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WSTĘP

						Nie same rzeczy bynajmniej, ale mniemania o 
rzeczach są  przyczyną naszych błędów, lęków, nieszczęść; jeśli ktoś ma zapatrywanie (mniemanie) przewrotne, to jakiego rodzaju jest przyczyna, takiego i skutek 
(Epiktet, Diatryby)

						Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy 
						przychodzą do was w odzieniu owczym, 
						wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Nie może 						dobre drzewo rodzić złych owoców, a złe drzewo 						nie może rodzić dobrych owoców. Tak więc po 						owocach poznacie ich.
										(Mt. 7, 15-20)

	Krótkie i proste Chrystusowe napomnienie, oprócz swej moralnej i religijnej treści, daje się wyjaśnić również w sensie czysto logicznym, streszczającym się w znanym stwierdzeniu, iż z fałszywych przesłanek nie sposób wywieść prawidłowych wniosków; podobną myśl zwięźle wyraził już o wiele wcześniej grecki filozof Epiktet. Tyle powiada logika. Lecz w ludzkim życiu, które, jak wiadomo, ani się na niej nie zaczyna, ani nie kończy,  niejednokrotnie stajemy przed  takim oto faryzejskim dylematem: jak się ma to, co prawdziwe do tego, co prawidłowe? Jest to osobliwa zawiłość egzystencjalno-semantyczna, gdyż prawdzie zawsze przypisuje się walor zerojedynkowej obiektywności, zaś prawidłowości – już nie zawsze 
Prawidłowość ma prawo być statystyczna, może być też domniemaniem, przekonaniem, zwyczajem. Tu dopuszcza się istnienie wyjątków, a nawet subiektywizm opisu czy osądu stanu rzeczy. Prawda zawsze jest jedna i stała – wszędzie i dla wszystkich, bez względu na okoliczności; prawidłowość może podlegać stopniowaniu w zależności od jej kwalifikacji wedle subiektywnie przyjętych kryteriów. Można zaryzykować stwierdzenie, że prawidłowość jest zaledwie jakąś mniej lub bardziej cząstkową aktualizacją prawdy, jakąś jej manifestacją, nie zawsze wyczerpującą do końca wszystkie jej znamiona. Prawidłowość byłaby więc prawdą zmyślnie stosowaną, a zakres konkretnego zastosowania byłby uwarunkowany jej praktyczną wiarygodnością oraz użytecznością. 
	Rodzi się teraz chytre pytanie: jak praktyczna prawidłowość wniosków ma się do ich formalnej prawdziwości? Wszak nieraz prawdę przykrawa się w imię rozmaicie pojmowanej użyteczności, wygody, jakichś celów niższych lub wyższych, zamierzonych lub nieświadomie pokrętnych i przewrotnych. Prawda nie jest fałszem, lecz prawidłowość, nie będąc całą prawdą, może mieć pewne znamiona fałszu. Z takiej konstatacji wynika ciekawe następstwo. Jeśli bowiem odwrócić porządek rozumowania, to możliwe staje się takie oto stwierdzenie: ponieważ prawidłowość zawiera część prawdy, to musi być zawsze w jakimś stopniu prawdziwa; prawidłowość może być domniemana lub wręcz stanowiona; zatem to, co domniemane lub stanowione musi być w jakimś stopniu prawdziwe. Ponieważ domniemanie lub stanowienie zawsze bywa efektem zamierzonej spekulacji rozumu, zogniskowanej na jakimś określonym, celu bądź zdefiniowanym zadaniu, a nawet bywa wytworem wyobraźni, swobodnie generującej idee czy pomysły, zatem, za sprawą przydania owym wytworom ludzkiej myśli czy fantazji cech prawidłowości, nabierają one cech aktualizacji prawdy. Stają  się uprawdopodobnione, zyskując tym samym coś na podobieństwo logicznej legitymizacji.
	Takie przekłamanie logiczne może wyrastać z niekontrolowanych emocji, z ignorancji, z pychy, bądź wreszcie ze złej woli. Dwa pierwsze przypadki dają się jeszcze od biedy tłumaczyć dobrymi chęciami – ale  niczym więcej. Dwa pozostałe – to już świadome fałszerstwo. Bo czymże innym może być chęć zakłamywania rzeczywistości czyli dążenie do formułowania wniosków fałszywych, które jednak z jakichś powodów mają być uznawane za prawidłowe? By uprawdopodobnić fałsz trzeba teraz tylko odwrócić całe rozumowanie i z góry przyjąć fałszywe przesłanki – z pełną świadomością dokonywania gwałtu na logice, na prawdzie czy chociażby tylko na zdrowym rozsądku, a nawet działania wbrew naturalnemu porządkowi rzeczy. Cały więc problem sprowadza się do takiego formułowania i zestawiania  owych fałszywych przesłanek, by przy pomocy pokrętnej dialektyki wykazać, że sprzeczność pomiędzy praktyką, a teorią można uładzić jeśli tylko uda się rzecz całą sprowadzić do prawidłowości w wymiarze oczywistej konieczności lub przynajmniej wiarygodnej  użyteczności. Trawestując słowa Hamleta o rozwadze i tchórzostwie, można teraz  stwierdzić, że tak to konieczność, użyteczność lub wygoda czyni nas kłamcami.
	Użyteczność ma charakter wymierny i podlega wycenie według rachunku zysków i strat, jakie  wynikają – lub mogą wynikać – z okoliczności, życiowych uwarunkowań czy rozmaitych spekulacji na poziomie dającego się zdefiniować konkretu. Jest więc z pozoru przewidywalna – co więcej, bywa zwykle pożądana. A jeśli jest pożądana – to wszystko, co ją wspiera, należy uznać za konieczne, nawet kosztem prawdy, która przegrać wtedy musi z  antycypowanym zyskiem. Wymierny, pożądany konkret mami ludzi i nie tylko wywodzi na manowce logiki, lecz również często wytłumia w nich odruchy godziwości. Jeśli teraz przyjąć za paradygmat, że użyteczności można dowolnie przypisywać znamiona  konieczności (choćby tylko w części), wówczas wszystkie rachunki, naginane przez pragnienie osiągnięcia  korzyści, będą się zgadzały niezależnie od formalnej poprawności logicznego wnioskowania.  Trzeba je tylko odpowiednio uwiarygodnić. Taka dialektyczna ekwilibrystyka znosi logikę dwuwartościową, gdyż dopuszcza dowolne odwracanie znaków w zależności od  uznania tego, kto zechce się nią – i potrafi się nią posługiwać. Wystarczy tylko „zapomnieć”, że niedopuszczalne jest dzielenie przez zero.
