваа стратегија е да ги направите своите мотиви прифатливи, 
така што ќе ги објасните причините за својата „исправност“. „Не сум мотивиран 
од профит или алчност. Не сакам да ги зголемам својата моќ или влијанието. 
Не сакам да контролирам ни да доминирам. Секако не. Она што го сакам е да 
ја ширам каузата на слободата, да го споделам добриот живот, благословите на 
демо кратијата (и бла, бла, бла)“. Ги замаглувате своите вистински мотиви (кои 
честопати се себични и засновани врз размислување за пари и моќ) глумејќи 
мотиви кои звучат убаво и ве прават да изгледате благородни. Оваа стратегија 
понекогаш се нарекува „наоѓање добра причина“ и ја вклучува практиката на 
„заложби само на збор“ за високи принципи (гласно застапувајќи се за нив, 
игнорирајќи ги во практиката).

Валкан трик бр. 20
Избегнувајте ги прашањата, елегантно

Уметниците на спинот кои се соочуваат со прашања од публиката учат како да 
ги предвидат најтешките прашања со кои може да бидат соочени и знаат како да 
ги избегнат, вешто и елегантно. Еден од начините да избегнете тешко прашање е 
да одговорите со шега што го одбива прашањето. Втор е да одговорите со некоја 
изветвена фраза: „Колку долго ќе треба нашите трупи да останат во земјата 
Икс?“ Одговор: „Колку што е потребно и ниту ден повеќе“. Трет е дадете толку 
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долг и опширен одговор што со неговата должина ќе успеете да избегате од едно 
(тешко) прашање на друго (лесно). Манипулаторите не одговараат директно на 
прашања што може да ги вовлечат во проблем или да ги натераат да прифатат 
одговорност што сакаат да ја одбегнат. Тие учат како да ги употребуваат во своја 
полза нејаснотиите, шегите, одвлекувањето на вниманието и клишеата.

Валкан трик бр. 21
Додворувајте  се на вашата публика 

„Добро е да се зборува пред публика со добра, старомодна здраворазумност 
и со вистински согледби за нашите социјални проблеми“. „Една интелигентна 
личност како вас нема да се поведе по...“ Луѓето секогаш реагираат на ласкање. 
Но, понекогаш, треба да се биде суптилен, инаку публиката може да се посомнева 
дека сакате да ја изманипулирате. Мнозинството политичари се крајно опитни 
во уметноста на додворувањето. Нивната цел е да ја придобијат публиката. 
Сакаат да го спуштат нејзиниот гард и да ја сведат на минимум секоја можност 
таа да размислува критички за она што  се кажува.

Валкан трик бр. 22
Внимателно одмерете ги зборовите

Честопати, манипулаторите се кријат зад зборови, одбивајќи да се обврзат 
или да дадат директни одговори. Тоа им овозможува, доколку е потребно, да 
се повлечат. Доколку бидат фатени дека скриле некоја важна информација, 
можат да дадат некакво објаснување за тоа што, како прво, не биле отворени. 
Или, доколку се соочат со детално испрашување, можат да ја квалификуваат 
својата позиција на начин што ќе овозможи никој да не може да ги побие. Со 
други зборови, кога се притиснати, тие се оградуваат. За да бидете ефикасен 
манипулатор, мора да бидете ефикасен ескиватор. Мора да се извадите од 
ситуацијата, да си ги покриете грешките и, секогаш кога тоа е можно, да ги 
одмерувате своите зборови.

Валкан трик бр. 23
Игнорирајте ги доказите11

За да одбегнат соочување со докази што може да ги натераат да ја сменат 
својата позиција, манипулаторите често ги игнорираат доказите. Тоа обично го 
прават за да одбегнат да ги анализираат во своите умови, зашто тоа би било закана 
за нивниот систем на верувања и за нивните лични интереси. Замислете еден 
тесноград христијанин кој се прашува дали е можно еден атеист да живее етичен 

11 Традиционално наречено „Apiorism“ (непобедлива игнорантност).
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живот (без водството на Библијата). Доколку таквата личност биде соочена 
со примери на атеисти кои живееле животи исполнети со саможртвување и 
сочувственост, нема да се чувствува баш пријатно. Веројатно ќе најде начин да ја 
истисне темата од својот ум за да ги одбегне последиците од доказите.

Валкан трик бр. 24
Игнорирајте ја главната поента12 

Манипулаторите знаат дека доколку не можете да поентирате, би требало 
својата публика да ја пренасочите од таа поента кон друга (нешто што не е 
релевантно за главната тема). Вештите во таквата практика знаат како тоа да го 
направат без публиката да го забележи маневрот.

Валкан трик бр. 25
Нападнете ги доказите (кои ја подриваат вашата позиција)

Кога манипулаторот не може на ефикасен начин да ги избегне доказите 
што не ја поткрепуваат неговата позиција, честопати ги напаѓа самите докази. 
Очигледен пример за тоа е одбивањето на американската влада да го прифати 
фактот дека Ирак немал резерви оружје за масовно уништување (пред да тргне 
во војна против Ирак). Владата немаше доволно докази да ја поткрепи својата 
позиција дека Ирак има такво оружје, па се обиде самата да ги произведе доказите 
со флагрантно разгорување на имагинацијата. Никакви докази не можеа да 
ја убедат владата дека греши (затоа што не беше подготвена да размислува за 
фактот дека можеби не е права). Ваквите измрдувања може да се наречат и 
двоен стандард.

Валкан трик бр. 26
Гласно инсистирајте на некоја минорна поента

Манипулаторите знаат дека добар начин за одвлекување на вниманието 
на мнозинството луѓе (доколку се чини дека губат во расправата) е гласно да 
инсистираат на некоја минорна поента. Бидејќи повеќето луѓе размислуваат 
површно, само малкумина ќе забележат дека таа е минорна, особено доколку се 
емотивно врзани за неа.

Така, на пример, луѓето честопати ги губат од вид големите прашања 
кога медиумите нападно ќе се фокусираат на малите (како тие да се големи). 
Про блемот на неисхранетоста и гладот во светот добиваат малку простор 
во медиумите, освен во посебни случаи (на пример, за време на суша или по 
ураган). Истовремено, фактот дека една мала земја одбива да го стори тоа што го 

12 Традиционално наречена „Ignoratio elenchus“ (ирелевантен заклучок).
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бара нашата влада се третира како многу важно прашање (како нашата влада да 
има право да им ја наметнува својата волја на други влади).

Валкан трик бр. 27
Искористете го аргументот за тежок и суров свет (за да оправдате 
постапка која вообичаено се смета за неетична)

Честопати велиме дека благородните цели не ги оправдуваат средствата, но 
дали веруваме во тоа? Кога преземаат неетични чекори (како атентати, присилни 
задржувања и мачење), портпаролите на владата во одбрана често го користат 
аргументот „ова е тежок и суров свет“.

Кога поединци или држави ќе се здобијат со голема моќ, набрзо почнуваат да 
веруваат дека можат да прават речиси сè што сакаат. Тоа го прават убедувајќи се 
себеси дека нивните цели се секогаш благородни и праведни, дека единствените 
негативни нешта што ќе ги направат им биле наметнати од оние, злите други 
што не ги споделуваат нивните благородни вредности.

Па така, манипулаторите честопати победуваат во расправите со нагласу-
вањето дека биле присилени да искористат средства за кои искрено посакуваат 
да можеле да ги одбегнат, но, каква трагедија, ова е тежок и суров свет.

На пример: „Ние не сакаме војна. Присилени сме да влеземе во неа“. „Ние 
не сакаме невработеност, но пазарната економија ја наметнува“. „Доколку им 
да деме средства на луѓето кои никогаш не работеле за да ги имаат, тие ќе станат 
мрзливи, а ние ќе завршиме како тоталитарна комунистичка држава“. „Ние не 
сакаме ЦИА да биде вклучена во атентати, во мачење, во дезинформирање или 
во какви и да е валканици, но, за жал, принудени сме да посегнеме по ваквите 
тактики во одбраната на слободата и демократијата во светот“.

Валкан трик бр. 28
Правете широки и примамливи генерализации 

Манипулаторите, уметниците на измамата, спин-докторите и политичарите 
ќе употребат какви било генерализации што се во корист на нивната кауза и 
кои нивната публика ќе ги прифати, без оглед дали имаат доволно докази за 
да ги поткрепат таквите генерализации. Создаваат позитивни генерализации 
што луѓето подготвено ги поддржуваат, генерализации како оние за „нашата“ 
и „нивна та“ посветеност на бога, на земјата, на патриотизмот, на семејството 
и на слободното претприемаштво. Запомнете дека нивните генерализации се 
на мерно избрани за да соодвествуваат на размислувањето на публиката. Се 
разбира, овие манипулатори своите генерализации ги прават доволно нејасни 
за да можат да се измолкнат од нив доколку е потребно.
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Валкан трик бр. 29
Искористете ја до максимум секоја неконзистентност  
во позицијата на вашиот опонент 

Дури и кај најдобрите од нас постои неконзистентност. Секој понекогаш 
потфрла во практикувањето на она што го проповеда. Секој понекогаш користи 
двоен стандард. Манипулаторите ја користат секоја неконзистентност што ќе ја 
откријат во аргументите на својот опонент. Многу брзо обвинуваат некого за 
хипо кризија, дури и тогаш кога самите тие се виновни за флагрантни, длабоки 
и повеќеобразни форми на хипокризија, хипокризија што нив воопшто не ги 
измачува.

Валкан трик бр. 30
Изложете го својот опонент на потсмев („Изгубени во смеата“)

Манипулаторите бараат начини како да ги изложат своите опоненти, или 
нивните позиции, на потсмев (односно да ги направат смешни). Луѓето сакаат 
добро да се изнасмеат, а особено сакаат да се смеат на нешто што им се чини 
заканувачко за нив. Добрата шега речиси секогаш е добро прифатена, затоа што 
од публиката ја симнува одговорноста сериозно да размислува за нештата што 
предизвикуваат да се чувствува непријатно. Манипулаторите ја проценуваат 
својата публика за да се осигурат дека нивните шеги нема да излезат „кисело 
грозје“.

