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Roman Zawadzki

Czy historia czegoś nas nauczyła?

Powyższy tytuł nie jest zapowiedzią rozważań natury narodowo-patriotyczno-dydaktycznej, od jakich roi się w publicystyce felietonowej czy w licznych, rozproszonych tu i ówdzie tekstach bardziej serio. Jest bardziej zaproszeniem do zastanowienia się, czy w ogóle dobrze rozumiemy to, o czym z taką lubością rozprawiamy – w wersjach od akademickiej, do salonowo-towarzyskiej – przy każdej nadarzającej się okazji, kiedy to dochodzi do omawiania i analizowania rozmaitych wydarzeń z historii dalszej i bliższej, naszej, i nie tylko. Tezą będzie tu stwierdzenie, iż w znakomitej większości przypadków nie za bardzo wiemy, o czym sami wtedy mówimy, choć mówimy bogato i różnorodnie. Uzasadnienie tego będzie polegało na rozebraniu tytułowego pytania na czynniki pierwsze i wykazaniu, iż nadawanie im własnych, rozmaitych znaczeń, niewiele ma wspólnego z chłodnym i logicznym myśleniem, czy wręcz z prawdą. Konsekwencje tego – teoretyczno-poznawcze czy praktycznie sprawcze – wydają się być zaiste zdumiewające. Rzecz cała wymaga jednak kilku słów wprowadzenia.
Czy to się komuś podoba, czy jest tego świadom, czy nie, życie dowodzi, że człowiek, jeśli nawet nie myśli historycznie, to i tak, na swój sposób, działa historycznie z racji tego, że jest ze swoją historią zespolony ściślej, niż to się wydaje nawet jemu samemu. W jego tożsamości zapisane są i utrwalone niezliczone rodzaje więzi z przeszłością, uwarunkowania kulturowe, wyrosłe z ewolucji wspólnoty – a więc i z jej dziejów – a także sądy wartościujące, tworzące zbiór odniesień dla oceny teraźniejszości. Pobudki, jakimi się kieruje, w ogromnym stopniu dają się tłumaczyć tym, co wynika z poczucia przynależności do tradycji kulturowo-historycznej, ujawniającego się zarówno w myśleniu, jak i w emocjach. A pewna kategoria reprezentacji poznawczych, takich jak przesądy, stereotypy, uprzedzenia, sympatie czy antypatie wobec jednostek lub ich rozmaitych grup  – już to w obrębie własnych wspólnot, już to w stosunku do innych, spoza własnego kręgu kulturowego i cywilizacyjnego – nie bierze się znikąd. To dziedzictwo „plemienne”, utrwalone za sprawą, takich, a nie innych ciągów zdarzeń i procesów właśnie historycznych.
O ile można obiektywnie ustalać historyczną faktografię, o tyle nie da się podobnie określać, jak dalece, i w jakim stopniu historia jest, lub być może siłą sprawczą naszego myślenia i działania. Ludzkie poglądy odzwierciedlają bowiem nade wszystko subiektywnie uogólnione pojęcie prawdy historycznej i własnej tradycji – istotności różnych jej elementów, wydarzeń, ich przyczyn i skutków. Cały ten subiektywizm to w gruncie rzeczy jedna wielka, wielowątkowa  interpretacja  czasów minionych i ich wpływu na ocenę teraźniejszości oraz na  antycypację  przyszłości.  W tzw. „zwykłym człowieku” historia, zapisana jest nie tyle w postaci suchej wiedzy (mało kto chce sobie obciążać tym pamięć), ile w legendach, mitach i symbolach, a także (a może przede wszystkim) w wartościach w nich zawartych jako przesłanie kulturowe. Działają na wyobraźnię, pobudzają w każdej chwili, gdy na horyzoncie zamajaczy sygnał, wyzwalający choćby najsłabsze skojarzenia z przeszłością. Historia odzywa się w naszym życiu nie tyle więc poprzez  rozum i racjonalność myślenia czy  działania, ile poprzez wyobrażenia, emocje, wręcz silne namiętności, o ogromnej sile nośnej. Tajemnica tej siły tkwi także w tym, iż zapisy historyczne, przetworzone w mity i symbole – przekazują wiedzę o licznych konfliktach we wszystkich możliwych aspektach życia jednostek i zbiorowości, a także o sposobach ich rozwiązywania, zarówno przez pojedynczych aktorów pierwszego planu dziejów, jak i przez niezliczonych statystów, zwanych in toto ludzkimi masami.
I tu zaczyna się kłopot.  Historia ma bowiem swą treść obiektywną, na którą składają się wyłącznie fakty (czy jak kto woli – zdarzenia), konkretne postacie, w nich uczestniczące, oraz dokumenty. Natomiast stałym, bodaj czy nie głównym elementem narracji historycznej  są niezliczone subiektywne interpretacje, wykładnie, spekulacje, domniemania, wreszcie analogie pozorne i rzeczywiste  – a to wszystko pospołu, z upływem czasu przybiera postać mitologii i mistyfikacji, którym nadaje się rangę wręcz dogmatów. Istnieje zatem coś na kształt parahistorii  – sumy przekłamań, zafałszowań (celowych lub mimowolnych), a nawet bezpodstawnych wierzeń. Żonglowanie strzępami faktów, wyselekcjonowanymi danymi, jakimiś podejrzanymi znaleziskami, pozwala dowolnie, a nierzadko celowo i instrumentalnie, tworzyć “jedynie prawdziwe” wersje dziejów. Historycy, wespół z antropologami, bez chwili przerwy toczą swe boje o czyjeś lub jakieś przewagi cywilizacyjne i kulturowe. Przy okazji obszukują rozmaite zakamarki w poszukiwaniu skrytek lub dźwigni, otwierających tajne schowki i lochy, pełne trupów, świstków papieru, bibelotów czy ksiąg, a natknąwszy się na cokolwiek tego rodzaju, rozpoczynają od nowa swoje spekulacje, wszczynając przy okazje swary z gatunku „golono-strzyżono”.