	Jeden z podstawowych dylematów egzystencjalnych ogniskuje się wokół wyborów, dokonywanych  między wolnością, a koniecznością. Rzecz w tym, jak rozpoznaje się konieczność i jak pojmuje się wolność wyboru. Kwestię tę należy rozpatrywać w dwóch porządkach: poznania (w tym emocjonalnego i duchowego) oraz działania. W pierwszym z nich, fałsz obejmuje przekłamanie obrazu rzeczywistości, które może być świadomie zamierzone a więc jakoś celowe, bądź nieświadomie wynikać z  nieprawidłowego jej odczytania i rozpoznania. W grę wchodzić więc może bądź zła wola, bądź ignorancja, bądź wreszcie jakiś imperatyw emocjonalny. W wszystkich tych przypadkach każde dalsze wnioskowanie musi być obarczone kumulującymi się błędami, potęgującymi zniekształcenia tego obrazu. Z kolei w przełożeniu na ludzkie działania w wymiarze jednostkowym i zbiorowym, wyjściowe stwierdzenie oznacza tylko tyle, iż jeśli u ich źródeł tkwi fałsz wówczas prędzej czy później skazane one są na porażkę lub ostatecznie prowadzą do fatalnych następstw – nawet jeśli przynoszą chwilowe zyski. Kwestia rozróżnienia tego, co po stronie skutków jest porażką, a co nią nie jest – dla kogo i w jakim sensie – wymaga osobnego rozważenia i wyjaśnienia. Rzecz bowiem w ustaleniu, co miało być celem działania, jakie były stojące za nim intencje oraz czemu lub komu miało służyć.
Wyjściowe ewangeliczne napomnienie odnosić można tak do jednostek jak i do ich zbiorowości w różnej perspektywie czasowej – już to w codzienności życia już to w skali lat, wreszcie w historii wielu pokoleń. W różnych przedziałach czasowych fałsz czy przekłamanie dotyka pojedynczych ludzi, społeczności, narody, całe kultury czy cywilizacje. Różne bywają rodzaje tych przekłamań, różne ich źródła i przyczyny, różne skutki – zarówno te krótko jak i długofalowe. Zawsze jednak prawa logiki okazują się nieubłagane – tak w porządku egzystencjalnym, jak i historycznym: fałsz musi rodzić fałsz, niezależnie od tego jaką by się nie posiłkować ekwilibrystyką formalną czy pokrętną dialektyką. 
Przeniknąć i pojąć fałsz w jednostkowym wydaniu osobowym nie jest aż tak trudno, gdyż związki między przyczynami, a następstwami działań, dają się wychwytywać dość prosto i szybko – nawet jeśli trzeba sięgać do głębokich pokładów ludzkiej psychiki. Nie wolno jednak przy tym z góry zakładać, że owo przekłamanie zawsze jest uświadamiane, celowe i zamierzone – zazwyczaj wynika ono z nieznajomości samego siebie. Brzmi to z pozoru niedorzecznie niemniej już stary Epiktet wiedział, że ludźmi powodują bardziej mniemania o sobie i o świecie niż rozum oraz wiedza. 
Owe mniemania składają się na uogólnione domniemanie tego, czym jest rzeczywistość, na wyobrażenie tego, kim się jest samemu, i w jakiej realności się żyje. Z kolei owo domniemanie jest niczym innym jak subiektywnym odwzorowaniem prawdy, czyli jedynie subiektywnym przekonaniem, uprawdopodobnionym na własną modłę samego zainteresowanego. W nim tkwi źródło wszelkich fałszywych przesłanek własnego poznania, odczuwania czy działania, z których wysnuwane są zarówno fałszywe wnioski, stanowiące zaplecze ludzkich poczynań, jak i przekłamane dyspozycje normatywne dla oceny ich następstw. Skutki bywają nieubłagane – kto oszukuje samego siebie, oszukuje też i innych; kto przekłamuje samego siebie, tego zwykle spotyka zasłużona kara w postaci rozbieżności miedzy tym, co zamierzone i oczekiwane, a tym, co uzyskiwane; psychologowie nazywają to dysonansem poznawczym. Jest on tym bardziej dotkliwy, im bardziej mniemania rozmijają się z rzeczywistością.
W wymiarze zbiorowym odnalezienie źródeł i przyczyn takiego dysonansu nie jest już takie łatwe. Po pierwsze, należy zdefiniować czego dotyczy przekłamywanie rzeczywistości, jaki jest jego zakres treściowy i zasięg czasowy, jak kwalifikować aktualny stan rzeczy w kategoriach przyczyn i skutków, wreszcie co jest nośnikiem oczywistego acz utajonego fałszu. W przypadku jednostki zakorzeniony on jest w jej świadomości i tożsamości, w przypadku całych zbiorowości należałoby szukać tego zakorzenienia w kulturze, będącej sumą ich  dorobku materialnego i duchowego, pamięcią dokonań pokoleń. Lecz czy można mówić o przekłamaniu kulturowym, o fałszywych przesłankach kulturowych w skali historycznej? I co wynika z tego dla życia jednostek, które z pokolenia na pokolenie są przecież kształtowane przez kulturę? Jak teraz przekłamanie każdego człowieka z osobna staje się – lub może się stawać, i to w różnym stopniu – synergicznym efektem rozwoju osobniczego w sensie psychologicznym, kulturowo-społecznym i historycznym?
	Po jakich owocach można poznawać kulturę i ją osądzać? Jeśli stan rzeczywistości uznać przynajmniej po części za sumę ludzkich działań, uwarunkowanych poznaniem oraz wnioskami z niego płynącymi i wcielanymi w życie, to analizując go w jego aktualności  można dochodzić przyczyn, za sprawą których owe następstwa zaistniały – niezależnie od intencji, powodujących ich podmiotami czy też racji, jakie za nimi stały. Rzecz w tym jednak, czy ów stan jest rezultatem działania tylko samego człowieka. Czy jest on jedynym kreatorem rzeczywistości, czy też jedynie współuczestniczy w jej kształtowaniu? 
	Z jego własnej perspektywy problem sprowadza się do tego, jak postrzega samego siebie, swą obecność w świecie oraz własne w nim aktywne uczestnictwo. Czy uważa się za jedyną siłę sprawczą, władną ją przekształcać lub przynajmniej w pełni ją rozpoznawać lub wręcz kontrolować jej bieg, czy też jest w tej sprawczości jednak jakoś ograniczony? Albo inaczej: jaki przypisuje sobie zakres podmiotowości w relacjach z tą otaczającą go rzeczywistością? Na tym jednak nie koniec albowiem koniecznym staje się dlań odpowiedzenie sobie jeszcze na pytanie inne, zgoła fundamentalne: czy owa postrzegana przezeń rzeczywistość jest jedyna i czy nie istnieje przypadkiem inny jeszcze wymiar, niedostępny jego bezpośredniemu poznaniu i oddziaływaniu? I czy pomiędzy tym, co jest w stanie rozpoznawać i na co może wpływać swoim celowym działaniem, a tym co znajduje się już poza zasięgiem jego władztwa, istnieje jakaś współzależność? 