Валкан трик бр. 31
Упростете го прашањето до крајност

Мнозинството луѓе не сакаат баш многу да размислуваат за продлабочени 
или за суптилни теми, па манипулаторите претерано ги упростуваат прашањата 
во своја полза. „Не ми е грижа што вели статистиката за таканаречената ’злоу-
потре ба‘ на затвореници. Вистинското прашање е дали ќе бидеме остри или не 
кон криминалот. Зачувајте ги своите симпатии за жртвите на злосторствата, а не 
за злосторниците“. Фактот кој се игнорира е дека злоупотребата на затворениците 
е самата по себе злосторство. За жал, луѓето со определен (премногу упростен) 
на чин на мислење не се заинтересирани за злосторничкото однесување што ги 
ви ктимизира „криминалците“. Најпосле (си мислат во себе), светот се дели на 
добри и лоши дечки и добрите дечки понекогаш мора да им прават лоши нешта 
на лошите дечки. Тие мислат дека лошите дечки заслужуваат лош третман. 
Претерано упростувајќи го прашањето, не мора да се справуваат со она што е 
лошо во третманот на затворениците.
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Валкан трик бр. 32
Не давајте ништо освен приговори

Вашиот опонент дава добри причини за прифаќање на некој аргумент, но 
факт е дека вие веќе сте формирале мислење и ништо не може да го промени 
(се разбира, не сакате да признаете дека сте тесногради). Вештите манипулатори 
одговараат со приговор по приговор и пак со приговор. Штом нивниот опонент 
ќе одговори на еден приговор, тие веднаш настапуваат со друг. Премолчаното 
мислење на манипулаторот е: „Без оглед што ќе каже мојот опонент (давајќи 
ми аргументи), јас ќе продолжам да смислувам приговори (факт е дека ама баш 
ништо не може да ме убеди во валидноста на неговото гледиште)“.

Валкан трик бр. 33
Напишете ја историјата одново (од ваш агол)

Најстрашните дела и ѕверства може да исчезнат од историографијата (или 
да бидат претставени како минорни), додека фантазиите и фабрикациите може 
да изгледаат како несоборливи факти. Таков е случајот со таканаречената 
„патриотска историја“. Пишувањето искривоколчена форма на историјата се 
оправдува со љубов кон татковината и честопати се брани со обвинување за 
негативност („Секогаш сакате да се фокусирате на она што е лошо кај нас! А 
што е со она доброто?“). Факт е дека човековата меморија постојано работи на 
повторно опишување на настаните од минатото, преработувајќи ги така што се 
амнестира себеси и ги осудува своите зломисленици. Пишувањето на историјата 
обично следи урнек, особено кога се пишуваат учебници. Затоа, раскажувајќи 
приказна за минатото, манипулаторите чувствуваат слобода да го извртат 
на сите начини за кои мислат дека ќе им ’поминат‘. Како и секогаш, вештиот 
манипулатор има подготвени (самооправдувачки) изговори.

Валкан трик бр. 34
Борете се за остварување на сопствените интереси

Манипулаторот ги напаѓа мотивите на својот опонент, но инсистира на 
тоа дека неговите се чисти. Своите вистински мотиви (односно своите лични 
интереси) ги објаснува со возвишени идеали (слобода, демократија, правда, 
американскиот начин, кои всушност ги игнорира). Кога се борат за своите 
интереси и кога нивниот опонент ќе ги обвини за тоа, манипулаторите или ги 
негираат обвинувањата (обично со индигнација) или го возвраќаат нападот 
велејќи дека секој има право да ги штити своите интереси. Доколку притисокот 
врз нив се засили, може да се бранат со: „И ти го правиш истото“.
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Валкан трик бр. 35
Променете ја позицијата

Манипулаторот не се предава кога ќе насети дека губи во расправата. Ја 
менува позицијата! Понекогаш го прави тоа користејќи по потреба различни 
значења на еден ист збор. Така, доколку некој каже за некоја друга личност дека 
не е едуцирана затоа што  недостига проникливост и има многу малку знаење, 
манипулаторот може и да ја промени позицијата и да каже: „Се разбира дека 
е едуцирана! Видете само колку години школување завршила. Доколку тоа не 
значи да си едуциран, јас не знам што друго би можело да биде!“

Валкан трик бр. 36
Пренасочете го товарот на докажување

Товарот на докажување се однесува на тоа која страна во еден спор треба 
да го докаже своето тврдење. На пример, во кривичните судски процеси, 
обвинителот ја има обврската да докаже нечија вина, надвор од оправдано 
сомневање. Одбраната нема обврска да ја докаже невиноста. Манипулаторите 
никогаш не сакаат да го преземат товарот на докажување на своите тврдења. 
Затоа развиваат вештина за префрлање на товарот на докажување врз своите 
опоненти. „Само малку. Пред јас да морам да докажувам дека инвазијата врз 
Ирак била оправдана, вие би требало да докажете дека не била“. Фактичката 
состојба е дека секоја земја која ќе нападне друга земја мора да има убедливи 
докази за оправданоста на таквиот акт. Ниту една земја нема обврска да докаже 
дека не требало да биде нападната. Според меѓународните закони, товарот на 
докажувањето е кај другата страна, онаа што го иницирала насилството.

Претпоставете дека некој манипулатор го доведува под прашање вашиот 
патриотизам. Вие од него барате да каже кои се доказите за тоа дека не сте 
патриот. Тој се обидува да го префрли товарот за докажување: „Само малку. Што 
сте направиле вие за да ја докажете својата лојалност спрема земјата? Зар немате 
социјалистички гледишта? Зар не сте против слободното претприемаштво? Зар 
не протестиравте против војната во Виетнам?“ Сето ова се логички погрешни 
обиди за префрање на товарот за докажување.

Валкан трик бр. 37
Спин, спин, спин

Во уводник во Вол стрит џрнал (7 мај, 2004), за видливоста на „играта на 
спинувањето“ во медиумите, Даниел Хенигер вели: „Медиумскиот свет во кој 
живееме е, без исклучоци, свет на ’спинот‘. Бидејќи се откажале од можноста 
да добијат низа ненакитени информации, мнозинството луѓе едноставно 
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остануваат со оној медиумски извор на спин со кој се задоволни“. Факт е дека 
е многу неверојатно дека „мнозинството“ луѓе го проѕреле потпирањето на 
медиумите врз спинот, бидејќи токму тие се вообичаените жртви на неговата 
моќ. Но, ниту еден вешт манипулатор (спин-доктор) не би ја потценил моќта 
на спинот во манипулацијата на консументите на „вестите“. Манипулаторот 
мора постојано да го засилува спинот кој ги замаглува гледиштата на кои тој се 
противи и едновремено позитивно да го претставува своето гледиште (она што 
би сакал публиката да го прифати).

Како критички консумент, човек мора да е свесен за практичната сепри-
сутност на спинот и за селективноста во медиумското покривање за да може да 
ги спореди противставените спинови и самиот да реши кои факти се најважни и 
кои интерпретации се најуверливи. Критичкиот консумент очекува медиумите 
да го спинуваат секое парче информација во вестите согласно предрасудите на 
публиката на којашто  „служат“. Таквиот консумент мора да изнајде алтерна-
тивни начини за следење на темите објавени во информативните медиуми, 
алтерна тивни начини на размислување за презентираното, за она што е најважно 
од него и за тоа како најдобро да биде претставено.

Валкан трик бр. 38
Зборувајте со нејасни генерализации

Тешко е да се докаже дека луѓето грешат доколку не можете да ги притесните 
да се изјаснат. Затоа, наместо да се фокусираат врз подробности, манипулаторите 
зборуват со најопшти термини кои може да им поминат. Ваквата логичка 
грешка е многу популарна меѓу политичарите. На пример: „Заборавете што 
зборуваат без’рбетните либерали. Време е да се биде цврст: цврст во однос 
на криминалот, цврст во однос на терористите и цврст во однос на оние кои 
ја омаловажуваат нашата земја“. Претпазливи се да не употребат специфични 
изрази кои би можеле да ги наведат луѓето да ги прашаат што ли е она што тие, 
всушност, го прават (на пример, во однос на кого точно ќе бидете цврсти и што 
точно мислите да им правите кога ќе бидете „цврсти“ со нив. Дали мачењето е 
во ред? А понижувањето? А што е со неограниченото траење на притворот без 
поднесено обвинение? Што е со нивното повремено повеќедневно затворање во 
ќелии без тоалет? Што е со атентатите?)

Кога некој ќе употреби ваква стратегија против вас, побарајте од него да ви 
даде точни примери за тоа што го мисли. Побарајте дефиниции за клучните 
термини. Потоа, инсистирајте да опише како нивните дефиниции би се 
примениле на определени случаи. Со други зборови, не му дозволувајте да се 
извлечка со нејасни генерализации.
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Валкан трик бр. 39
Користете двоен говор

Да сме начисто - често го правиме она за што ги обвинуваме своите 
противници дека го прават. Но, се разбира дека не сакаме да го признаеме тоа 
затоа што би можело да  наштети на нашата кауза. Двојниот говор може да 
биде моќно оружје за напад или за одбрана. Во двојниот говор (кој понекогаш 
се нарекува и еуфемистички) користиме позитивен збор или фраза кога ние 
правиме нешто, а негативен збор тогаш кога истото го прави нашиот опонент.

На пример, пред Втората светска војна, американската влада го викаше 
секретаријатот за водење војна „Секретаријат за војна“. По војната, решија да 
го преименуваат во „Секретаријат за одбрана“. Промената се случи затоа што 
владата не сакаше да признае дека почнува војни. Сакаше да ги изманипулира 
луѓето да веруваат дека таа само ја брани земјата од агресивните други. Накусо, 
кажано политички, зборот„одбрана“ се продава подобро од зборот „војна“.