Inny kłopot polega na tym, że w dorobku kulturowym otrzymujemy w spadku również konflikty nie rozwiązane, w tym i te, które w ogóle wydają się być nierozwiązywalne. Toczą się wokół nich wieczne dysputy – same z siebie silnie konfliktogenne – związane z konkretnymi wydarzeniami (czy ich splotami), które zaważyły na losach narodów i państw. W historii w zasadzie nigdy nie było i nie ma pełnej zgody na nic, oprócz tego, że zaistniał jakiś fakt – choć i z tym bywa rozmaicie, ponieważ wszechstronne udokumentowanie go nie zawsze okazuje się możliwe czy niezawodne. Jego interpretacje wahają się od spiskowej teorii dziejów do dziesiątków koncepcji zredukowanych, w których przyjmuje się jakąś nadrzędną przyczynę wszystkich zdarzeń (czasami podaje się ich kilka, a i to konkurencyjnych,  nieraz ze sobą sprzecznych). Nierozstrzygalne spory historyczne, obrosłe własną mitologią, są więc częścią kultury, a ich kolejne odsłony nie przynoszą żadnych ostatecznych ustaleń. Jest to zjawisko powszechne i niejako wdrukowane w dzieje każdej wspólnoty. (Wystarczy przypomnieć  sobie nasze, polskie dylematy historyczne: liberum veto, wojny, rozbiory, powstania, losy władców, które raz po raz powracają w kolejnych kłótniach narodowych.)
Teraźniejszość dziedziczy konflikty wpisane w całe minione życie zbiorowości jako elementy stałe, przypisane każdej odmianie funkcjonowania osobistego, wspólnotowego i międzywspólnotowego. W obrębie danej zbiorowości są przecież rozmaite grupy interesów (niejednokrotnie sprzecznych), podobnie ma się rzecz w relacjach między kulturami, narodami i cywilizacjami. Bagatelizowanie ich, bądź udawanie lub przekonywanie, że tak nie jest, to tylko i wyłącznie życzeniowe albo ideologiczne zaciemnianie obrazu rzeczywistości. Wszystkie konflikty rozgrywają się w dwóch płaszczyznach ze sobą sprzężonych – interesów oraz wartości, a więc w sferach utylitaryzmu lub aksjologii. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z potężnymi, zagregowanymi żywiołami sprawczymi – już to niepohamowaną ludzką grzesznością, już to z duchowością, przełożoną na normatywność moralną. Są konflikty na trwałe wpisane w kulturę i historię, niezależnie od tego, jak i do czego aktywizują w danym momencie nasze emocje, myśli i działania, i jak są rozgrywane w obrębie własnej rodziny, społeczeństwa i narodu, oraz w ich relacjach z “resztą świata”. Czy ktoś chce, czy nie, zawsze i wszędzie jest i będzie uwikłany w jakieś rozgrywki historyczne w rozmaitej ich skali, niezależnie od tego, czy ustawia się w nich roli obserwatora czy aktora. Tocząca się na oczach wszystkich, i z udziałem wszystkich, historia nie pozostawia nikogo obojętnym.
Czym jednak jest – dla każdego z osobna i dla wszystkich razem – owo tytułowe „to”, co miałoby nas czegoś uczyć? Czy zbiorem suchych, obiektywnych danych faktograficznych, czy też może nabudowaną na nich, sformowaną lub raczej sformatowaną subiektywną narracją o historii (własnej i cudzej), czyli wdrukowaną w nas rozmaitymi  sposobami wielobarwną opowieścią o tym, jak należy i jak powinniśmy te dane oceniać, interpretować lub wartościować? Z tak postawionym pytaniem każdy musi zmierzyć się sam – narzucanie tu jakichkolwiek uogólnień należy uznać za uzurpację. Warto jednak rozważyć, skąd się owo formatowanie bierze – i dlaczego jest takie, a nie inne? Wszak, to ni mniej, ni więcej, tylko uprzedmiotowianie nas w zakresie postrzegania i rozumienia świata, w jakim żyjemy, wdrukowywanie nam oprogramowania do obsługi pewnych aspektów własnego życia. Mówiąc krótko, jest to ogłupianie nas na dobre przy pomocy odpowiednio dobranej narracji historycznej tak, byśmy – pozostając na poziomie infantylizmu poznawczego i sprawczego – grzecznie poddawali się manipulacjom psychospołecznym w cudzych grach z wykorzystywaniem tzw. „nawozu historii”.  Zasada ta obowiązuje w obydwu znaczeniach – i tym afirmatywnym dla jednych, i tym negatywnym dla drugich.