	Jeśli bowiem nie ma nic ponad to, co tak czy inaczej pozostaje w gestii ludzkiego poznania i oddziaływania, to wówczas pozostaje tylko kwestią czasu – choćby nawet odsuniętego w niewyobrażalną przyszłość – ogarnięcie tego wiedzą, nauką i technologią, a także znalezienie sposobów skutecznego sprawowania nad tym pełnej kontroli. Byłaby to więc sytuacja pełnej podmiotowości, do której człowiek miałby dążyć i którą teoretycznie mógłby osiągnąć. Jeśli jednak istnieje jeszcze co najmniej jeden porządek (czy też poziom) rzeczywistości, do której nie ma bezpośredniego dostępu – ani na drodze bezpośredniego poznania, ani działania, wówczas trzeba by uznać, że owa podmiotowość jest jedynie cząstkowa, a niekiedy wręcz iluzoryczna. Pierwszy wariant wydaje się być jednoznaczny w swych założeniach, w rozwoju i w zastosowaniach; byłoby to wariant ontologicznie ograniczony i epistemologicznie zamknięty, w swej istocie zredukowany do fenomenologii funkcjonalno-operacyjnej. Drugi natomiast kryje w sobie dwie zasadniczo odmienne możliwości, które wymagają osobnego, przynajmniej skrótowego omówienia; jest to wariant otwarty – i to pod wieloma względami. Należałoby też zastanowić się, czy obydwu tym wariantom można przypisywać walor wewnętrznej  spójności.
	Żadne ludzkie poznanie i żadne ludzkie działanie – w wymiarze jednostkowym i zbiorowym – nie może pozostawać zawieszone w aksjologicznej próżni. Byłoby bowiem wówczas jedynie sumą odruchów, których cel sprowadzałby się wyłącznie do trwania – i to jedynie ono samo wyznaczałoby sens egzystencji. Gdyby jednak miało to być prawdą – jedyną prawdą – wówczas rzeczywiście jedynym kryterium rozstrzygającym o tym sensie byłaby sprawność i skuteczność wysiłków na rzecz podtrzymywania stanu funkcjonowania jednostkowego organizmu lub zbiorowości, niezależnie od stopnia ich złożoności czy wręcz ich natury. Pojęcie prawdy mogłoby być wtedy całkowicie utożsamione z pojęciami konieczności i użyteczności, a tylko ta ostatnia określałaby wartość każdego działania. Aksjologia zredukowana do funkcjonalnej fenomenologii – oto co odnajdujemy na końcu tego rozumowania. Poznanie zredukowane do reaktywności – oto, co pozostaje z całej epistemologii. Wreszcie ontologia przestaje być potrzebna i można sobie ją w ogóle darować,  jako zbędny balast – oto co pozostaje z całego obrazu człowieczeństwa. Maszyna nie wymaga żadnej podbudowy antropologicznej. W miejsce kultury pojawia się mrowisko.
	Wydawać by się mogło, że takie pomysły to tylko pijany sen wariata, rojenia filozofa po rozległej lobotomii, mrzonki osobnika cierpiącego na atrofię emocji i ducha – albo program działania wysoce wyspecjalizowanego robota. Niestety, historia ostatnich kilku stuleci dowodnie pokazuje, że współczesny człowiek doprowadził do takiej degradacji i samego siebie oraz świat, który został mu dany w dziedzictwo od Boga, świat kształtowany wysiłkiem wcześniejszych pokoleń. Nie wzięło się to znikąd. Gdzieś, kiedyś, zrazu niepostrzeżenie, uruchomione zostały procesy konstruowania rzeczywistości w swej istocie przekłamanej, budowanej na fałszywych przesłankach – nie tylko zresztą antropologicznych. Sacrum nie tyle wykluczono z życia człowieka, ile je w ogóle zanegowano, lub też przypisano innym porządkom i aspektom ludzkiej natury. Z czasem to, co było jedynie abstrakcyjną grą rozumu, buntem przeciwko Stwórcy, prometejską ideą przejęcia prerogatyw omnipotencji demiurga, szybko przekształcać się poczęło w ponurą rzeczywistość – kulturową, społeczną, polityczną i historyczną – skonkretyzowaną, namacalną i jakże okrutną. Świat, mający w zamierzeniu zmierzać ku pięknym utopiom, do raju, wymyślonego, projektowanego i realizowanego w imię szczytnych celów, stawał się krainą kolejnych nieudanych projektów inżynierii społecznej. I nie zmienia tego fakt, iż powstało w tym czasie wiele jakże wspaniałych rzeczy, wyrosłych z twórczego ducha uczonych, artystów, odkrywców. Bilans nie jest, niestety, dodatni. 
	Warto więc może podjąć próbę dotarcia do przyczyn tego stanu rzeczy, żeby chociaż z grubsza zrozumieć, co się stało i jak to działa. Z konieczności może to być to jedynie ogląd bardzo pobieżny, niejako z lotu ptaka. Jeśli nawet będzie to wyprawa w głąb historii, podjęta przez samozwańczego dyletanta-amatora, to może pozwoli odpowiedzieć na kilka pytań o kondycję człowieczą dnia dzisiejszego. Zresztą, jak wiadomo, amatorom udawało się niekiedy więcej, niż uczonym specjalistom. Któż więc może przewidzieć, jak ta wyprawa się skończy?... 
Część I
 Człowiek zredukowany – gra fałszywych luster
1. Tożsamość – zadana, modelowana czy programowana
1.1 Pierwsze pytania i wątpliwości  
	Banalnym wydaje się być stwierdzenie, że zdecydowana większość ludzi nie zaprząta sobie na co dzień głowy pytaniem: kim jestem? Jest to dla nich, po prostu, oczywistość – jestem tym, kim jestem, i nikim innym. Poproszeni o podanie jakichś bardziej dokładnych informacji, wyliczają wszystko to, co zwykle podaje się w rozmaitych ankietach czy życiorysach: płeć, wiek, wygląd, wykształcenie, zawód, status społeczny, narodowość, obywatelstwo, wyznanie itp. Jednym słowem, zwyczajowo opisujemy siebie poprzez rozmaite parametry fizyczne i „formalne” oraz usytuowanie na kilku wybranych wymiarach przynależności do określonych grup społecznych i pełnionych w nich ról.  Natomiast imię i nazwisko są znacznikami, wyróżniającymi nas w masie innych jednostek, a także umiejscawiającymi nas w określonej tradycji rodzinnej, pokoleniowej, kulturowej czy wręcz historycznej. Wszystko to sprowadza się do wiedzy, określającej w oglądzie obserwatora naszą niepowtarzalną, osobisto-społeczną odrębność, zwaną dość często – i trochę nieprecyzyjnie – tożsamością.  
Należy jednak zwrócić uwagę na osobliwą dwuznaczność pojęcia tożsamości. W psychologicznym ujęciu termin ten oznacza samookreślanie się człowieka w jego własnej świadomości, natomiast w rozumieniu potocznym – owo wspomniane wyżej określanie go w postrzeganiu przez innych. Pierwsze znaczenie należałoby więc uzupełnić o wyróżnik podmiotowy „własna”, drugie zaś o wyróżniki przedmiotowe, sytuujące źródło i kategorie opisu w miarach obserwatora i świata zewnętrznego – „zadana” czy „przypisana”. Czym innym jest bowiem własna tożsamość człowieka w jego rozpoznawaniu samego siebie, a czym innym tożsamość rozpoznawana i przypisywana mu przez otoczenie.