Кога граѓанин на земја со чија влада сме во конфликт скришно ни дава 
информации за непријателот, тоа го нарекуваме „храбар“ и „смел“ акт. Кога 
некој од нашата земја му открива тајни на истиот тој непријател, таа личност ја 
прогласуваме за „предавник“13. Ние сме умни; вие сте итри. Ние поддржуваме 
борци за слобода, вие поддржувате терористи. Ние отвораме собирни центри, 
вие отворате концентрациони логори. Ние стратешки се повлекуваме, вие 
отстапувате. Ние сме верници, вие сте фанатици. Ние сме решителни, вие сте 
тврдоглави.

Постојат буквално илјадници зборови кои се од редот на дублетите добро -е-кога-
го-правам-јас-лошо-е-кога-го-правиш-ти. Мнозинството луѓе не се потковани 
во препознавањето на двојниот говор.

Валкан трик бр. 40
Кажувајте големи лаги

Мнозинството луѓе лажат за мали нешта, но се плашат да излажат за големи 
работи. Меѓутоа, манипулаторите знаат дека доколку доволно долго инсистирате 
на една лага, многумина ќе ви поверуваат - особено доколку ги имате медиумите 
да ја емитуваат вашата лага.

13 Кога ќе загинат невини луѓе на нашата страна (без воопшто да се свесни дека се во опасност), ги 
нарекуваме „херои“. Кога луѓето на страната на нашиот непријател свесно ги жртвуваат своите животи 
и умираат за она во што веруваат, ги нарекуваме „кукавици“ или „фанатици“. Се разбира дека никогаш 
не би етикетирале некој од нашата страна како „фанатик“. Интересно е што кога американската влада 
ги обучуваше Осама бин Ладен и другите муслимански фундаменталисти да користат терористички 
тактики во борбата против Русите во Авганистан, тие фундаменталисти ги нарекувавме „борци за 
слобода“. Сега, пак, истите тие луѓе, затоа што се борат против нас, се трансформираа во „терористи“.
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Сите вешти манипулатори се фокусирани врз она во што луѓето може да 
бидат убедени да веруваат, а не во она што е вистина или лага. Тие знаат дека за 
човечкиот ум не е природно да трага по вистината; тој трага по утеха, сигурност, 
себепотврдување и по лични интереси.

Луѓето, всушност, честопати не сакаат да ја знаат вистината, особено не 
онаа вистина што е болна, што ги изложува нивните контрадикторности и 
неконзистентности, што го открива она што тие не сакаат да знаат ниту за себе 
ниту за својата земја.

Има многу манипулатори кои се крајно извештени во кажувањето „големи“ 
лаги и, оттаму, во правењето тие лаги да изгледаат како вистина. На пример, до-
ко лку некој се зафати со проучување на историјата на ЦИА, може да документира 
голем број неетички дела што биле прикриени со лаги (отворете го кој и да е том 
од Covert Action Quarterly за злоупотребите и валканите трикови на ЦИА во 
сите делови на светот)14. Во времето на нивно извршување, буквално сите овие 
неетички акции биле официјално демантирани.

Валкан трик бр. 41
Третирајте ги апстрактните зборови и симболи како да се реални15

Манипулаторите знаат дека мнозинството луѓе не се лингвистички софисти-
ци рани. Најголемиот дел од нив не се замислуваат длабоко за врската помеѓу 
на чинот на кој го користиме јазикот и конкретните подробности. Тие не го 
ра сто варуваат јазикот намерно од специфични настани и дела и користат ши-
рок спектар интерпретации за да им се разјасни што се случува во светот. Мно-
зинството го сметаат својот светоглед за точен одраз на случувањата, дури и кога 
тој е искривен. Во нивните умови апстракциите не се апстракции туку реал-
ности. Анализирајте ги следниве примери:

 � Слободата нè поддржува.
 � Демократијата повикува.
 � Правдата инсистира ние да...
 � Знамето маршира.
 � Науката вели...

Забележете дека во сите овие примери, една апстрактна идеја добива свој 
сопствен живот кога ќе биде придружена со активен глагол. Како може, на при-
мер, знамето да маршира? Тоа не е возможно. Но луѓето се понесени од ваква та 
колоритна, иако многу заведувачка, употреба на јазикот.

14 info@covertactionquarterly.org

15 Традиционално наречено „реификација“.
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Валкан трик бр. 42
Уфрлете една црвена харинга*

Ова е стратегија кога манипулаторите скршнуваат од некое прашање фоку-
си рајќи се врз нешто нерелевантно (но исполнето со емоции). Претпоставете 
дека манипулаторот не може да го побие расудувањето на неговиот опонент. 
Не се ни мачи да го стори тоа. Наместо тоа, уфрла некое прашање исполнето со 
емоции што ќе ја оттргне публиката од размислувањето за расудувањето на не-
говиот опонент. Разгледајте го овој пример. Опонентот на манипулаторот изја-
вил дека океаните рапидно изумираат, главно како последица на човековите 
акти вности, особено на индустрискиот отпад. Наместо да ја оспорува позицијата 
на својот опонент, манипулаторот уфрла „црвена харинга“. Изјавува: „Она за 
што навистина би требало да се грижиме се сите владини регулативи со кои се 
соочува индустријата денес и сите оние работни места што ќе бидат изгубени 
до колку бирократијата продолжи да трупа нови регулативи. Нам ни треба земја 
во која луѓето ќе имаат работа и во која нивните деца ќе имаат можности да се 
разви ваат и да го остварат својот потенцијал!“ На кој начин е ваквиот одговор 
релевантен за темата за умирањето на океаните? Не е. Тоа е црвената харинга 
уфрлена со цел комплетно да се избегне прашањето.

Валкан трик бр. 43
Уфрлете малку статистика

Луѓето се импресионирани од бројки, особено од прецизни бројки. Затоа, 
секогаш кога е можно, манипулаторите цитираат статистички податоци кои се 
во нивна полза, дури и кога изворот е сомнителен. Вообичаено, нивната публика 
е импресионирана. Патем, дали сте знаеле дека 78 проценти од студентите кои го 
прочитале овој водич ги зголемиле своите оценки во просек за 1,33 проценти во 
текот на два семестра? Процентот е дури и повисок во вашето училиште!

Валкан трик бр. 44
Користете двојни стандарди (секогаш кога можете)

Речиси секоја публика користи двојни стандарди. Еден стандард за нас. Друг 
стандард за нив. Не можеме да ги толерираме земјите кои развиваат нуклеарно 
оружје (освен нашата и пријателските). Ја осудуваме агресијата (освен кога сме 
ние агресорите). Не можеме да толерираме тортура и кршење на човековите 
права од страна на нашите непријатели (иако, за жал, ние понекогаш сме 
принудени самите да ги правиме).

* Red herring, анг. - неформална логичка грешка со која се означува обид за пренасочување на темата.
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44 нечесни начини да се победи во расправа 
Обвинете го својот противник  

дека го прави она за што  
тој ве обвинува вас  
(или нешто уште полошо)

Обвинете го дека е на лизгав терен 
(и дека прави нешто што води  
кон катастрофа)

Повикајте се на авторитет
Повикајте се на искуство
Играјте на картата на стравот 
Играјте на предизвикување 

сожалување (или симпатија)
Играјте на разгорување популарни 

страсти
Повикајте се на традицијата  

или на верата („Испробаното  
и вистинитото“) 

Поставете се како да сте прави 
Нападнете ја личноста  

(а не аргументот)
Циркуларно расудување
Повикувајте на совршеност  

(Барајте невозможни услови) 
Креирајте лажна дилема  

(Големото или/или)
Конструирајте аналогии (и 

метафори) што го поддржуваат 
вашето гледиште (дури и ако се тие 
заведувачки или погрешни)

Доведете ги под прашање 
заклучоците на вашиот опонент 

Креирајте зловести:  
Каде што има чад, има и оган

Креирајте страшило
Одрекувајте или бранете 

неконзистентности
Него претставете го како демон, 

себе како светец
Избегнувајте ги прашањата, 

елегантно

Додворувајте  се на вашата публика 
Внимателно одмерете ги зборовите
Игнорирајте ги доказите
Игнорирајте ја главната поента
Нападнете ги доказите  

(кои ја подриваат вашата позиција)
Гласно инсистирајте на минорни 

поенти
Искористете го аргументот за тежок 

и суров свет (За да оправдате 
постапка која вообичаено се смета 
за неетична)

Правете широки и примамливи 
генерализации 

Искористете ја до максимум секоја 
неконзистентност во позицијата 
на вашиот опонент 

Изложете го својот опонент на 
потсмев („Изгубени во смеата“)

Упростете го прашањето до крајност 
Не давајте ништо освен приговори
Напишете ја историјата одново  

(од ваш агол)
Борете се за остварување на 

сопствените интереси
Променете ја позицијата
Пренасочете го товарот  

на докажување
Спин, спин, спин
Зборувајте со нејасни 

генерализации
Користете двоен говор
Кажувајте големи лаги
Третирајте ги апстрактните зборови 

и симболи како да се реални
Уфрлете една црвена харинга  

(или две)
Уфрлете малку статистика
Користете двојни стандарди  

(секогаш кога можете)
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Детектирање логички грешки:  
Анализирање говор од минатото

Сега тестирајте се за логичките грешки кои штотуку ги прочитавте. Вни ма-
телно прочитајте ги извадоците што следуваат (од еден историски важен говор 
чија убедувачка моќ овозможи победа на националните избори во 1897 година). 
Видете колку од 44-те нечесни начини за победа во расправа употребил авторот.

Пред да го прочитате говорот, погледнете како американскиот историчар 
Џејмс Траслоу Адамс16 го опишал националното расположение во тоа време:

...моќните бизнисинтереси претрпеа многу поради тоа што не ги 
анектиравме Хаваи. Сенаторот Лоџ беше фрлил око на Порторико и 
на Филипините. Помошниксекретарот за морнарица, Рузвелт, беше 
нестрплив да направи нешто со своите бродови... господин Пулицер, 
сопственикот на Ворлд* забележа „дека прилично му се допаѓа идејата за 
војна  не многу голема  но војна која ќе побуди интерес и ќе му овозможи 
да го измери нејзиниот одраз преку бројките за дистрибуцијата“. 
... група моќни бизнисмени и политичари беа наклонети кон империјална 
експанзија; група весници немилосрдно трагаа по сензационалистички 
вести што може да се претворат во тираж; а го имавме и блескавиот 
нов топ со кој се гордеевме (стр.8182).