Czy odpowiedzi nie należałoby szukać w refleksji nad powtarzalnością efektów historycznych, które, być może, są pochodną trwałości określonych poglądów i postaw, transmitowanych z pokolenia na pokolenie, i w każdym z nich odpowiednio wzmacnianych?  Innymi słowy, czy oprócz tego, co zwie się znaną wszem i wobec inżynierią psychospołeczną „tu i teraz”, nie istnieje też inżynieria w zakresie narracji historycznej w czasowej makroskali, trudnej do uchwycenia przez kiepsko wytrenowane umysły i fatalnie wykształcone masy? Brzmi to może jak bajka o żelaznym wilku, lecz warto pamiętać o dwóch rzeczach: po pierwsze – – gry interesów w skali globalnej oraz  repertuar środków, jakimi się je prowadzi, pozostają stałe tak długo, jak długo przynoszą zyski silniejszym i wygranym; pod drugie - historię (czytaj: narrację historyczną) tych gier piszą zawsze ich zwycięzcy. Reszta to doraźna ideologia i propaganda, czyli zwykłe szalbierstwa, mniej lub bardziej wyrafinowane, lub opresyjne warunkowanie, osobliwe korumpowanie umysłów i świadomości, wreszcie tresura zbiorowej wyobraźni i emocji. 
Kolejnymi członami tytułowego pytania są terminy „czegoś” i „nas”. Otóż rzecz cała sprowadza się w sumie do tego, kto jest – lub być może – beneficjentem określonej narracji historycznej, i – znów – w jakiej skali. I nie ważne po której strony boiska będziemy ich szukali – zawsze są i tu, i tam. Czy będą to narody, grupy społeczne czy jednostki, zawsze znajdują się tacy, nie tylko po stronie wygranych (co jest oczywiste), ale i przegranych; tyle, że z natury rzeczy to zbiory o nierównej liczebności. Wśród pokonanych, okażą się nimi przede wszystkim „plemienni odszczepieńcy” – zdradliwi szubrawcy, obrotni cwaniacy, lub pożyteczni idioci z  niewyobrażalnych nieraz wyżyn idiotyzmu. Z kolei wygrane mogą być całe nacje i państwa, które nawet jeśli polegną w jakiejś wojence, to i tak wyjdą z tego obronną ręką. Francja wygrzebała się z wojen napoleońskich czy haniebnej kolaboracji z czasu II wojny światowej bez szwanku (nawet moralnego!), Niemcy, niczym wańka-wstańka, po kolejnych awanturach, szybko wstają na nogi i odradzają się niczym hydra, natomiast szlachetna Polska, choć wygrywała liczne, wiekopomne bitwy, wciąż jest pod dziejową  kreską. 
A wszystko za sprawą niezmienności narzuconej, cudzej narracji historycznej i psychospołecznych, gospodarczych i politycznych tego konsekwencji, a także legionów rodzimych beneficjentów narodowych klęsk. Efekt ten pojawia się nie tylko w Polsce.  I jedna, i druga przyczyna tego stanu  rzeczy jest na rękę zdobywcom. W ich bowiem interesie jest podtrzymywanie w globalnej przestrzeni, wszelkimi możliwymi sposobami – nade wszystko chytrością i korupcją w szerokim tego słowa znaczeniu – owych narracji, dotyczących „wiecznych przegrywających”. Ma ona pozostawać jako nieodmiennie „samosprawdzająca  się  przepowiednia”, jako wpisany w loterię dziejową wciąż ten sam los, na który nigdy nie padnie główna czy w ogóle jakakolwiek większa wygrana.
Jest więc kwestią otwartą, czego historia uczy – i kogo? Po obydwu stronach tego boiska są i ci, którym ta gra przynosi korzyści, są też i ci, którzy tracą. Zatem jedna i ta sama przyczyna jest dla każdej ze stron źródłem nieco innej lekcji życiowej, z której wyciągają swoje własne wnioski na przyszłość. Jedni uczą się, jak ulepszać strategie wygranych, inni – jak coraz lepiej adaptować się do ciągłych przegranych. Ta „równowaga dziejowa” może ulec zaburzeniu tylko wówczas, gdy ci drudzy spróbują wyjść poza schemat i zaczną się buntować na tyle zdecydowanie, że odwrócą ustalony porządek rzeczy. Jest to możliwe, lecz wyłącznie wtedy, gdy sami skonstruują, przyjmą  oraz narzucą sobie i innym całkowicie odmienną, własną narrację historii. 
Na to jednak potrzeba wielkiej odwagi – poznawczej, intelektualnej, ale przed wszystkim duchowej. To kwestia wolności wewnętrznej, owego szczególnego stanu ducha i umysłu, który czyni jednostki i ich zbiorowości podmiotami swego losu. Wolność narodu jest silnie warunkowana zdolnością obrony własnej historii, i budowania na niej narracji zwycięzców. Bez takiego odwrócenia jej znaku nie może być mowy o wyrwaniu się z owego pozornego, w gruncie rzeczy fałszywego determinizmu dziejowego, narzuconego i podtrzymywanego przez bezwzględną  „konkurencję”. Jeśli nie zacznie się zmierzać w tym kierunku, to niezależnie od bogatych opisów, wyrafinowanych analiz czy przyjmowania postaw cierpiętniczych, o uczeniu się czegokolwiek na podstawie własnej historii mowy być nie może i nie będzie.
Obrażanie się i narzekanie na zły świat, wrednych sąsiadów, zdradliwych sojuszników jest głupotą, zrodzoną z niezdolności „stanięcia w prawdzie” o samym sobie. Świat się nie zmieni sam z siebie, sąsiedzi wciąż pozostaną ci sami, sojusznicy to rzecz sytuacyjnie przejściowa, nabywana i tracona. Uporczywe trwanie przy własnych pretensjach i roszczeniach jest dziecinadą, której poważni, „dorośli” uczestnicy tej zabawy, zwanej historią, nie traktują serio. Zresztą może im nawet być na rękę podtrzymywanie w nas takich postaw, jako gwarancji zachowania status quo. 