Trzeba wyraźnie rozróżniać zakresy treściowe i znaczeniowe obu tych aspektów, gdyż, choć w pewnej mierze pokrywają się one ze sobą, to przecież w znacznym stopniu bywają  rozłączne – zwłaszcza w tym, co dotyczy samowiedzy i samooceny jednostki. Pierwszy aspekt ma wymiar czysto subiektywny, drugi może do pewnego stopnia podlegać obiektywizacji, lecz jedynie według powszechnie przyjętych i zrozumiałych w swej wymierności kryteriów zewnętrznych. Jednak oba te oglądy rzadko kiedy bywają w pełni kompatybilne, zwykle różnią się miedzy sobą, a niekiedy wręcz w ogóle nie idą ze sobą w parze. Przecież samookreślanie się człowieka nawet na miarach przynależności społecznych także jest w niemałym stopniu obciążone subiektywnym postrzeganiem przyczyn, z powodu  których znalazł się (lub odnajduje się) w takim a nie innym miejscu na różnych skalach tych przynależności – a także subiektywną oceną skutków z tego wynikających. 
Wspomniana wyżej suma wiedzy to opis na miarach przede wszystkim społecznych, wszelako niewystarczający do tego, by w pełni określić prawdę o człowieku w wymiarze psychologicznym, kulturowym i duchowym. A bez właściwości tych dwóch ostatnich rodzajów (a właściwie ich zbiorów) pojęcie tożsamości osoby ludzkiej nie tylko jest niepełne, lecz w ogóle traci sens. Rzecz bowiem w tym, że zupełnie inaczej sprawy się mają, gdy przychodzi odpowiedzieć na dwa inne pytania: jaki jestem? oraz dlaczego jestem taki, jaki jestem? 
Tu trzeba posłużyć się już innym językiem, innymi miarami - nie tylko opisu, lecz nade wszystko osądu wartościującego (zwykle dalece nienaukowego). Dodatkowo należy zdać sobie sprawę, iż człowiek zdefiniowany jest nie tylko przez swoją teraźniejszość i swoje w niej umiejscowienie, lecz nade wszystko przez swoją historyczność (faktograficzną oraz wewnętrznie narracyjną) – czyli w sumie przez rozwój osobniczy, dokonujący się nie tylko w określonym czasie i przestrzeni, lecz również nade wszystko w określonej przestrzeni  rodzinnej, edukacyjnej, wychowawczej, społecznej i kulturowej. Za tą aktualną realnością psychologiczną i społeczną, składającą się na obraz jednostki w danym momencie, kryje się ogromna ilość rozmaitych decyzji i wyborów z całej przeszłości. Te zaś musiały być przecież podejmowane w oparciu o konkretne przesłanki nie tylko funkcjonalne i utylitarne, lecz również wartościujące, a więc wywodzone z określonej normatywności etycznej. Za owymi decyzjami i wyborami kryły się też emocje, które wbrew argumentom racjonalnej natury potrafią skłonić człowieka do przemyśleń i działań zgoła niezwykłych, czy wręcz nieoczekiwanych nawet dla samego zainteresowanego. Nadto należy jeszcze uwzględnić w tym „bilansie decyzyjnym” takie czynniki jak poczucie powinności sumienia o mocy imperatywu, wynikające z wiary, które może wydawać się komuś z zewnątrz – zwłaszcza o odmiennym światopoglądzie – całkowicie nielogiczne, a nawet irracjonalne, a które jest przecież głęboko zasadne, naturalne i godne najwyższego uznania.
W tym momencie natrafiamy na pierwszą wątpliwość, co do trafności powszechnie (zwyczajowo bądź akademicko) używanego pojęcia tożsamości. Pytanie o to, jaki jest człowiek, powinno przecież uwzględniać również takie odpowiedzi jak: uczciwy, sprawiedliwy, dobry, zły, szlachetny lub podły, dzielny i odważny, tchórzliwy, mierny itd., itp.; nie sposób wyliczyć wszystkich tego rodzaju określeń, które mają swoje dobrze rozpoznawalne zakresy treściowe i odcienie znaczeniowe. Wykraczają one poza jakkolwiek obiektywizowany czy sformalizowany opis postaci, wyznaczając jej osąd w aksjologicznym porządku świata, w jakim żyje. Rodzi to dylemat poznawczy, sprowadzający się do innego jeszcze pytania: czy bycie „kimś” nie musi być – na zasadzie iunctim – sprzężone z byciem „jakimś”? Nie tylko logika ale również intuicja podpowiada, że tożsamości człowieka nie da się oznaczyć w pełni bez uwzględnienia obydwu tych aspektów jego natury człowieka i jego egzystencji. 
Uzupełnieniem owych dwóch pierwszych kwestii będzie też pytanie o to, dlaczego człowiek jest tym, kim jest i jaki jest? W języku przyczynowości (tej bezpośredniej oraz tej pośredniej) można je przeformułować do postaci operacyjno-procesualnej, a mianowicie: za sprawą jakich czynników zewnętrznych lub wewnętrznych jest on tym, kim jest oraz taki, jaki jest? Związane z pytaniem stawianym na samym początku, wpisuje się ono – wraz z dwoma pozostałymi – w główny wątek analizy postaci, a mianowicie w dylemat jej podmiotowości w kształtowaniu samego siebie w całym biegu swego życia.
W tym momencie pojawia się jednak kolejna wątpliwość – tym razem natury  terminologicznej. O ile wszelkie rodzaje przynależności, wyznaczające to, co zwykło określać się mianem tożsamości, zwyczajowo służą do opisu tego, kim jest człowiek w relacji ze światem, o tyle wszystko to, co określa jego indywidualne cechy, czyli jaki jest w tych relacjach, zwykło nazywać się osobowością. Jednakże pojecie to, tak jak próbuje definiować je psychologia (a są z tym ogromne kłopoty), także nie wyczerpuje całości opisu osoby ludzkiej, gdyż obejmuje te cechy (głównie koncypowane teoretycznie), które w domniemaniu zapewniają regulację zachowań przede wszystkim w trybie funkcjonalno-zadaniowym, a nie w odniesieniu do jakiejkolwiek aksjologii. 
 Niezależnie od definicyjnych sporów na temat tego, czym jest osobowość i tożsamość, stwierdzić należy, że rozdzielanie obydwu tych pojęć wydaje się nie mieć sensu, ponieważ są one współzależne. Zatem podmiotowość nie powinna być traktowana dwuznacznie – raz w odniesieniu do tożsamości, drugi zaś raz w odniesieniu do osobowości. Jest ona atrybutem jednorodnym, obejmującym całość istoty człowieka, jego życia wewnętrznego i zewnętrznego, jego rozumu, emocji, ducha, a także działania. Podmiotowość (oraz jej zakres) obejmuje wszystkie aspekty egzystencji – poznawczy, sprawczy i wykonawczy. Jej kształtowanie się przebiega zarówno w planie tożsamościowym jak i osobowościowym na zasadzie aktualizacji potencjału osobowego – danego od Boga, zadanego z natury i urodzenia – w procesach rozwojowych, przebiegających w określonych warunkach, zadanych z kolei przez otoczenie. Zatem idzie tu o kształtowanie zarówno tego, kim jestem, jak i tego, jaki jestem. Lecz czy objęcie analizą postaci również tego, co zwykło się zwać osobowością, pozwoli choć w części rozwikłać ten problem? 