А сега замислете дека сте американски избирач во 1898 година кој ги слуша 
следниве извадоци од говорот Марш на знамето, што го одржа Алберт Џ. 
Бевериџ (кој набрзо потоа ќе стане американски сенатор). Користејќи ја табелата, 
читајте ги извадоците забележувајќи која од стратегиите за манипулација била 
искористена во говорот. Можеби најдобар начин за тоа е да ги запишувате на 
маргините логичките грешки што ќе ги забележите.

Увод:
Мои сограѓани, Американци: Благородна е земјава што ни ја дал Господ; 
земја што може да го нахрани и да го облече светот; земја чие крајбрежје 
би можело да обиколи половина од европските земји; земја поставена како 
стражар помеѓу двата светски империјални океани, една поголема Англија со 
поблагородна судбина. Моќни се луѓето што Тој ги посеал на оваа почва; луѓе 
потекнати од најгосподарската крв во историјата; народ кој непрестајно се 
ревитализира со енергичната машка работна сила од целата планета; народ 
кој е империјален благодарение на својата сила, благодарение на правдината 

16 Adams, J. 1932, History of United States, vol.4.
* The World
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на нејзините институции, благодарение на авторитетноста на нејзините од 
Бога зададени цели - пропагандисти, а не бедници на слободата. Славна е 
историјата што нашиот Господ му ја наменил на својот избран народ; исто ри-
ја чиј основен тон го отчукало ѕвоното на слободата; историја која е херојска 
по ради вербата во нашата мисија и во нашата иднина; историја на државници 
кои ги проширија границите на републиката во неистражени пространства и 
сурови дивини; историја на војници кои го пренесоа знамето преку спечени 
пустини и непријателски планински венци, дури до портата на зајдисонцето; 
историја на намножен народ кој го преплави целиот континент за половина 
век; историја на пророци кои ги видоа последиците од злата наследени од 
минатото, и на маченици кои загинаа за да нè спасат од нив; историја што 
е божествено логична, во чие величествено заокружување се наоѓаме денес.

Дефиниција на Бевериџ за проблемот:
Според тоа, во оваа кампања, прашањето е повеќе од партиско. Тоа е општо-
аме риканско прашање. Тоа е светско прашање. Дали американскиот народ ќе 
го продолжи својот неуморен поход кон трговска надмоќ во светот? Дали сло-
бодните институции ќе го прошират своето благословено владеење како што 
расте силата на децата на слободата, сè додека во срцата на сиот човечки род 
не се втемели империјата на нашите принципи?

Зар немаме мисија што треба да ја оствариме, зар немаме задача за нашите 
луѓе? Дали Семоќниот татко нè обдарил со повеќе одошто сме заслужиле и 
нè обележал како народ кому му е особено наклонет само за да изгниеме во 
сопствената себичност, како што и мора да се случи со мажи и со народи кои 
за придружник го бираат кукавичлакот, и себеси за свое божество - како што 
направи Кина, како што направи Индија, како што направи Египет?

Дали ќе бидеме како човекот кој имал еден талент и го скрил или, пак, како 
оној кој имал десет таленти и ги користел додека не израснале во вистинско 
богатство? И дали ќе ја ожнееме наградата што нè чека откако ќе си ја испол-
ни ме возвишената улога на суверена светска сила; дали ќе освоиме нови 
пазари за она што го одгледуваат нашите фармери, нови пазари за она што го 
произведуваат нашите фабрики, нови пазари за она што го продаваат на шите 
трговци - да, и, те молам Господе, нови пазари за она што ќе го пре не суваат 
нашите бродови?

... Дали ќе ја поттикнуваме нашата економија сè додека, со Океанија, со Ори-
ентот и со светот, американската трговија не стане империјална светска сила?

... од овој ден па натаму, мораме да се справуваме со нации алчни за секој 
пазар што ќе го освоиме; нации со државници кои се вешти во занаетот, нации 
со бродови и топови, со пари и луѓе... Светот сè уште не може да се свести 
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од откривањето на неуморната сила и 
сигурната судбина на оваа република.

Бевериџ зборува за Шпанско-
американската војна како за:

... најсветата војна што некогаш ја во-
де ла една нација против друга - војна 
за цивилизација, војна за траен мир, 
војна што, под водството на Бога, иако 
не го знаевме тоа, ширум  ги отвори 
на републиката портите за влезот во 
светот.

Неговиот поглед на 
историјата на американското 
освојување:

(...) Господ нека ги благослови војни-
ци те од 1898, деца на хероите од 
1861, потомци на хероите од 1776! 
Во ходниците на историјата тие ќе 
сто јат рамо до рамо со постарите 
си нови на славата, а опозицијата 
на владата во Вашингтон нема да 
ги негира. Не! Ним нема да им биде 
одзе мена почеста што ја заслужуваат 
ниту, пак, на републиката ќе  биде 
одзе мено она што тие го освоиле 
за својата земја. Затоа што Вилијам 
Меккинли ја продолжува политиката 
што ја започна Џеферсон, ја про-
должи Монро, ја унапреди Стјуарт, ја 
промовира Грант, ја усоврши Ха рисон, 
а ја бара развојот на репу бликата.

Неговото гледиште за нашето 
освојување други земји:

Хаваи се наши; Порторико ќе биде 
наш; на барање на народот, Куба 
најпосле ќе биде наша; на островите 

44 нечесни начини да се победи во расправа 
Обвинете го својот противник дека го прави она за 

што тој ве обвинува вас (или нешто уште полошо)
Обвинете го дека е на лизгав терен (и дека прави 

нешто што води кон катастрофа)
Повикајте се на авторитет
Повикајте се на искуство
Играјте на картата на стравот 
Играјте на предизвикување сожалување (или 

симпатија)
Играјте на разгорување популарни страсти
Повикајте се на традицијата или на верата 

(„Испробаното и вистинитото“) 
Поставете се како да сте прави 
Нападнете ја личноста (а не аргументот)
Циркуларно расудување
Повикувајте на совршеност (Барајте невозможни 

услови) 
Креирајте лажна дилема (Големото или/или)
Конструирајте аналогии (и метафори) што го 

поддржуваат вашето гледиште  
(дури и ако се тие заведувачки или погрешни)

Доведете ги под прашање заклучоците на вашиот 
опонент 

Креирајте зловести: Каде што има чад, има и оган
Креирајте страшило
Одрекувајте или бранете неконзистентности
Него претставете го како демон, себе како светец
Избегнувајте ги прашањата, елегантно
Додворувајте  се на вашата публика 
Внимателно одмерете ги зборовите
Игнорирајте ги доказите
Игнорирајте ја главната поента
Нападнете ги доказите (кои ја подриваат вашата 

позиција)
Гласно инсистирајте на минорни поенти
Искористете го аргументот за тежок и суров свет  

(За да оправдате постапка која вообичаено се 
смета за неетична)

Правете широки и примамливи генерализации 
Искористете ја до максимум секоја неконзистентност 

во позицијата на вашиот опонент 
Изложете го својот опонент на потсмев  

(„Изгубени во смеата“)
Упростете го прашањето до крајност 
Не давајте ништо освен приговори
Напишете ја историјата одново (од ваш агол)
Борете се за остварување на сопствените интереси
Променете ја позицијата
Пренасочете го товарот на докажување
Спин, спин, спин
Зборувајте со нејасни генерализации
Користете двоен говор
Кажувајте големи лаги
Третирајте ги апстрактните зборови и симболи како 

да се реални
Уфрлете една црвена харинга (или две)



Водич на мислителот за логички грешки50

на Истокот, дури до портите на Азија, складиштата на јаглен ќе бидат наши; во 
најмала рака, над Филипините ќе се вее знамето на некоја либерална влада, а 
јас го молам Господ тоа да биде знамето што Тејлор го развиори во Тексас, а 
Фримонт го однесе до брегот - ѕвездите и пругите на славата.

Во врска со забелешките дека потчинувањето други 
земји е во спротивност со правото на народите на 
самоопределување, тој вели:

Опозицијата вели дека не смееме да владееме со народ без негова согласност. 
Јас одговарам: владеењето на слободата, тоа дека авторитетот на секоја 
праведна влада произлегува од согласноста на оние со кои владее, се 
применува само врз оние кои се способни да управуваат самите со себе. 
Одговарам: Владееме со Индијанците без нивна согласност, вледееме со 
нашите територии без нивна согласност, владееме со нашите деца без нивна 
согласност.

Бевериџ верува дека луѓето ќе ја  
поздрават нашата доминација:

Зар народот на Филипини нема да ја претпочита правичната, хумана и 
цивилизирана влада на оваа република наместо дивјачкото, крваво владеење 
со пљачкосување и изнудување од коешто го спасивме?

За другите земји смета дека се мотивирани од моќ 
и алчност. За нас смета дека нè водат интересите на 
народите што ги покоруваме:

Дали ќе ги вратиме овие луѓе назад во гнасните раце од коишто ги оттргнавме? 
Дали ќе ги препуштиме на нивната судбина, опколени од волци што сакаат 
да ги зграпчат - од Германија, Русија, Франција, па дури и Јапонија, кои се 
гладни за нив? Дали треба повторно да ги вратиме овие луѓе во гнасните 
раце од коишто ги зедовме? Треба ли да ги препуштиме на нивната судбина, 
опкружени со волци што сакаат да ги зграпчат? 

Во врска со забелешката дека земјите  
имаат право самите да управуваат со себе:

(...) [Да им се даде самоуправување] би било како да му се даде брич на бебе 
и да му се каже да се избричи. Би било како на Ексим да му се даде машина 
за пишување и да му се каже да изда ва еден од најголемите светски дне вни 
весници.
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Дали со својот глас ќе потврдите дека немате верба во американскате енергија, 
моќ и смисла за практи чност? Или дека сме расата што вла дее со светот; дека 
нашата крв е крв на владетели; дека нашето срце е срце на доминион; дека 
нашите мозоци и генијалноста се оние на администрација.