Mają bowiem po temu swoich ludzi, owych pasożytniczych beneficjentów po stronie tych, których trzymają na swej smyczy. Ci doskonalą swoje lokajskie rzemiosło, a historia uczy ich, jak ulepszać techniki tego lokajstwa. Świadomi zdrajcy i pożyteczni idioci wyczyniają coraz to wspanialsze cuda ekwilibrystyki sprzedajności, wiedząc, że ich skuteczna  służba przynosić im będzie miłe profity – jeśli nawet nie większe, to pewne i stałe. Co charakterystyczne, stają się coraz bardziej butni i bezwzględni – już jako karbowi, już jako treserzy. Po tym zresztą są tak doskonale rozpoznawali – po utracie wszelkich hamulców i poczucia jakiegokolwiek wstydu w swym działaniu. Zresztą, w perspektywie gałęzi, na których mogą zawisnąć, nie mają już odwrotu – dlatego muszą posługiwać się coraz lepszymi technikami wszelkiej inżynierii psychospołecznej – opresyjnej i perswazyjnej. Uczą się więc, by unikać błędów, jaki zdarzało się popełniać – im samym, ale i ich poprzednikom – w przeszłości. W tym więc sensie historia „czegoś ich uczy”, a oni starają się być w jej szkole uczniami niezwykle pilnymi.
Czego natomiast może uczyć historia tych, którzy są „wiecznie przegrani? Pytanie to należałoby właściwie odwrócić do innej nieco postaci, takiej mianowicie, jaką muszą formułować specjaliści od manipulacji historycznej w makroskali czasowej:  co zrobić, żeby historia przyuczała wybrane jednostki, grupy ludzi, całe nawet narody, do tego, by przyjęły i pogodziły się z narzucaną im fatalną rolą wiecznie przegrywających? I dalej: jak ją utrwalić na tyle, by stała się ich fatum, niejako automatyzmem samosprawdzających się przepowiedni?
Najszerzej rzecz ujmując, odpowiedź na nie kryje się w teorii i praktyce redukowania podmiotowości danego „obiektu obróbki” poprzez ograniczanie jego samosterowności i potencjału samostanowienia we wszystkich możliwych aspektach jego egzystencji – umysłowym i emocjonalnym, psychicznym i duchowym, społecznym, kulturowym, również historycznym. Istnieje wiele strategii takiego działania, zabiegów taktycznych i operacyjnych, niemniej większość z nich sprowadza się do instrumentalnego formatowania samowiedzy, samooceny i samoakceptacji. 
Ograniczanie samowiedzy i zdolności jej poszerzania to nic innego jak hamowanie rozwoju do poziomu swoistego infantylizmu poznawczego i wygaszanie wszelkich „potrzeb wyższych” w tym zakresie – zarówno wobec siebie, jak i świata, w jakim przychodzi żyć. W miejsce stymulowania eksploracji poznawczej, wzmacniania nieskrępowanej autonarracji wewnętrznej, jej służącej, narzuca się pęta instruktywności treściowej i metodologicznej na  procesy wewnętrzne, tym zawiadujące. Innymi słowy, w miejsce podążania za naturalną, przyrodzoną ciekawością świata i własnego w nim miejsca, wprowadza się ledwie elementarną umiejętność posługiwania się instrukcjami postrzegania u rozumienia rzeczywistości, zamienionej w iluzję. 
Większość ma jedynie karnie przestrzegać tego, co narzucone, np. przez edukację czy adaptację społeczną (perswazyjną lub opresyjną). Wprowadza się przy tym manipulacyjnie kategorie tych „zaufanych”, którzy dostępują zaszczytu znajomości adresów, pod które należy zgłaszać się po instrukcje nowe, gdyby stare jakoś zaczęły zawodzić. Tak kreuje się łże-elity, grupy pozornego wtajemniczenia, rozwarstwiając zgłupiałe gromady na tych lepszych i gorszych. Uczeni mężowie nazywają to tyleż upraszczająco co enigmatycznie „dystrybucją szacunku”. Ponieważ zasada nierówności musi obowiązywać nawet tu, więc tworzy się osobliwą elitarność niewolniczą, a karbowymi stają się uprzywilejowani w ramach starannej selekcji i kooptacji. To oni właśnie są owymi beneficjantami niższego i średniego szczebla, których satysfakcjonuje zaprowadzony status quo – oraz wszelkie jego zmiany, wynikające z tzw. mądrości etapu. Oni też okazują się być zapleczem nadzorców ludzkich umysłów i wyobraźni, a – jak pokazuje historia – są to role wręcz dziedziczne.
W dobie mediów – zwłaszcza kina, telewizji i Internetu – procedury infantylizacji mas zostały dopracowane niemal do perfekcji. W sferze narracji historycznej – choć, oczywiście, nie tylko – kreuje się instruktywne fikcje, wzbudzające i podtrzymujące m.in. poczucie komfortu umysłowego i psychicznego. Uwalnia ono ludzi od wszelkiego wysiłku wewnętrznego, od konieczności dokonywania wyborów i ponoszenia za to odpowiedzialności. Tym sposobem tworzy się – u stopniowo gnuśniejących jednostek i całych społeczności –  osobowość i tożsamość „odruchową”, wyłącznie reaktywną, formatowaną metodami warunkowania Pawłowa. Wystarczą teraz komunikaty nakazowe, pełniące funkcję dźwięku dzwonka, a masa, amorficzny tłum, będzie wiedziała, co ma myśleć i jak działać. 