Wydaje się, że wprowadzenie do dalszych rozważań powyższego rozróżnienia nie rozwiązuje jeszcze sprawy bodaj czy nie najważniejszej z punktu widzenia samej istoty człowieczeństwa, a mianowicie oceny i osądu jednostki ze względu na system wartości, w jakim jest zakotwiczona. Nawet najbardziej rozbudowany opis fenomenologiczny i funkcjonalny ludzkiego poznania, odczuwania czy działania pozostanie zbiorem pustych określeń, jeśli pozbawi się go odniesień do fundamentalnych kwestii antropologicznych i  aksjologicznych. Podmiotowość aktualizuje się i manifestuje poprzez świadome dokonywanie wolnych wyborów oraz podejmowanie działań w zakresie relacji – podmiotowych, a także  przedmiotowych – z obydwoma porządkami rzeczywistości: materialnym i duchowym. Zatem musi ona zawsze wywodzić się ze świadomości ich istnienia i doświadczania w ich wzajemnym przenikaniu się i splątaniu przyczynowym. W tym momencie funkcjonalny racjonalizm egzystencji wkracza w sferę ducha, nadto sprzęgając się z etyką. Normatywność etyczna jest emanacją wyznawanej wiary w określony początek i ład świata, w jakim przychodzi żyć i w którym trzeba nadawać swemu życiu sens w kategoriach dobra i zła – a  także przestrzegać powinności, jakie z tego wynikają. Bez tej wiary człowiek nie jest w stanie umiejscowić sam siebie w żadnym z obydwu porządków rzeczywistości, dokonywać wyborów w zakresie rodzaju i stopnia zespolenia się z nią i wchodzić z nią w podmiotowe oraz celowe interakcje. 
Tam, gdzie pojawia się kategoria sensu egzystencji w wymiarze etycznym, tam niejako z natury rzeczy pojawiają się znaki wartościujące, przypisywane wszystkim ludzkim uczynkom, a także temu, co za nimi stoi i co z nich wynika. Co więcej, każdy aspekt tej egzystencji – więc i jednostkowa podmiotowość – musi zawsze być rozpatrywana w określonej przestrzeni moralnej (Znaniecki, 1987), a jej wszystkie przejawy muszą być kwalifikowane według zasad, wyznaczanych przez normatywność etyczną. W przełożeniu na język potoczny oznacza to ni mniej ni więcej tylko to, iż nie sposób odpowiadać na postawione wcześniej pytania: kim jest, i jaki jest człowiek, bez uwzględniania właśnie osądu wartościującego. Osąd ten musi obejmować nie tylko to, co ujawnia się na zewnątrz w zachowaniach i działaniach, lecz także to, co dokonuje się na poziomie intrapsychicznym jednostki – jej struktury poznawczej, emocjonalności, intencji i motywacji, struktury potrzeb – a nade wszystko jej duchowości. Ta ostatnia z kolei obejmuje – oprócz zbioru takich atrybutów niematerialnych jak wola, pamięć, zmysły wewnętrzne – jej sumienie. A nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie utrzymywał, że nie mają one jakże istotnego – a często decydującego – wpływu na całą mechanikę regulacyjno-funkcjonalną człowieka, której przejawy obserwuje się w badanych, analizowanych oraz kwalifikowanych psychologicznie czy społecznie ludzkich zachowaniach.
Tu należy dokonać jeszcze jednego, zasadniczego rozróżnienia. Otóż „w pierwszym rzędzie mamy sumienie psychologiczne, które słusznie nazywamy świadomością. Ona powiadamia nas o naszych uczynkach. Zdaje sobie z nich sprawę, a przez nie i sama także ma się na baczności. Poza tym jest sumienie moralne, które mówi nam nie tylko czy działamy i jak działamy, ale czy to, co robimy, jest dobre. Ono osądza wartość naszych uczynków. Są to dwa rodzaje świadomości, wskazujące nam czym rzeczywiście jesteśmy” (Merton, 2008, s. 39). Nie trzeba chyba specjalnie tłumaczyć, dlaczego to rozróżnienie stawia psychologię w nader trudnej sytuacji.
Należy skonstatować, iż jakiekolwiek studia nad naturą człowieka – w tym nad kształtowaniem się jego cech i właściwości wszelkiego rodzaju – bez odwoływania się do jego osądu w kategoriach wartościujących, będą nader ograniczone (by nie rzec, prostackie) i niebywale ubogie w treści oraz wnioski; te ostatnie mogą zresztą okazywać się wówczas  wielce zawodne. Mówiąc zwyczajnie, człowiek nie jest tylko żywą maszyną, która da się opisywać, klasyfikować i kwalifikować przy pomocy jakkolwiek koncypowanych wskaźników przynależności, sprawności, wydajności, a także wydolności lub poprzez zbiory czy zakresy funkcji i czynności, jakie może lub powinna wykonywać. To, co myśli, czuje oraz robi zawsze ma swój wymiar emocjonalny oraz duchowy i zawsze jest obarczone jakimś znakiem, a zatem nie jest obojętne moralnie. Racjonalny obiektywizm tu nie wystarcza, gdyż tam, gdzie w grę wchodzi jednostka w jej relacji ze światem i jego Stwórcą, z innymi, sobie podobnymi jednostkami czy z całymi wspólnotami, zachodzi przyczynowość nie tylko rzeczowa i funkcjonalna, lecz nade wszystko moralna. To samo zresztą odnosi się do relacji jednostki z samą sobą w jej własnym sumieniu. 
Od wartościowania nie można uciec – nie sposób wyzuć człowieka z wad czy zalet; z cnót czy nieprawości; ze szlachetności czy nikczemności; z piękna czy szpetoty (w tym również wewnętrznej). Wszystkie ludzkie właściwości mają swoje niezliczone odmiany, z których każda jest na swój sposób znacząca, a wszystkie one pospołu występują w najrozmaitszych proporcjach i wzajemnych współzależnościach. Do tego dochodzi nieskończona ilość rodzajów i odcieni emocji, a z nimi konfliktów emocjonalnych, moralnych czy decyzyjnych, dysonansów poznawczych, gry sił intrapsychicznych, przekładających się na większe i mniejsze dylematy egzystencjalne, wreszcie na zwykłe kłopoty codziennego życia. Całe to bogactwo ludzkiej natury, jej uwarunkowań, rozwoju oraz trwania w czasie, nie da się zredukować do skończonej liczby fenomenologicznych i funkcjonalnych kategorii opisu, ujmowanych w beznamiętne liczby i tabele. Za wszystkim kryje się jakiś znak; nic tu nie jest obojętne, suche, racjonalne, beznamiętne. Nie ma człowieka, który by nie postrzegał siebie i innych bez konotacji wartościującej, odwołując się w tym do emocji oraz do normatywności etycznej – a przez to i do kategorii je opisujących w rozmaitych odcieniach znaczeniowych. 