Далечината не е пречка за освоју ва њето странски земји, согласно на шата 
судбина, зашто во заговор со нас е технолошкиот развој: пареата е со нас; 
електрицитетот е со нас; са ми те елементи се во сојуз со нашата судби на. 
Куба не е дел од нас! Хаваи и Фили пини не се дел од нас! Нашата морнарица 
ќе ги направи дел од нас. Диви и Сампсон и Шлеј ги направија дел од нас, а 
американската брзина, аме риканските топови, амери канското срце, умот 
и храброста ќе ово змо жат тие засекогаш да би дат дел од нас. Помислете на 
илјадни ците Амери канци што ќе се истоварат во Хаваи и Портотико кога 
законите на републиката ќе ги пре кријат овие острови со правда и безбедност! 
Помислете на десетиците илјади Американци кои ќе ги освојат рудниците и 
полињата и шумите на Филипини кога една либерална влада, заштитувана и 
контролирана од оваа република, ако треба и самата влада на републиката, 
таму ќе воспостави поредок и еднаквост! Помислете на стотиците илјади 
Американци кои во Куба, со по мош на вода и сапун и на јавни училишта, ќе 
изградат цивилизација на енергија и индустрија, тогаш кога владеењето 
на законот ќе го замени двојниот режим на анархија и тиранија. Помислете 
на успешните милиони кои кралицата на островите ќе ги поддржи кога, 
повинувајќи се на законот на политичка гравитација, нејзиниот народ ќе ја 
побара најголемата почест што слободата може да му ја дарува, светиот Ред 
на ѕвездите и пругите, државјанството на Големата република!

Што значи сево ова за секого од нас? Значи шанса за сите величествени млади 
мажи од републиката - најмажествениот, најамбициозниот, најнестрпливиот, 
највоинствениот машки род што светот некогаш го има видено. Значи дека 
ресурсите и трговијата на овие бескрајно богати доминиони ќе се збогатат 
за онолку колку што американската енергија е помоќна од шпанската 
мрзеливост; затоа што во иднина Американците ќе ги монополизираат тие 
ресурси и таа трговија.

Само на Куба има 15.000.000 акри шума недопрени со секира. Има неисцрпни 
рудници железна руда. Таму има непроценливи резерви манган... Има ми ли-
они сè уште неистражени акри... Ресурсите на Порторико се одвај чепнати. Бо-
гатствата на Филипини допрва ги запознаваат модерните методи.

Тоа значи нови вработувања и подобри плати за секој трудбеник во Сојузот. 
Значи повисоки цени за секој бушел пченица и пченка, за секоја фунта путер и 
месо, за секоја земјоделска култура што ја произведуваат фармерите од оваа 
република. Тоа значи активно, енергично и коструктивно инвестирање на 
секој долар од мувлосаниот и беден капитал во земјата.
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Тоа значи сево ова утре, и сево ова засекогаш... Економската надмоќност на 
републиката значи дека оваа нација ќе биде суверен фактор на мирот во 
светот.

Затоа што војните во иднина ќе бидат трговски конфликти - борби за пазари - 
економски војни за егзистенција.

Ах! Додека се шири нашата трговија, знамето на слободата ќе го обиколува 
светот, а главните морски патишта - по кои ќе тргуваме со цел свет - ќе ги 
обезбедуваат топовите на републиката. И, додека нивните топовски салви му 
салутираат на знамето, непросветлените ќе знаат дека гласот на слободата 
најпосле им зборува и ним; дека цивилизацијата најпосле осамнува и кај нив - 
слободата и цивилизацијата, тие деца на Христовото евангелие, кои го следат 
и никогаш не му претходат на подготвителниот марш на трговијата.

Американскиот народ е исправен пред исклучителни историски зада чи. 
Треба да стопанисува со најмоќната економија во светот. Не мо же да го запре 
империјалниот развој на богатството, на моќта, на славата и на христијанската 
ци ви лизација... Време е да се бодри са каниот претседател на од Бога избраниот 
народ, сè додека низ цел свет не одекнува американската ло јалност спрема 
американската влада.

Мои сограѓани, Американци, ние сме избраниот божји народ. Онаму, на 
Бункер Хил и кај Јорктаун, Божјото провидение беше со нас... Ние не можеме 
да избегаме од нашите световни обврски; на нас е да ја спроведеме целта 
на верата која нè водеше да станеме поголеми од нашите ситни намери. Не 
можеме да се повлечеме од ниту едно парче земја каде што Провидението 
го развиорило нашиот бајрак; на нас е да го зачуваме тоа парче земја за 
слободата и за цивилизацијата. За слободата и цивилизацијата и за да се 
исполно божјото ветување, знамето отсега уште повеќе ќе биде симбол и знак 
за сето човештво - знамето! 
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Детектирање логички грешки: 
Анализирање актуелен претседателски говор

Сега прочитајте го говорот Ќе ја довршиме работата на паднатите што го 
одржа претседателот Џорџ Буш Помладиот во врска со состојбата со војната 
во Ирак, на 13 април 2004 година. Идентификувајте ги логичките грешки што 
мислите дека се користени во говорот.

Следува уведната изјава на претседателот Џорџ Буш на прес-конференцијата 
(14.04.2004), онака како што ја има документирано Њујорк тајмс. Комплетниот 
наслов под кој може да се најде изјавата е „Ќе го довршиме делото на паднатите“.

Ви благодарам. Добровечер. Пред да одговарам на вашите прашања, би сакал 
на американскиот народ да му ја објаснам актуелната ситуација во Ирак. 
Изминатите недели во таа земја беа тешки. Коалициските сили се соочија 
со сериозно насилство во некои реони на Ирак. Нашите воени команданти 
известуваат дека насилството е поттикнато од три групи. Остатоци од 
режимот на Садам Хусеин, во содејство со исламски милитанти, ги нападнаа 
коалициските сили во градот Фалуџа. Терористи од други земји се имаат 
инфилтрирано во Ирак за да подбуцнуваат и организираат напади.

На југот на Ирак, коалициските сили се соочуваат со немири и напади 
поттикнати од радикалниот клерик по име Ал Садр. Тој организираше не-
кои од своите следбеници во нелегална милиција и јавно ги поддржува те-
ро ристичките групи Хамас и Хезболах. Насилните и заплашувачки методи 
на Ал Садр нашироко се осудени од другите ирачки шиити. Ирачките власти 
го обвинија за убиството на еден истакнат шиитски клерик. И покрај тоа 
што поттикнувањето насилство е дело на различни фракции, сите тие имаат 
заеднички цели. Сакаат да нè избркаат од Ирак и да ги уништат надежите за 
демократија на ирачкиот народ.

Насилството со кое се соочивме е резултат на осилувањето на овие екстремни 
и немилосрдни елементи. Тоа не е граѓанска војна. Тоа не е народно востание. 
Најголемиот дел од Ирак е релативно стабилен. Мнозинството Ирачани, 
убедливото мнозинство, го одбиваат насилството и се против диктатура. На 
форумите каде што се среќаваат за да зборуваат за нивната политичка иднина 
и со вкупното постапување на Ирачкиот владин совет, Ирачаните јасно се 
обврзаа. Сакаат силна заштита на индивидуалните права, ја сакаат својата 
независност и си ја сакаат слободата.

Американската посветеност на слободата во Ирак е во согласност со нашите 
идеали и е во наш интерес. Ирак или ќе биде мирољубива демократска земја 
или повторно ќе биде извор на насилство, засолниште за терористите и закана 
за Америка и за светот.
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Помагајќи да се зачува слободата на Ирак, Американците кои служат во таа 
земја ги штитат своите сограѓани. Нашата нација им е благодарна на сите 
нив и на нивните семејства кои се соочени со искушенија и долга разделба. 
Овој викенд, во болницата Форт худ, одликував со медалот Пурпурно срце 
неколкумина од нашите ранети и ја имав честа да им се заблагодарам во 
името на сите Американци. Други мажи и жени платија и повисока цена. 
Нашата нација го слави споменот на оние кои беа убиени и се молиме нивните 
семејства да најдат божја утеха во својата тага. Како што им реков на оние кои 
ги загубија своите сакани: Ќе го довршиме делото на паднатите.

Американските вооружени сили дејству ваат брилијантно, со сета вешти на и 
чест што ја очекуваме од нив. По стојано ги анализираме нивните потреби. 
Бројноста на трупите, и се га и во иднина, е определена од си туа цијата на 
теренот. Доколку би дат потребни дополнителни сили, ќе ги испра там. Доколку 
бидат потребни до полнителни средства, ќе ги обезбедиме.

Нашиот народ е обединет во по ддршката за нашите мажи и же ни во уни-
форма. А оваа влада ќе сто ри сè што е потребно за да го гарантира успе хот 
на нивната историска миси ја. Една од главните обврски пре зе мени со таа 
мисија е враќањето на су веренитетот назад во рацете на ира чкиот народ. За 
краен рок е опре делен 30 јуни. Важно е да го испо читуваме рокот. Како горд 
и независен народ, Ирачаните не поддржуваат временски неограничена оку-
па ција, а ни Америка не го поддржува тоа. Ние не сме империјална сила, што 
може да го посведочат и државите како Јапонија и Германија. Ние сме осло-
бодителна сила, што можат да го посведочат и држави од Европа и од Азија.

Американските цели во Ирак се лимитирани и јасно утврдени. Сакаме неза ви-
сен, слободен и безбеден Ирак. Доколку коалицијата отстапи од ветувањето 
за 30 јуни, многумина Ирачани ќе се посомневаат во нашите намери и ќе 
по чувствуваат дека нивните надежи се изневерени. А оние во Ирак кои 
продаваат омраза и теории на заговор ќе се здобијат со поголема публика и со 
поголема моќ. Нема да си го погазиме зборот. По 30 јуни, ирачкиот суверенитет 
ќе биде во раце на Ирачаните. Суверенитетот подразбира повеќе од датум и 
церемонија. Ирачаните треба да ја преземат одговорноста за својата иднина.