A dzisiejszy tłum, to tłum rozproszony przy ekranach i głośnikach. Ma on tę szczególną właściwość, że jego członkowie są utrzymywani w przekonaniu o swej jednostkowej odrębności. Gdy ktoś przełącza pilotem program telewizyjny – przecież z wyboru! – nie zastanawia się, że oto tę samą czynność, w tym samym momencie, i w tym samu celu, wykonuje kilka milionów innych, podobnych mu „konsumentów” wielopiętrowych iluzji, w których ukryto zmyślnie wmontowane, intruktywne  nakazy, zakazy i preferencje, dotyczące codzienności. Mody, style życia, poglądy i postawy, wzorce osobowe, treściowe, estetyczne, cała normatywność każdego rodzaju, w tym polityczna, nawet emocjonalna – wszystko zorganizowane jest w technikach wyreżyserowanego „śmiechu z offu” dla wielbicieli Kiepskich czy teleturniejowych papek dla idiotów. Technologia inżynierii psychospołecznej jest dzisiaj tak wyrafinowana, że mało kto zdaje sobie sprawę, jak mu się robi przysłowiową wodę z mózgu. Ale to temat na osobną bajkę.
Nie trzeba chyba przekonywać, jak to redukowanie samowiedzy i jej wewnętrznej mechaniki znakomicie służy narzucaniu dowolnej narracji – w tym także historycznej i politycznej. Idzie o wzmacnianie stanu permanentnego „oduraczenia”, które – zgodnie z opisem autora tego terminu, Szpotańskiego – jest kłamstwem tyleż totalnym, co i bezczelnym, zbudowanym na całkowitym zaprzeczeniu znaczeń i sensu pojęć, czyli, mówiąc krótko, na Orwellowskiej nowomowie. Powtarzane bez końca, staje się „uzusem, którzy tworzy normę”, a z którym oswajamy się stopniowo, ale skutecznie, niczym z piwnicznym smrodem. 
A kto za długo żyje w takim fetorze, zapomina w końcu, czym jest świeże powietrze. Adaptacja, misiu, adaptacja do nieprawdy wszelakiej – gdyż przyzwyczajenie obejmuje także samą metodę szalbierstwa. Daje się aplikować wszędzie, i do wszystkiego, nawet do przepisów kulinarnych. Jakże często dziwmy się, że coś okazuje się prawdziwe? Prawda zdaje się wtedy być czymś zgoła nieprawdopodobnym. Tak oto nierzeczywistość staje się rzeczywistością wirtualną, wobec której to, co prawdziwie, jest tylko pomyłką albo nieporozumieniem, zakłócającym marazm zaczadzonego umysłu i święty spokój duszy, znieprawionej wiecznym kłamstwem.
Tak obrobiony „obiekt” trzeba teraz niejako zakonserwować w jego obezwładnieniu poznawczym, czyli zwykłej głupocie. Nie pozwolić mu się ocknąć. Przebudzenie musi być w jego przekonaniu czymś subiektywnie zagrażającym. Człowiek ma się bać podniesienia z błota. Może tego błota nie lubić, ale musi wiedzieć, że tkwi z nim słusznie, bo zasłużenie. Ma się do niego przyzwyczaić, jako do swego środowiska naturalnego. Wbrew pozorom, uzyskanie takiego efektu nie jest wcale takie trudne – ani w teorii, ani w praktyce. To jedynie kwestia manipulowania jego samooceną i samoakceptacją. 
	Wdawanie się tu w zawiłe tłumaczenie tych zjawisk i procesów nie ma zbyt wielkiego sensu. Wystarczy odwołać się do znanego efektu „przyklejonej etykietki”. Gdy długo będziemy wmawiali dziecku, że jest niezdolne i tępawe, to w końcu straci motywację do nauki i przestanie się interesować treściami, wykraczającymi poza to, co zostanie mu narzucone. Gdy, na domiar złego, taką opinię podeprze się urzędowo diagnozą psychologiczną z wszystkimi szykanami fikcyjnej naukowości, wówczas nawet otoczenie, które może artykułowałoby jakieś wątpliwości, uzna to za prawdę. Reszta to już zwykłe sprzężenie zwrotne czyli  samonapędzający się proces degradacji każdego rodzaju. U podłoża rezygnacji z prowadzenia gry o własną podmiotowość leży pogodzenie się z przyklejoną kiedyś etykietką, która stała się swoistym wyrokiem na dożywocie. 
Wszelako w ludzkiej duszy tkwi pierwiastek podmiotowości, który u człowieka, nawet redukowanego do reaktywności, nie całkiem jednak poddaje się inżynierii psychospołecznej. Jest nim przyrodzone poczucie godności osoby ludzkiej. Nawet najlepszy  programista czy treser wie doskonale, że nie da się człowieka w pełni zrobotyzować (choć prace wciąż w toku).  Natomiast możliwe jest aż nadto skuteczne sterowanie poczuciem samooceny poprzez gradację akceptacji psychologicznej i społecznej. Dokonuje się tego za pomocą licznych technik – wcześniej już wspomnianej dystrybucji szacunku oraz manipulacji symbolicznej i relatywizacji aksjologicznej.
Nasza samoocena bywa dwojakiego rodzaju. Z jednej strony sami wiemy, kim jesteśmy, i co jesteśmy warci. Z drugiej jednak – dowiadujemy się, jak nas postrzegają inni, i jak też nas oceniają. Oceniamy się więc również poprzez oceny innych; powiada się że istnieje samoocena ukryta i jawna. W tej pierwszej jesteśmy władni mieć własne zdanie o sobie, niezależnie od tego, co o nas sądzi otoczenie. Na drugą mamy wpływ tylko pośredni, gdyż wynika ona z cudzego subiektywizmu oceny. Stan idealny to stan równowagi obydwu tych czynników – czyli ich pełna zgodność co do  znaku. 