Tego wszystkiego nie da się ująć w terminach naukowych, definiowanych według jakichkolwiek z góry przyjętych założeń (jawnych lub niejawnych). Język opisu formalnego – jakby nim nie operować – jest całkowicie nieadekwatny chociażby w stosunku do kodów tradycji kulturowej (by tylko na kulturze poprzestać), które zawsze obejmują wartościującą istotność określanego zjawiska czy stanu rzeczy, istotność każdego elementu rzeczywistości obydwu porządków, wreszcie istotność każdego przejawu ludzkiej aktywności (tej zewnętrznej, i tej wewnętrznej). O ileż lepiej radzi sobie z tym zadaniem sztuka – no ale jej nie ograniczają żadne definicje terminologiczne ani systemy aksjomatów. 
Pierwszym i podstawowym błędem, jaki tkwi w samych założeniach współczesnych  nauk o człowieku, jest chorobliwe wręcz odżegnywanie się od wartościowania jego samego i tego, co robi. Ma to swoje przyczyny, których początków szukać należy głęboko w przeszłości, w osobliwej „antropologicznej redukcji” (a więc zniekształceniu) osoby ludzkiej jaką zapoczątkowano w dobie Oświecenia (a nawet nieco wcześniej). Stopniowo wykluczając z dyskursu naukowego już nie tylko sacrum, lecz samą aksjologię oraz przyrodzone siły duchowe, aktualizujące ją do tożsamości i osobowości, a także manifestujące się w ludzkiej egzystencji, dokonano dwóch zasadniczych przewartościowań – jednego epistemologicznego, drugiego fenomenologicznego. Po pierwsze wyniesiono ponad miarę rozum do rangi  najważniejszej władzy poznawczej, sprawczej i wykonawczej. Tym samym przyznano jemu – i jego wytworom – prerogatywy najwyższej sankcji, kwalifikującej i oceniającej człowieka, jego świat, i jego w tym świecie istnienie. Po drugie sprowadzono całą egzystencję człowieka do funkcji, jakie może wykonywać, kategoryzując je wyłącznie według kryteriów pragmatycznego i wymiernego utylitaryzmu. 
Dążenie do przestrzegania za wszelką cenę racjonalistycznego obiektywizmu, bazującego na mierzalnej oznaczoności zjawisk i procesów, powoduje, że większości tzw. teorii naukowych po prostu rozmija się z prawdą o istocie ludzkiej natury (zarówno jeśli idzie o jednostkę jak i całe ich zbiorowości). Tymczasem jest ona nieredukowalna do skończonej ilości miar opisu, a poprzez swoją równie naturalną, jak oczywistą nieoznaczoność w świecie fenomenów materialnych, pozostaje poza zasięgiem poznania, bazującego na bezpośrednim badaniu oraz na naukowej metodzie pomiaru i wnioskowaniu (oraz predykcji) z uzyskiwanych danych i koncypowanych teorii czy modeli. Mówiąc krótko, trzeba tu czegoś więcej niż tylko najdoskonalszy rozum – i jego metody. 
Wysiłki, zmierzające do sporządzenia kompletnej i obiektywnie prawdziwej „mapy człowieka”, niezależnie do pewnych korzyści poznawczych i praktycznych, jakie przynoszą, są z założenia skazane na porażkę. Przypominają trochę zabawę ucznia czarnoksiężnika w konstruowanie homunkulusa – osobnika człekopodobnego – lub wyczyny szalonego inżyniera o ambicjach samozwańczego demiurga, zamierzającego do zbudowania doskonałego, wielozadaniowego robota-homeostatu, złożonego z ogromnej acz skończonej ilości modułów funkcjonalnych. W świetle tych nauk obraz człowieka ciągle jednak pozostaje zniekształcony – niczym odbicie w wielu fałszywych lustrach. Pozostaje otwarte pytanie o to, czy owo zniekształcenie jest zamierzone świadomie i celowo, czy też wynika z głupoty, pychy lub tylko nieporadności producentów zwierciadeł. Tak czy owak, niewiarygodność ich  wytworów ma swoje przyczyny, ale też ich stosowanie ma swoje wielorakie (często ukryte) i dramatyczne (jawne już) skutki, którym w stosownym po temu czasie warto będzie przyjrzeć się nieco bliżej.

1.2. Dylemat antropologiczny – personalizm czy funkcjonalizm
Pytanie o to, kim jest człowiek, jest w istocie pytaniem nie tyle wyłącznie psychologicznym, społecznym, kulturowym czy historycznym, lecz w głównej mierze antropologicznym. W zależności od tego, jaki paradygmat zostanie tu przyjęty, tak dalej będzie rozwijała się analiza poszczególnych aspektów jego egzystencji. Należy uznać za oczywistość, iż człowiek jest istotą dwoistą, w której to, co materialne splata się nierozerwalnie z tym, co niematerialne, a więc psychiczne i duchowe. „Dopiero bowiem ciało wraz z duszą, jako dwie substancje niepełne, stanowi pełną istotę ludzką – osobę. Oba te  elementy stanowią jej naturę. Wchodzą tu zatem w grę dwie rzeczywistości – materialna i duchowa, składające się na uzupełniająca się jedność” (Adamski, 2005, s. 10). Obydwa  porządki ludzkiej natury są jakościowo odmienne, a jeden z nich nie daje się redukować do drugiego. Obydwa też rządzą się odrębnymi prawami aczkolwiek mogą się w pełni aktualizować i manifestować wyłącznie we współdziałaniu i w owym splątaniu. Tylko tak realizuje się to, co zwykło nazywać się ontologiczną jednością człowieka, którego życie objawia się i przejawia na styku dwóch światów – materii i ducha – strukturalnie różnych, a mimo to wzajemnie się dopełniających i warunkujących (Kowalczyk, 2010).
Odwieczne próby określenia (niekiedy wręcz zadekretowania) relacji nadrzędności lub podrzędności jednego z tych porządków wobec drugiego na drodze spekulatywnej do niczego nie doprowadziły. Wielu pokoleniom filozofów i uczonych nie udało się rozwiązać problemu dualizmu natury ludzkiej w sposób jednoznaczny i ostateczny. Rzecz w tym, że splątanie tych porządków polega na jednoczesności ich realizowania się i manifestowania w każdym aspekcie ludzkiego życia. Nie dzieje się to na zasadzie paralelizmu (odrębności autonomicznych procesów, zachodzących w każdym z nich) czy synchroniczności (swoistej ich koegzystencji). Nie da się tu stosować żadnych sztucznie lub arbitralnie narzuconych reguł superpozycji czyli jakkolwiek wykoncypowanego sumowania efektów tych procesów (Kartezjusz, Kant, Spinoza). Nie sposób też wyjaśniać tego, co zachodzi w jednym z nich poprzez szukanie prostych lub nawet wieloznacznych odwzorowań w drugim. Cała tajemnica tkwi nie w ich sumie czy logicznym iloczynie, lecz w ich zespoleniu, którego zasady pozostają wciąż zagadką – przynajmniej na poziomie racjonalnej analizy i eksperymentu. Należy przypuszczać, że kwestia ta jest w ogóle teoretycznie nierozwiązywalna; rozum analityczny czy spekulatywny okazuje się tu być  bezradny (Zawadzki, 2011).