Ирачките власти сега се соочуваат со безбедносните предизвици од 
последните неколку недели. Во Фалуџа, коалициските сили ги суспендираа 
офанзивните операции, овозможувајќи им на членовите на Ирачкиот владин 
совет и на локалните лидери да работат на возобновување на централната 
власт во тој град. Овие лидери комуницираат со бунтовниците за да 
обезбедат мирно предавање на градот на ирачките сили со цел да се избегне 
продолжување на воените дејствија. Тие, исто така, инсистираат оние кои 
ги убија и ги масакрираа четворицата американски работници да им бидат 
предадени на властите и да бидат изведени пред суд и казнети.
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Дополнително, членовите на Владиниот 
совет се трудат да се реши ситуацијата 
на југот. Ал Садр мора да одговара 
за обвиненијата против него и да ја 
распушти својата нелегална милиција. 

Нашата коалиција ги поддржува 
одговорните ирачки лидери кои 
ја шират својата власт во земјата. 
Пренесувањето на суверенитетот 
бара од нас да покажеме доверба 
во Ирачаните. И ние ја имаме таа 
доверба. Многумина ирачки лидери 
покажуваат голема лична храброст. 
А нивниот пример ќе го разбуди 
иститот квалитет и кај другите.

Пренесувањето на суверенитетот 
бара и атмосфера на безбедност. И 
нашата коалиција работи токму на 
гарантирањето на безбедноста. Ќе 
продолжиме исклучително многу да 
внимаваме да не страда невиното 
цивилно население. Сепак, нема 
да дозволиме ширење на хаос и 
насилство. Ги упатив нашите воени 
команданти да ги направат сите 
потребни подготовки за употреба 
на решителна сила доколку е тоа 
потребно за да се одржи редот и за да 
се заштитат нашите трупи.

Ирачкиот народ се движи кон 
самоуправа. Во наредните месеци, 
Ирачаните и Американците ќе бидат 
сведоци на тоа. На 30 јуни, кога ќе 
се крене знамето на слободен Ирак, 
ирачките власти ќе ја преземат 
одговорноста за владините мини-
стерства. На тој ден ќе стапат на сила 
пре одните административни закони, 
вклучувајќи ја меѓу нив и повелбата 
за правата која е без преседан во 

44 нечесни начини да се победи во расправа 
Обвинете го својот противник дека го прави она за 

што тој ве обвинува вас (или нешто уште полошо)
Обвинете го дека е на лизгав терен (и дека прави 

нешто што води кон катастрофа)
Повикајте се на авторитет
Повикајте се на искуство
Играјте на картата на стравот 
Играјте на предизвикување сожалување (или 

симпатија)
Играјте на разгорување популарни страсти
Повикајте се на традицијата или на верата 

(„Испробаното и вистинитото“) 
Поставете се како да сте прави 
Нападнете ја личноста (а не аргументот)
Циркуларно расудување
Повикувајте на совршеност (Барајте невозможни 

услови) 
Креирајте лажна дилема (Големото или/или)
Конструирајте аналогии (и метафори) што го 

поддржуваат вашето гледиште  
(дури и ако се тие заведувачки или погрешни)

Доведете ги под прашање заклучоците на вашиот 
опонент 

Креирајте зловести: Каде што има чад, има и оган
Креирајте страшило
Одрекувајте или бранете неконзистентности
Него претставете го како демон, себе како светец
Избегнувајте ги прашањата, елегантно
Додворувајте  се на вашата публика 
Внимателно одмерете ги зборовите
Игнорирајте ги доказите
Игнорирајте ја главната поента
Нападнете ги доказите (кои ја подриваат вашата 

позиција)
Гласно инсистирајте на минорни поенти
Искористете го аргументот за тежок и суров свет  

(За да оправдате постапка која вообичаено се 
смета за неетична)

Правете широки и примамливи генерализации 
Искористете ја до максимум секоја неконзистентност 

во позицијата на вашиот опонент 
Изложете го својот опонент на потсмев  

(„Изгубени во смеата“)
Упростете го прашањето до крајност 
Не давајте ништо освен приговори
Напишете ја историјата одново (од ваш агол)
Борете се за остварување на сопствените интереси
Променете ја позицијата
Пренасочете го товарот на докажување
Спин, спин, спин
Зборувајте со нејасни генерализации
Користете двоен говор
Кажувајте големи лаги
Третирајте ги апстрактните зборови и симболи како 

да се реални
Уфрлете една црвена харинга (или две)
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арапскиот свет. Соеди не тите Американски Држави и сите други држави од 
коалицијата ќе воспо стават нормални дипломатски односи со ирачката влада. 
Ќе биде отво  рена американска амбасада и ќе биде назначен американски 
амба садор.

Според планот, веќе одобрен од Вла ди ниот совет, Ирак ќе одржи избори за 
националното собрание не подоцна од идниот јануари. Тоа собрание ќе го 
скицира новиот, траен устав, за кој во октомври идната година Ирачаните ќе 
се изјаснат на референдум. Потоа, до 15 декември 2005 година, Ирачаните 
ќе изберат постојана влада. Настан што ќе го означи комплетирањето на 
транзицијата на Ирак од диктатура во слобода.

Другите нации и меѓународните инсти ту ции го интензивираат испо лну ва-
њето на своите обврски за изградбата на слободен и безбеден Ирак. Тесно 
соработуваме со прате ни кот на Обединетите нации, Лакдар Брахими, и 
со Ирачаните, за да ја определиме точната форма на владата што ќе го 
преземе сувере нитетот на 30 јуни. Тимот на Обеди нетите нации за помош за 
организирање избори, на чие чело е Карина Пирели, веќе е во Ирак и работи 
на плановите за изборите што треба да се одржат следниот јануари. НАТО 
обезбедува поддршка за мултинационалната дивизија во Ирак, предводена од 
Полска. Во силите за одржување на безбедноста учествуваат 17 од 26 членки 
на НАТО. Државниот секретар Пауел и секретарот за одбрана Рамсфелд, како и 
голем број министри за одбрана и за надворешни работи од земјите членки на 
НАТО ја конципираат поформалната улога што би ја имала организацијата во 
иднина како, на пример, трансформација на улогата на дивизијата предводена 
од Полска во операција на НАТО и давање специфични овластувања на НАТО 
во контролата на границите.

И ирачките соседи имаат одговорност за стабилизирање на регионот. Затоа, 
го праќам заменик-државниот секретар Арматиџ на Блискиот Исток за да 
разговара со тие држави за нашиот заеднички интерес за постоење слободен и 
независен Ирак и за тоа каква помош би можеле тие да дадат за постигнување 
на таа цел.

Како што постојано јасно дававме на знаење: нашата посветеност на успехот 
и на безбедноста на Ирак нема да заврши на 30 јуни. На 1 јули и потоа, ќе 
продолжи нашата помош во реконструкцијата и ќе продолжат преземените 
воени обврски. Откако ќе им помогнат да ја формираат новата влада, 
коалициските воени сили ќе им помагаат на Ирачаните да ја штитат нивната 
влада од надворешна агресија и од внатрешна субверзија.

Од многу причини, успехот на слободната влада на Ирак е од суштинско 
значење. Слободата на Ирак е суштинска бидејќи 25 милиони Ирачани имаат 
еднакво право како и ние да живеат во слобода. Слободен Ирак ќе биде 
пример за реформаторите од цел Блиски Исток. Слободен Ирак ќе покаже 
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дека Америка е на страната на муслиманите кои сакаат да живеат во мир, како 
што веќе покажавме во Кувајт и во Косово, во Босна и во Авганистан. Слободен 
Ирак ќе му потврди на светот кој внимателно ја набљудува ситуацијата дека на 
Америка, кога еднаш ќе даде збор, може да  се верува дури и во најтешки 
времиња.

Најмногу од сè, поразувањето на насилството и на тероризмот во Ирак се 
суштински за поразувањето на насилството и на тероризмот насекаде во 
светот, па оттаму е суштинско и за безбедноста на американските граѓани. 
Сега е вистинското време, а Ирак е местото каде што непријателите на 
цивилизираниот свет ја ставаат на тест волјата на цивилизираниот свет. Не 
смееме да се откажеме. Насилството на коешто сме сведоци во Ирак ни е 
познато. Теористите кои земаат заложници или поставуваат нагазни мини во 
близина на Багдад се во служба на истата смртоносна идеологија која убива 
невини луѓе во возовите во Мадрид, убива деца во автобусите во Ерусалим, 
која крева во воздух ноќен клуб на Бали и му го пресекува вратот на еден млад 
репортер само затоа што е Евреин.

Истата смртоносна идеологија сме ја виделе при убиството на 241 маринец во 
Бејрут, при првиот напад на Светскиот трговски центар, при разурнувањето на 
две амбасади во Африка, при нападот на УСА Кол и при безмилосниот ужас на 
кој беа изложени илјадници невини мажи, жени и деца на 11 септември 2001 
година.

Ниту еден од овие акти не е дело на религијата. Сите тие се дело на една 
фанатична политичка идеологија. Слугите на оваа идеологија сакаат тиранија 
на Блискиот Исток и потаму. Тие сакаат да ги угнетуваат и да ги прогонуваат 
жените. Ја посакуваат смртта на Евреите и на христијаните и на секој муслиман 
кој повеќе го сака мирот од теократскиот терор. Тие сакаат да ја исплашат 
Америка, да  наметнат паника и да ја натераат да се повлече, и сакаат да ги 
свртат слободните народи еден против друг. И посакуваат оружје за масовно 
уништување за да можат да уценуваат и да вршат масовни убиства.

Во изминатите неколку децении, сме се увериле дека секое наше отста пу-
вање или повлекување може само да го окуражи нашиот непријател и да 
предизвика уште повеќе крво про левање. Во изминатите 31 месец, непри-
јателот се увери дека повеќе нема да живееме во одрекување или да се 
трудиме да ги смириме: За прв пат, цивилизираниот свет усогласено одговори 
на идеологијата на тероризмот, со серија моќни, ефективни удари.