Manipulacja polega teraz na stopniowym znoszeniu owej władczości w zakresie samooceny ukrytej, czyli redukowaniu podmiotowości w postrzeganiu samego siebie, i w jej  relatywizowaniu. Idzie o to, by niezależnie od tego, co się sądzi o samym sobie, przyjąć za punkt odniesienie akceptację, jakkolwiek mierzalną przy pomocy standaryzowanych „wskaźników porównań społecznych”. Uzyskiwane wyniki wyznaczać mają akceptowalny zakres potencjału w zakresie pełnienia takich czy innych ról w relacjach z innymi. Mówiąc po ludzku, to inni określać mają, co kto jest wart, a ten ktoś ma się pogodzić z tym, iż ta ocena jest nie tylko słuszna, lecz i w pełni zasadna. 
Obok akceptacji „parametryzowanej” istnie też akceptacja uznaniowa. Ta już w ogóle wymyka się jakiejkolwiek wymierności, nawet spekulatywnej, gdyż zasadza się na cudzej łaskawości, czyli na niejawnym feudalizmie społecznym. Istnieją hierarchie samozwańcze, którym udaje się zawłaszczyć – nawet w dużej skali – prawo do kooptacji lub wykluczania innych według własnego uznania czy tłumaczenia się z swych decyzji. Mają one cechy cywilnych sekt, w których zasady hierarchizacji członków są niezwykle tajemnicze. 
Tu o przynależności – i o czerpaniu z niej profitów – decyduje wyłącznie wiernopoddańczość i służebność, czyli zatracenie samego siebie i własnej sterowności. Efekty są takie same, ale większe bywa poczucie niesmaku do samego siebie z powodu pogodzenia się z rolą wasala, nawet lokaja, bez najmniejszych, wstępnych prób wyegzekwowania informacji o prawdziwych regułach gry wewnątrz grupy czy o celach, jakie chce realizować dany guru (indywidualny, lub zbiorowy).
Samowiedza osobnika, formatowanego „parametrycznie”, stopniowo staje się pochodną z wystawianych mu cenzurek i wyników, osiąganych w skalowanych pomiarach. Nie ma tu mowy o samosterowności czy samostanowieniu. Raz zaprogramowany mechanizm zewnątrzsterowności, zazwyczaj instytucjonalnie wdrukowywany od dziecka w trybie edukacyjno-wychowawczym, staje się naczelną zasadzą funkcjonowania człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy później jest on przez całe życie odpowiednio stymulowany, a jego pożądane działania odpowiednio wzmacniane i nagradzane. 
Temu z kolei służy „perswazyjność” adaptacyjna, czyli redukowanie sterowności człowieka do uległości wobec tresury – każdego rodzaju. Będziesz grzeczny, będziesz myślał, jak należy, czuł, jak należy, lubił to, co należy, mówił to, co należy – zostaniesz oceniony wysoko, a więc znajdziesz się w puli kandydatów do jakiejś nagrody. Zostaniesz wyróżniony, wydzielony z tłumu, wskazany jako wzór. Zostanie ci przyznany ochłap społecznego szacunku, na który nie każdy przecież zasługuje.  Są też i gratyfikacje bardziej konkretne – jakieś fanty, powszechnie uważane za wartościowe. To nieważne, że zbiera ci się na wymioty, że nie możesz spojrzeć lustro, że czujesz się jak szmata. Zyskałeś wysoką ocenę u jakichś jurorów, a to znaczy, że wolno ci mieć wysoką samoocenę. Ciesz się. A co się gotuje w duszy, to już twoja rzecz. 
(Beznadziejne przypadki utraty samosterowności w wersji dworu  feudalnego pozostawiamy własnym rozważaniom czytelnika. A jest nad czym przemyśliwać, mając dokoła tyle wspaniałych tego przykładów) 
Im bardziej da się zgłuszyć w człowieku jego potencjał podmiotowości w zakresie samowiedzy, samooceny i samoakceptacji, tym łatwiejszym staje się on łupem dla tych, którzy chcą nim zawładnąć. Należy pamiętać, że ta mechanika dotyczy nie tylko jednostek – ona obejmuje swym działaniem także całe narody! W ramach pouczających ćwiczeń domowych proszę zastanowić się, jak to przełożyć na kształtowanie owej narracji kulturowo-historycznej, będącej wszak głównym tematem tych rozważań. I gdzie szukać beneficjentów w narodach, poddanych takiej obróbce. Kim są – nawet nie ci treserzy, czy psychospołeczni programiści? I dlaczego chcą nimi być? 
Odpowiedzi na tego typu pytania, jeśli są szczere do bólu, mogą szalenie zaburzyć dobre samopoczucie wielu spośród tych, którzy mają doskonałe mniemanie o sobie i swoim rozumie.  Ale warto się nad nimi pochylić. Pewien mądry filozof powiedział, że „człowiek, ta gibka istota, poddająca się w społeczności myślom i wpływom cudzym, zarówno zdolny jest poznać własną naturę, kiedy mu ją ktoś ukaże, jak stracić jej poczucie, kiedy mu się ją ukrywa” (Montagne). Może pierwszym krokiem takiej autoanalizy powinno być zastanowienie się, kto nam ją ukrywa, i gdzie, w czym szukać pomocy, by ją jednak odkryć. 