Dualizm jako zasada konstytutywna ludzkiej natury przejawia się na różnych jej poziomach i we wszystkich aspektach jej istnienia. Mamy zatem do czynienia z dwoistością  w splątaniu poznającego rozumu i wartościujących emocji, w poznawczym i sprawczym współdziałaniu zmysłów zewnętrznych (fizycznych) i wewnętrznych (duchowych), w zespoleniu tożsamości i osobowości, wreszcie we współkształtowaniu człowieka poprzez socjalizację i enkulturację. Teoretyczne polemiki na temat stosunku nadrzędności lub podrzędności któregoś z tych aspektów można przyrównać do sporu o to, która ze stron monety jest ważniejsza – awers czy rewers. A przecież obydwie one są istotne z punktu widzenia jej nominalnej i praktycznej wartości: na awersie wybita jest jej wartość nabywcza, na rewersie zaś – oznakowanie przestrzeni, w jakiej ta pierwsza ma zastosowanie i sens. Nawet sztabka czystego, szlachetnego kruszcu musi mieć wybitą próbę, by można było określić jej rzeczywistą wartość w przyjętym systemie miar i wag. 
Cały problem w tym, iż nie sposób sensownie posługiwać się w opisie całości tylko jedną „stroną medalu” – tylko jednym porządkiem ludzkiej natury. Niewiele daje też analizowanie tej całości poprzez skrupulatne badanie każdego z nich z osobna, by później wiedzę tę sumować jakkolwiek bądź – metodą już to superpozycji, już to prostego łączenia lub skomplikowanego zestawiania poszczególnych ich fragmentów, już to wreszcie prostych porównań czy wyrafinowanych analogii. Po prostu każdy z nich ma inną metrykę przestrzeni opisu przypisanych do niego właściwości. Klucz tkwi w siłach je zespalających, a do tego, by do niego dotrzeć potrzebne jest wyjście poza jakkolwiek przyjmowaną aksjomatykę każdego z nich. Wprawdzie wiele da się racjonalnie wyjaśniać na poziomie użyteczności, nadal jednak niemożliwością okazuje się tylko racjonalne zgłębienie samej istoty tych ukrytych sił, wiążących każde dwa biegunowe aspekty rozmaitych fenomenów i procesów, konstytuujących ludzkie życie czy tkwiących u ich podłoża mechanizmów. To, co materialne, i to, co duchowe, musi współistnieć w swej organicznej nierozdzielności. Wiadomo, że nie istnieje jednobiegunowy magnes czy kij o jednym końcu, a w chińskiej filozofii natury (i człowieka) nie można odseparować Ying od Jang; pytanie o to, dlaczego tak jest, może budzić tylko zdziwienie lub rozbawienie. Wszak o oczywistości się nie dyskutuje; i nie chodzi tu o jakieś dogmaty tylko o realia. 
Jest to zresztą problem o wiele szerszy – idzie bowiem o same podstawy filozofii przyrody. Rzecz zasadza się na pytaniu: czy całość wiedzy o zjawiskach przyrody zawiera się w tym, co świat dzisiejszy nazywa nauką? Arystotelesowski trójpodział w ramach tej filozofii zakłada istnienie rzeczywistości fizykalnej i poznawalnej zmysłowo, rzeczywistości abstrakcyjnej, ujmowanej matematycznie, wreszcie rzeczywistości ponadzmysłowej (Arystoteles, 1984). Nie istnieje dla nich jedna metoda, nie można też przeciwstawiać sobie tego, co fizyczne temu, co ponadmaterialne. Jednakże od czasów Kartezjusza rozpoczął się proces redukowania całości filozofii przyrody do nauk szczegółowych. Podejmowano więc próby uczynienia z nich jedynego kryterium oceny absolutnie wszystkiego, co ma związek ze światem materialnym i z tym, co postanowiono przypisywać istnieniu świata niematerialnego, którego przejawów nie dało się przecież nie dostrzegać. To natomiast, co stanowi istotę ich zespolenia, pozostawiono metafizyce wyłącznie spekulatywnej, bez włączania jej w obieg nauk wszelakich jako czynnika równoprawnego w stanowieniu fizyczno-matematycznych praw przyczynowych.
Ów redukcjonizm ogarnął całą naukę i życie praktyczne, a empiria zaczęła narzucać własne kryteria filozoficzne całości ludzkiego poznania i działania. Z kolei metafizyka, wyproszona za drzwi pracowni przyrodników, utraciła kontakt z badaniem rzeczywistości i zamieniała się stopniowo w wyrafinowaną spekulatywność, nie wolną od ignorancji. Dwa te nurty stanęły wobec siebie w opozycji, co doprowadziło do swoistego poznawczego klinczu. Fizyka z biologią i matematyką, ignorując duszę i duchowość w badaniach nad człowiekiem, nie są w stanie wyrwać się z „pułapki Goedla”, w jaką wpędziły się za sprawą aksjomatyki funkcjonalizmu, zaś metafizyka nie potrafi absorbować osiągnięć nauk szczegółowych ani włączać się w ich rozwój (Maritain, 1988). 
Nie można redukować jednego aspektu natury człowieka i świata do drugiego, a także nie sposób wyjaśniać praw, rządzących jednym z nich poprzez prawa, obowiązujące w drugim. Przypomina to trochę zasadę nieoznaczoności Heisenberga, rozwiązującej w fizyce sławetny paradoks Zenona z Elei: nie da się jednoznacznie określić położenia cząsteczki i jednocześnie jej umiejscowienia w przestrzeni. Osobny pomiar każdego z obydwu atrybutów jej ruchu nie wyjaśnia do końca samej jego istoty, która wszak objawia się realnie w swej ciągłości. W praktyce nauk szczegółowych, zajmujących się badaniem ludzkiej natury, nieoznaczoność ta przekłada się na niemożność ustalania jednoznacznych praw przyczynowych w obrębie każdego z obydwu jej aspektów. Trzeba wtedy zdać się albo na statystykę – a zatem na margines nieprzewidywalności i na niezupełność opisu – albo na arbitralność założeń wyjściowych, które są jednak niczym więcej jak odwzorowaniem przekonań, poglądów lub wiary. 
Powiada się, że rozum świadczy za tym, w co człowiek wierzy – myśl tę odnajdujemy w rozwiniętej formie w wywiadzie z Janem Pawłem II (Frossard, 1982, s. 47-65). Wszak zdanie się na statystykę też z czegoś wynika – to, w co naukowiec wierzy, wyznacza zakres treści jego poznania, dobór metod badawczych, jakość efektów, a także ich następstwa egzystencjalne i skutki praktyczne. Obraz badanego człowieka odwzorowuje tego Boga, w którego wierzy badający go uczony (Merton, 2008). Tu zaczyna się jednak problem nader ważki, jako że uczeni  w pewnym momencie wpadli  na pomysł, iż sami mogą i będą kreować nie tylko rzeczywistość ale i narzucać światu własne bóstwa, „patronujące” poznaniu oraz  działaniu według wyobrażeń ich twórców. Tak oto doszło do wykształcenia się kasty samozwańczych kapłanów, uznających się za depozytariuszy jedynej prawdy o człowieku, i o świecie, jaki mu przydzielili z własnego nadania. Dzisiaj przystawienie przez nich czemukolwiek stempla „naukowości”, potrafi wynieść każdy nonsens do rangi obowiązującej wiedzy czy wręcz kanonu filozofii przyrody.  