Терористите ги изгубија своето засо лниште кај талибанците и камповите за 
обука во Авганистан. Ги изгубија и заштитните зони во Пакистан. Ги загубија 
сите сојузници во Багдад, а Либија им го сврте грбот. Во непопустливиот 
меѓународен лов на луѓе загубија многумина од своите водачи. А веројатно 
најстрашното за овие луѓе и за нивното движење е тоа што терористите го 
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гледаат напредувањето на слободата и на реформате во поголемиот дел од 
Блискиот Исток.

Очаен непријател е, исто така, опасен непријател и нашата задача може да 
стане потешка пред завршницата. Никој не може да ги предвиди сите ризици 
во иднина или цената што ќе мора да ја платиме. Сепак, во овој конфликт нема 
подобра алтернатива од решителна акција.

Поледиците од евентуалниот неуспех во Ирак не можат ниту да се замислат. 
Со раѓањето на новата тиранија, секој пријател на Америка во Ирак би бил 
предаден и осуден на затвор и смрт. Секој непријател на Америка во светот би 
прославувал, разгласувајќи ги нашата слабост и пропаѓање, користејќи ја таа 
победа за регрутирање нова генерација убијци.

Ќе успееме во Ирак. Спроведуваме одлука што е веќе донесена и што нема да 
биде преиначена. Ирак ќе биде слободна, независна земја. А, како резултат на 
тоа, Америка и Блискиот Исток ќе бидат побезбедни. Нашата коалиција ги има 
средствата и волјата за победа. Ние сме во служба на каузата на слободата, а 
тоа е секогаш и секаде кауза на која вреди да  се служи.

Детектирање логички грешки: 
Анализирање говор на еден  

претседателски кандидат
Прочитајте го говорот на претседателскиот кандидат на третата партија, Ралф 

Надер, посветен на војната во Ирак, на надворешната политика и на „војната 
против тероризмот“. Идентификувајте ги логичките грешки за кои мислите дека 
се направени во него.

Администрацијата на Буш и Демократската партија, во променливи 
екстре ми, ги ставаат интересите на нивните корпоративни наредбодавачи 
пред инте ресите на нацијата (Ралф Надер).

За инвазијата и окупацијата на Иракњ
Калта во која сме заглибени со војната и окупацијата на Ирак можевме да 
ја избегнеме и мораме од неа експедитивно да се извлечеме, со замена на 
американските сили со мировни сили на Обединетите нации, неодложни 
избори што ќе бидат набљудувани и со хуманитарна помош, пред да 
потонеме уште подлабоко во оваа окупација, со уште американски жртви, со 
огромни финансиски трошоци и со намалена американска безбедност во и 
од исламскиот свет. Нечесното и фабрикувано објаснување за при чи ните за 
војната го пикна САД во оваа кал. Веќе се потрошени повеќе од 155 милијарди 
долари, што само го зголемува огромниот дефицит на Буш, во време кога 
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најитните до машни потреби не се 
задоволени. Не смееме да останеме 
до гуша по тонати во окупацијата на 
Ирак ризи ку вајќи нови бунтови кога 
нашата инфра структура, училиштата 
и системот на здравствена заштита се 
распаѓаат. Со 155 милијарди долари 
може да се плати четиригодишно 
образование на државните колеџи и 
школарина за сите студенти.

Повлечете ги американските 
трупи од Ирак. Военото 
присуство го попречува 
прогресот во Ирак и ја цица 
американската економија

Со секој нов ден на изложеност на 
нашата армија во од војна растргна-
тиот Ирак, ја загрозуваме безбедноста 
на САД, ја цедиме нашата економија, ги 
игнорираме итните домашни потре би 
и ја оневозможуваме демо кратската 
самоуправа во Ирак. Тре ба да објавиме 
повлекување на на шите трупи од Ирак, 
а не да го зго ле муваме нивниот број. 
Повиците на главните претседателски 
канди дати да се „истрае на патот“, без 
временски ограничувања, ја забрзу-
ваат спиралата на на силството. Аме-
ри канското присуство е како магнет 
за бунтови, киднапи рања, тероризам 
и за анархија. Објавувањето на дефи-
ни тивното повлекување и ставањето 
крај на експлоатирањето на ирачката 
економија и нафта од страна на 
корпоративна Америка ќе предизвика 
најголемиот број Ирачани да се оградат 
од бунтовниците и мнозинството 
да има свој удел во замената на 
окупацијата со независност.

44 нечесни начини да се победи во расправа 
Обвинете го својот противник дека го прави она за 

што тој ве обвинува вас (или нешто уште полошо)
Обвинете го дека е на лизгав терен (и дека прави 

нешто што води кон катастрофа)
Повикајте се на авторитет
Повикајте се на искуство
Играјте на картата на стравот 
Играјте на предизвикување сожалување (или 

симпатија)
Играјте на разгорување популарни страсти
Повикајте се на традицијата или на верата 

(„Испробаното и вистинитото“) 
Поставете се како да сте прави 
Нападнете ја личноста (а не аргументот)
Циркуларно расудување
Повикувајте на совршеност (Барајте невозможни 

услови) 
Креирајте лажна дилема (Големото или/или)
Конструирајте аналогии (и метафори) што го 

поддржуваат вашето гледиште  
(дури и ако се тие заведувачки или погрешни)

Доведете ги под прашање заклучоците на вашиот 
опонент 

Креирајте зловести: Каде што има чад, има и оган
Креирајте страшило
Одрекувајте или бранете неконзистентности
Него претставете го како демон, себе како светец
Избегнувајте ги прашањата, елегантно
Додворувајте  се на вашата публика 
Внимателно одмерете ги зборовите
Игнорирајте ги доказите
Игнорирајте ја главната поента
Нападнете ги доказите (кои ја подриваат вашата 

позиција)
Гласно инсистирајте на минорни поенти
Искористете го аргументот за тежок и суров свет  

(За да оправдате постапка која вообичаено се 
смета за неетична)

Правете широки и примамливи генерализации 
Искористете ја до максимум секоја неконзистентност 

во позицијата на вашиот опонент 
Изложете го својот опонент на потсмев  

(„Изгубени во смеата“)
Упростете го прашањето до крајност 
Не давајте ништо освен приговори
Напишете ја историјата одново (од ваш агол)
Борете се за остварување на сопствените интереси
Променете ја позицијата
Пренасочете го товарот на докажување
Спин, спин, спин
Зборувајте со нејасни генерализации
Користете двоен говор
Кажувајте големи лаги
Третирајте ги апстрактните зборови и симболи како 

да се реални
Уфрлете една црвена харинга (или две)
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Повлекување во три чекори:
1. Да се создадат соодветни мировни сили под покровителство на Обеди-

нетите нации, составени од единици од неутрални држави со искуство од 
слични ситуации и од исламски земји. Ваквите сили треба неодложно да 
ги заменат сите американски трупи и цивилите ангажирани на договор. 
Поранешниот генерал Весли Кларк ја опиша политиката на Буш како 
каубојски унилатерализам, спротивен на сето она што САД би требало 
да го претставува во светот. Време е САД да се врати во семејството на 
народите. САД ќе треба да обезбеди дел од трошоците за овие помалку 
скапи сили со пократок мандат.

2. Треба што е можно поскоро да се одржат слободни и чесни избори под 
меѓународен надзор, така што во Ирак ќе се воспостави самоуправа и 
со тоа грижата за безбедноста на земјата ќе помине во рацете на новите 
ирачки власти. Ирак е земја која долго време беше во рацете на еден 
суров диктатор, опустошена од економски санкции, растргната од војна. 
Доколку им се даде извесна автономија на сунитите, шиитите и Курдите, 
формирањето нова влада ќе биде поизводливо. Овие прашања Ирак многу 
полесно ќе ги реши без присуство на американската окупациска сила и 
без проектираните 14 воени бази на САД за кои Ирачаните сметаат дека 
се средство за инсталирање марионетска влада која би била покритие за 
неограничена воена окупација на земјата и на нафтената индустрија.

3. САД и другите земји треба да обезбедат времена хуманитарна помош за 
Ирак. Економските санкции и војната им нанесоа огромни штети на луѓето, 
на нивните деца и на инфраструктурата во таа земја. До Заливската војна 
во 1991 година, Хусеин беше антикомунистички сојузник на Америка, кој 
го користевме за да го држиме Иран на растојание. Во текот на 1980-тите, 
за време на владеењето на Реган и на Буш I, американските корпорации 
имаа лиценци за извоз на материјали за хемиско и биолошко оружје во 
Ирак. Нафтените и други корпорации од САД не смеат да профитираат од 
нелегалната инвазија и окупација на Ирак. Контролата врз ирачката нафта 
и врз вкупните богатства на таа земја мора да е во рацете на Ирачаните.

За ефектите од „војната против тероризмот“  
врз граѓанските слободи и уставните права

Граѓанските слободи и владеењето на правото се разјадени како последица 
на „војната против тероризмот“ и на новите технологии кои го олеснуваат 
нарушувањето на приватноста. Аме ри канците со арапско потекло и аме ри-
канските муслимани го чувству ваат ударот на ваквите само волни полициски 
практики. [Се заста пу вам] за возобновување на гра ѓанските слободи, за 
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укинување на Патри отскиот закон и за ставање крај на тајните притворања, 
на апсе њата непоткрепени со обви не ние, на немањето право на адвокат и 
на користењето тајни „докази“, воени судови за цивили, статус на заднинци и 
штанцање пресуди поради постоење „основано сомне вање“. Сите овие нешта 
се опасно огра ничување на судската власт во корист на концентрирањето 
моќ во рацете на извршната власт. Спро ведувањето на законите е несо весно, 
полициските дејствија се нера ционални и ја намалуваат веро јатноста за 
апсење насилни крими на лци. [Барам] проширување на граѓа нските слободи 
со вклучување на основните човекови права од работен однос и вистински 
права на еднаквост без оглед на полот, сексуалната ориентација или религи-
озната припадност.