I jeszcze jedno. Warto pamiętać, że duża samowiedza i wysoka samoocena własna to przede wszystkim tendencja do odczuwania dumy, natomiast niska samoocena to skłonność do odczuwania wstydu – chyba że mała samowiedza lub zapaść aksjologiczna czynią ten wstyd mało istotny. Może by tak zajrzeć w głąb własnej duszy i zobaczyć, które z tych uczuć dominuje – i dlaczego?  Przy takich introspekcyjnych figlach warto pamiętać jeszcze o jednym. Powiada się, że największym sukcesem diabła jest wmówienie wszystkim dokoła, że go nie ma. Czy aby największym sukcesem manipulantów nie jest wmówienie manipulowanym, że nikim nie manipulują, że są wręcz przyjaciółmi ludzi w pojedynkę, i ludów en masse? Mimo iż jakaś dziwna intuicja, wręcz instynkt, podpowiada, że coś tu jest „nie tak”?
 Otóż właśnie – w tym „nie tak” kryje się wiele tajemnic ludzkich dramatów. Skąd bowiem biorą się stada frustratów, indywidualnych i „zbiorowych”, jakich pełno w zmanipulowanych ludziach i społecznościach. Przyjrzyjmy się temu nieco dokładniej. Skoro ktoś czegoś nie może, to znaczy że nie jest do tego przygotowany lub przysposobiony, albo jest tak już ukształtowany, że tego nie ogarnia. Bywa i tak. Skoro jednak ktoś coś potrafi, a tego nie robi, to znaczy że świadomie nie chce, lub nie może. Dysponując sprawnym rozumem, nie posługuje się nim i nie wykorzystuje wszystkich jego możliwości. Musi tu więc działać jakaś forma samoograniczenia – jakiś  przymus  wewnętrzny lub zewnętrzny, może konieczność. Możliwe, że napór okoliczności i rozmaitych uwarunkowań jest na tyle silny, iż człowiek godzi się na przekłamania poznawcze, nawet na celowe zakłamywanie rzeczywistości, czyli na jej świadome zafałszowanie. Skąd jednak biorą się te wszystkie łamańce umysły i duszy? 
Przecież ich koszty psychologiczne bywają ogromne – tym większe, im większa świadomość swej wewnętrznej nierzetelności i zniewolenia. Samoocena wciąż spada na łeb na szyję, rodzi się lęk przed stanięciem w prawdzie, zapętla się sprzężenie wiecznego strachu i kłamstwa, wciąż snuje się w duszy jakieś uogólnione poczucie winy itp. Towarzyszy temu frustracja, wyrosła z konieczności ciągłego przystosowywania się do wymogów standaryzacyjnej poprawności, z gonitwy za wymiernymi sukcesami i z unikania ryzyka utraty tego, co się już w życiu uzbierało.
Za sprawą rezygnacji z samosterowności i samostanowienia, rodzi się osobliwy egzystencjalny stan wiecznego niespełnienia, generujący ciągły dysonans poznawczy, napięcia emocjonalne, wreszcie konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Strasznie to ciśnie i uwiera. Przestają wystarczać  liczne mechanizmu obronne – racjonalizacje, wyparcie, ucieczki w aktywność pozorowaną i  zastępczą, nawet używki. Towarzysząca życiu nieustanna frustracja co i raz bywa odreagowywana w formie stanów depresji czy odruchów niekontrolowanej agresji. W skali jednostkowej przekłada się to na większą lub mniejszą, ale trwałą dysfunkcjonalność psychologiczną, w skali masowej – na anomię, w tym i na zbiorowe akty desperackiej buntowniczości. 
Fenomen anomii to problem aksjologiczny, który wymagałby osobnego omówienia. Tu niech wystarczy stwierdzenie, że skuteczność każdej bez wyjątku manipulacji jest pochodną stopnia wygaszania normatywności moralnej, zbudowanej na niezmienniczości kategorii dobra i zła. Gdy wszystko może mieć dowolny znak wartościujący, zależnie od kaprysów gremiów stanowiących prawa, wyznaczających koniunktury społeczne, mody czy totalne przyzwolenie na folgowanie  grzeszności – wówczas nie ma żadnych ograniczeń dla swobodnej ekspansji  egoizmu osobniczego. Redukcja antropologii do funkcjonalizmu – tak jednostek, jak i ich dowolnie liczebnych zbiorowości – nieodmiennie prowadzi do zapaści aksjologicznej, a w efekcie do stanu zawieszenia lub wręcz unieważnienia zasad moralnych w makroskali. Reakcją na to jest upowszechnianie się postaw konformizmu, oportunizmu, apatii i agresji – z wszystkimi tego konsekwencjami psychospołecznymi, kulturowymi, również politycznymi i historycznymi. Na drugim biegunie nie ma literalnie nic!
To pole wielkiej walki o ludzkie sumienia. Albowiem manipulacja najwyższego rodzaju to właśnie technologia ich wygaszenia, tłumienia, prostytuowania. Bez rozumu jest się głupcem, bez sumienia – już tylko nikczemnikiem. Tego nie brał pod uwagę nawet Darwin, który – choć zakamieniały materialista – uważał przecież, że sumienie jest swoistym instynktem naturalnym. Skoro jednak człowiek w swym buncie przeciw Bogu wymyślił dekonstrukcję samego siebie, to trudno się dziwić, że przy ponownej rekonstrukcji chce zrezygnować z tego, co otrzymał od samego Stwórcy. Nie udaje mu się to, więc od dawien dawna szuka sposobów, by ten boski dar przynajmniej okaleczyć, nawet splugawić. Czy aby nie podsuwa mu ich ten sam jegomość, który nas przekonał, że go nie ma? Czy najbardziej obrzydliwa manipulacja nie polega na pozbawianiu  człowieka tego właśnie zmysłu dobra? 