За надворешната политика
Нашата надворешна политика мора да ги редефинира елементите на 
глобалната безбедност, мирот, контролата на оружјето, ставањето крај на 
нуклеарното вооружување и да ги изрази бројните предности на нашата 
земја да иницира, заедно со други земји, клучни акции за борба против 
глобалните заразни болести (како што се СИДА-та, маларијата, туберкулозата 
и епидемиите на грип) кои се појавиле и сè почесто се појавуваат и во 
нашата земја, резистентни на лекарства. Другите нешта кои чинат малку, а 
носат голема добивка (споредени со прескапото непотребно оружје) што на 
светот му го покажуваат најдоброто од нашата земја се мерките на јавното 
здравство за обезбедување здрава вода во странските земји, контролата на 
производството и распространувањето на тутунот, запирањето на ерозијата 
на почвата, на уништувањето на шумите и на злоупотребата на хемикалии, 
меѓународните стандарди на трудот, стимулацијата на демократските 
институции, земјоделските задруги, како и демонстрирањето соодветни 
технологии за потребите на земјоделството, транспортот, домувањето и 
ефикасната, обновлива енергија. УНДП и голем број невладини организации 
кои се активни во странство пренесуваат важни искуства во овие области   
давајќи насоки во настојувањата за окончување на сеништето на гладот и 
неисхранетоста, како и на болестите што се појавуваат како нивна последица, 
со познати и докажани лекарства и практики. Со ваква реформа на 
надворешната политика ќе ја откриеме и ќе  дадеме шанса на автентичната 
дарба на Третиот свет. Спомнете си само на Бразилецот Паоло Фриер 
(литература), Египќанецот Хаса Фати (земјоделско домување) и на Мохамед 
Јунис од Бангладеш (микрокредитирање).
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Одбегнете ги двете крајности:
 � Пронаоѓање логички грешки само во мислењето на другите  

(ниту една во вашето) и
 � Наоѓање еднаков број логички грешки во сè што ќе прочитате

Кога ќе почнете да ги идентификувате логичките грешки во секојдневниот 
живот, водете сметка да одбегнете две опасности. Првата е вашата потсвесна 
пристрасност која води кон откривање логички грешки само во мислењето на 

другите (оние со кои не се согласувате) и 
ниту една кај себе. Во овој случај, ги кори-
стите називите на логичките грешки како 
на чин да го нападнете секој оној со кој не 
се согласувате, едновремено одбегнувајќи 
го критичкото набљудување на употребата 
на ваквите логички грешки од ваша страна. 
Ва шиот „опонент“ користи аналогија, и 
вие во истиот момент ја нарекувате погре-
шна аналогија. Вашиот опонент користи 
гене рализација, и вие веднаш ја нареку вате 
избрзана или нерепрезентативна генера-
ли зација. Вашиот ум е насочен против него 
и затоа во сето негово мислење пронаоѓате 
ло гички грешки. Вашиот ум е толку полн 
со предрасуди во полза на вашето мислење 
што, како последица на тоа, нема да откриете 
логички грешки кај себе.

Втората опасност е што почнувате да верувате дека сите прават еднаков број 
логички грешки и дека затоа нема причини да се занимавате со нив. „Ситуацијата 
е безнадежна“, си велите.

Факт е дека логичките грешки се „нечесни“ начини да се обидете да 
победите во некоја расправа (или за да оправдате некое уверување) на валкан 
начин. Нивното користење е широко распространето, особено од страна на 
оние кои од манипулирањето со луѓето направиле бизнис. Сите ние некогаш 
ги правиме. Но често постои огромна разлика во квантитетот. Споредете го 
проблемот на користењето логички грешки со проблемот на загадувањето 
на воздухот. Во сиот воздух има некои загадувачи, но не е сиот воздух 
многу загаден. Невозможно е човек да мисли до тој степен внимателно што 
никогаш нема да направи логичка грешка. Но, можно е нивната употреба да 
се минимизира.

Предупредување
Мнозинството студенти кои 
ги проучуваат логичките 
грешки, почнуваат да 
наоѓаат мноштво од нив во 
аргументите на оние со кои 
НЕ СЕ СОГЛАСУВААТ. Имајте 
на ум дека и вие правите 
логички грешки со еднаква 
зачестеност како и вашите 
пријатели. Тестирајте го 
својот интегритет внимателно 
барајќи логички грешки во 
своето мислење. Запомнете: 
„Го запознавме непријателот, 
а тој е ние!“
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За да се заштитиме, треба да сме способни да препознаеме кога луѓето се 
обидуваат да нè изманипулираат со своите логички погрешни обраќања. За да го 
задржиме интегритетот, мора да се обидуваме да не користиме логички погрешни 
обраќања. Тоа ќе го направиме така што ќе научиме како да го набљудуваме 
своето и мислењето на другите, користејќи ги орудијата на критичкото мислење. 
Мораме да го препознаеме она што е содржано во нашето гледиште, но, исто така, 
и ограничувањата на таквото гледиште. Мораме благонаклонето да навлегуваме 
во гледиштата на другите. Мораме да научиме како да го соголиме своето 
мислење и мислењето на другите сè до основите: основните поими, основните 
факти, основните заклучоци, основните претпоставки. Мораме да бидеме волни 
своето мислење да го испитуваме со истата темелност со која го испитуваме 
мислењето на своите опоненти и на вечните негатори. Нашето мислење треба 
да биде во состојба на перманентна еволуција, на систематско надградување на 
нашите моќи и на отстранување на нашите слабости - значи, во тој процес да 
искорениме онолку логички грешки колку што сме употребиле.

Заклучок: Логичките грешки во еден идеален  
(и во еден реален) свет

Во свет на непристрасни критички мислители, списокот на оние кои 
најдобро расудуваат и на оние со најмногу влијание во светот би бил еден и 
ист. Но ние не живееме во идеален свет на интелектуално дисциплинирани 
мислители, подготвени да го разберат другиот. Живееме во општества кои 
се некритички уште во својата основа, општества во кои постои тенденција 
вештите манипулатори и мајсторите на интелектуалните трикови и стратегии 
да добиваат позиции, статус и предност.

Во секојдневниот живот се води постојана борба за моќ и контрола, а 
вистината и приникливоста имаат малку шанси во таа борба да се натпреваруваат 
со големите пари што ги управуваат големите медиуми. За да ги остварат своите 
крајни цели, големите пари рутински ги користат ресурсите на медиумската 
логична, рафинирана реторика и техниките на масовната пропаганда. Со оглед 
на тоа што се интелектуално несофистицирани, мнозинството луѓе реагираат, 
па дури и, без да се свесни за тоа, користат логички погрешно мислење.

Се надеваме дека досега веќе сфативте дека најголемиот број од она што 
традиционално се нарекува логички грешки, всушност се крајно ефикасни 
стратегии за обликување на мислењата и уверувањата на другите. Најдобро е 
логичките грешки да се сфатат како „фалсификати“ на правилното расудување, 
како средства кои честопати се покажуваат успешни во манипулирањето на 
интелектуалните „овци“ во светот.
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Секако, она што е важно да се разбере е дека за оние што манипулираат 
со други е типично во тој процес патем да се измамуваат и себеси. Инаку 
не би можеле да живеат со себеси. Луѓето сакаат да мислат за себе дека се 
пристојни и непристрасни личности, а не манипулатори на несофистицираните 
други. Резултат на тоа е што кога го користат погрешното расудување за да 
манипулураат со други, луѓето едновремено мораат да се измамат себеси да 
веруваат дека нивното мислење е совршено оправдано.

Во еден идеален свет, децата би биле подучувани да ги препознаваат логичките 
грешки уште на рана возраст. Би научиле дека логичките грешки се многу 
вообичаени во секојдневниот дискурс. Би го практикувале идентификувањето 
логички грешки во секоја димензија од нивните животи. Би почнале да ги 
разбираат неотпорностите и слабостите на човечкиот ум. Би научиле да ги 
препознаваат сопствените неотпорности и слабости: сопствениот егоцентризам 
и социоцентризам. Би им станале јасни разликите меѓу некритичкото мислење, 
софистичкото мислење и непристрасното мислење. И, би се извештиле во 
идентификувањето и разликувањето на сопственото некритичко, софистичко 
и непристрасно мислење. Постојано би се фаќале себеси на работ да се лизнат, 
или како се лизгаат или, пак, како веќе се лизнале во егоцентрична или 
социоцентрична мисла. Не би имале проблеми со признавањето грешки. Би 
биле извонредно флексибилни поради правилното расудување.

Но, ние не живееме во идеален свет. Логичките грешки се „нечесни начини“ да 
се победи во расправите, па сепак тие победуваат во расправите и манипулираат 
со луѓето секојдневно. Медиумите се преполни со нив. Тие се основната храна, 
„лебот и солта“ на масовниот политички дискурс, на односите со јавноста и на 
рекламирањето. Сите ние одвреме-навреме стануваме нивен плен. А многумина 
ги вдишуваат и живеат со нив како да се пренесувачи на светата вистина.

Ваша цел треба да биде да ги препознаете логичките грешки такви какви 
што се - валкани трикови на оние кои сакаат да извлечат некаква корист. Тие 
се стратегиски маневри за здобивање со влијание, предност и моќ. Ќе можете 
многу поефикасно да му одолеете на нивниот удар кога таквите логички 
грешки ќе ги знаете до најмал детаљ. Кога ќе осознаете дека фалсификатите на 
правилното расудување пробиваат во секојдневниот живот (и дека се животната 
сила на медиумите) ќе можете подобро да му одолеете на нивното влијание. 
Кога сте вакцинирани против логичките грешки, вашиот одговор на нив е 
трансформиран. Поставувате вистински прашања. Навлегувате зад маските, зад 
фасадите, зад убавите слики, зад импресивната помпа и церемонија. Ја преземате 
контролата врз својот ум и врз емоциите. Станувате (сè повеќе) свој човек. И, 
веројатно, најважно од сè е што додека се трудите да ги остварите своите цели, 
трудољубиво настојувате да избегнете вие самите да користите логички грешки.



 