Doskonałym treserom nawet i to czasami się udaje. Ale nigdy nie do końca. Powszechnym natomiast jest usypianie sumień poprzez stymulację pychy, pobłażliwość dla upadłości i narkotyzowanie akceptacją zewnętrzną, dającą poczucie pędu wzwyż. To granie na rozbudzanej potrzebie wywyższania się nad innych. Ale po to, by byli ci na górze, muszą być ci, co na dole. Ci pierwsi, którzy tam się wdrapali, łatwo nie popuszczają tym, którzy spadli. Nie pozwalają na zmianę układu sił – każdym sposobem, jaki mają w swym arsenale środków dominacji. 
Wojen toczyć bez przerwy się nie da, więc gdy już ktoś raz przegra, to ma w tej przegranej trwać tak, by nie zechciało mu się odwracać ustalonego porządku rzeczy. Wojskowych zastępują wtedy fachowcy od obróbki „zasobów ludzkich”, doskonalący przez wieki swe techniki zniewalania i znieprawiania narodów. Wspierają się w tym wzajemnie z ośrodkami władzy i pieniądza, Są ich całe legiony – rozmaitych specjalizacji, osobników inteligentnych, sprawnych i pewnych swego. Dysponują nieograniczonymi funduszami, nawet dowolną ilości królików doświadczalnych z rozmaitych plantacji niewolników, jakich na świecie nie brakuje. Ich wynalazki, krok po kroku, czynią spustoszenie w ogromnych populacjach – dzisiaj  podłączonych do odbiorników, którymi nadawane są owe dzwonki tak, by uwarunkowane zwierzaki reagowały jak należy. A te, zgłupiałe i nieco oszalałe, same nawet nie wiedzą, dlaczego tak puszczają im ślinianki. Trawiąc podawaną karmę, w stanie chwilowej błogości i komfortu, moszczą się potem w iluzorycznej rzeczywistości, wierząc, że tak było, jest, i dalej powinno być.  Że jest to nawet dobre, choć może nieco upierdliwe. A co najważniejsze i najprzyjemniejsze – nie muszą o niczym decydować, i za nic odpowiadać, nawet za siebie!
Częścią tej iluzji, i tego tańca świętego Wita, jest parahistoria, wraz z jej mitologią, symboliką, rytuałami, sztuką, wreszcie z narzuconą narracją o nieuchronności tego, co jest jej treścią. Ta ostatnia to największy skarb narodów zwycięskich. Niby niewymierny, ale jakże cenny przez swą cywilizacyjną moc sprawczą, sprawdzona przez wieki. Wojny były i będą – o zasoby, o terytoria, o panowanie nad pieniądzem i ziemią. Ale nic nie będzie w nich tak bezwzględnie atakowane, ale i bronione, jak właśnie owo panowanie nad duszami przegranych – zarówno własnymi siłami jak nikczemnością zaprzańców, beneficjentów, dyskontujących klęski własnych narodów. 
Nie wiadomo właściwie, kto tu jest większą kanalią. Zwycięzcy opiewają swoje sukcesy – co zrozumiałe. Ale ci drudzy wyśpiewują nie tyle ich bitewną chwałę, ile pochwałę ich panowania i wyższości.  Że spotyka ich za to pogarda tych pierwszych – to także zrozumiałe. Ale to, że są tolerowani wśród swoich – to już szczyt perwersyjnego upodlenia pokonanych. A już nie ma żadnego usprawiedliwienia dla akceptacji tych upiornych peanów, układających się w narrację beznadziei. Chyba że mówimy o pełnej kapitulacji wspólnoty we wszystkim, co ją konstytuuje – w tym i zbiorowej pamięci o własnej historii. .
Odwrócenie narracji historycznej wymaga wielkiej odwagi do spojrzenia na samych siebie bez żadnych okularów – ani ciemnych, ani różowych. To może być bolesne, a nawet oślepiające – jak spotkanie na drodze do Damaszku. Wymaga gotowości do wielu wyrzeczeń, do podejmowania odpowiedzialności za własny los. Powiada się, że ludzie boją się ryzyka, stresu związanego z utratą tego, co mają i znają, na rzecz niepewności, jaką może nieść nieznana nowość. Cóż, nikt nie twierdzi, że ma był łatwo i przyjemnie. Kto zbyt długo chodził o kulach, ten dorobił się przykurczy mięśniowych i boi się odrzucić te patyki – choć już może! 
Najtrudniejszy jest wtedy moment, kiedy wstaje z krzesła – już nie siedzi, ale jeszcze nie idzie. Człowiek, który przechodzi „duchową i umysłową wylinkę”, który z poczwarki zamienia się w motyla – z przegrywającego w wygrywającego – bardzo się musi przy tym namęczyć. Ale najpierw przychodzi mu pokonywać rozmaite, często irracjonalne i zaszczepione w nim lęki, wyzbywać się wdrukowanych odruchów, wyplenić kłamstwa. Niektórzy uczeni mężowie nazywają to wszystko razem fazą kryzysu tożsamości, albo dezintegracji pozytywnej. Koszty takiej przemiany w wymiarze historycznym mogą być wielkie, ale bez nich nie ma szans na jakościową odmianę swego losu. 
Czego więc może uczyć historia „wiecznie przegrywających”? Proszę sobie odpowiedzieć na to samemu. Niech owe próby samodzielności myślenia na ten temat będą pierwszą lekcją samowiedzy i samostanowienia, zapoczątkowującą bolesny i długotrwały proces rewitalizacji mocno podupadłego ducha narodowego – podmiotowej i kreatywnej tożsamości kulturowej i historycznej, w wymiarze tak jednostkowym, jak i wspólnotowym.