Jednak nauka, przykrojona na modłę redukcjonizmu, okazuje się bezsilna wobec tajemnicy życia. Wspomniana wyżej nieoznaczoność ludzkiej natury i ludzkiego życia ma nieskończenie wiele odcieni, których klasycznymi metodami naukowymi nie da się sprowadzić do jakiejkolwiek przeliczalności zmiennych je opisujących. Jak pisał św. Augustyn, łatwiej jest policzyć włosy człowieka niż uczucia i poruszenia jego serca (1997). Parametry, którymi się posługuje w tej dziedzinie nauka, tworzą skończony i ograniczony zbiór miar szczegółowych oraz uogólnionych, a i to przeznaczonych wyłącznie do opisu tego, co dostępne w bezpośrednim doświadczeniu i co mierzalne – zatem wyłącznie do tego, co materialne. Życie wewnętrzne człowieka, jego umysłu i serca, nie do końca może być poznane (Kowalczyk, 2010). 
Nie pomoże tu poszerzanie zakresu analizy materialnych przejawów i  manifestacji fenomenów duchowych, która zawsze jest jedynie ich dość swobodną i arbitralną interpretacją. Dobrze ujął to badacz historii psychologii (sam zresztą psycholog), twierdząc, iż miary opisu, stosowane powszechnie w jego dyscyplinie wiedzy, zwane czynnikami pośredniczącymi, to operacyjnie zdefiniowane ‘coś’, czemu w rzeczywistości nic nie odpowiada. Są to po prostu fikcyjne pojęcia, mające uchwycić jakiś aspekt lub segment aktywności intrapsychicznej, które jednak nie odnoszą się w istocie do żadnego realnego bytu w organizmie, nawet procesu fizjologicznego. Odzwierciedlają jedynie to, jak sobie badacz wyobraża strukturę zachowania badanego organizmu – jedyną realnością jest tu doświadczenie wewnętrzne badacza. W efekcie psycholog, zrezygnowany, konstatuje, iż  „dziś, po dwudziestu wiekach, już nie tylko ów Arystotelesowski przedmiot nauki o duszy ale i sama nazwa ‘psychologia’ stały się anachronizmem, ponieważ przejawem postępu miało być powołanie psychologii najpierw bez duszy substancjalnej, a potem w ogóle bez duszy”.(Stachowski, 2000, s. 290). 
Skoro takie wnioski formułuje psycholog, to co dopiero mówić o innych dziedzinach wiedzy, których przedmiotem studiów jest także człowiek i jego działalność – o socjologii, ekonomii czy nawet historii? W psychologii prowadzi się badania przynajmniej bezpośrednio na jednostkach – aczkolwiek jedynie w zakresie materialnych aspektów ich życia intrapsychicznego i duchowego – też zredukowanych do materialności. Niestety, uzyskiwane dane interpretuje się wyłącznie w funkcjonalno-redukcjonistycznym paradygmacie antropologicznym. Ten zaś zasadza się na założeniu, że człowiek jest jedynie myślącą materią, zbiorem ogromnej ilości materialnych składowych, obdarzonym życiem. A przecież z racji swej duchowości jest on również istotą aksjologiczną, która – za sprawą wolnej woli, będącej wszak także atrybutem niematerialnym – aktualizuje w swym życiu i manifestuje w swym działaniu wartości także ponadmaterialne: prawdę, dobro moralne, piękno, miłość, sacrum. W fenomenologii personalistycznej powiada się wręcz, że człowiek jest wolnym i odpowiedzialnym sługą wartości, a wcielając je we własnym życiu kreuje rzeczywistość odmienną od przyrody świata i kultury (Ingarden, 1989). Tym samym jego egzystencja w każdym jej aspekcie ma wymiar etyczny, z wszystkimi tego konsekwencjami – dylematami czy nawet paradoksami, którym musi stawiać czoła (Galarowicz, 2009).
Nie wyklucza to dążenia do aktualizacji wartości związanych z wymiarem somatyczno-biologicznym natury ludzkiej: zdrowia, witalności, siły fizycznej, piękna ciała (św. Augustyn, 1997; Kowalczyk, 2010). Choć objawiają się bardzo konkretnie w materii, obrazują na swój sposób to, jaki człowiek jest, a ponadto pozostają w silnej współzależności z tym, co ukryte i niematerialne. Ludzkie dążenia do sprostania powinnościom, jakie z nich wynikają, również podlegają określonej normatywności etycznej, zwłaszcza w zakresie ochrony i doskonalenia życia w każdej jego fazie. 
Podstawą egzystencji jest dążenie do harmonii obydwu tych uzupełniających się porządków aksjologicznych. Ileż czasu zajęło psychologii wprowadzenie do swego języka ketegorii psychosomatyki, wciąż jeszcze traktowanej raczej jako pewna hipoteza niż aksjomat. Nie może zresztą być inaczej, gdyż nadal nie wiadomo, czym tak naprawdę psychika jest u jej źródeł i korzeni oraz jak z nich się wykluwa i wyrasta. W gruncie rzeczy niewiele jeszcze wiemy o biologiczności człowieka, o zawiłościach jego wielopoziomowej fizyczności i o zasadzie jej splątania (czy też zespolenia) nie tylko z psychiką ale również z duszą i duchowością. Wszystko to razem dowodzi, iż w zakresie wiedzy podstawowej o człowieku pozostajemy wciąż – mimo wielu niepodważalnych i użytecznych osiągnięć – na poziomie kamienia jeszcze nie rozłupanego.  
W socjologii, ekonomii czy historii, jest chyba jeszcze gorzej, gdyż brakuje w nich nawet bezpośredniego pomiaru obiektów badanych w ich całości i w całokształcie zjawisk oraz procesów je konstytuujących. Jeżeli wnioski z badań psychologicznych są jedynie tym, co badacz sobie wyobraża, to co dopiero mówić o wiarygodności wnioskowania w pozostałych dyscyplinach. Dowolność interpretacyjna na granicy fantazyjnej ekstrawagancji  jest tu wręcz normą. Wszystko to działa na zasadzie  błędnego koła – rozmaite teorie wspierają się wzajemnie, tworząc zaklęty krąg normatywności wnioskowania z opisu statystycznego. Redukcjonizm antropologiczny przekłada się tu wyłącznie na czysty funkcjonalizm, bez jakichkolwiek chociażby prób włączenia do analizy zbiorowości aspektów metafizycznych i historiozoficznych (chociażby w nieporadnym wydaniu heglowskim). Jeżeli nawet pojawia się w rozważaniach mityczny Zeitgeist (definiowany na rozmaite sposoby i za pomocą rozmaitych pojęć), to zwykle traktowany jest on wyłącznie jako pewna cecha przestrzeni, w której żyją ludzie, bez uwzględnienia jakiejkolwiek kreatywnej lub sprawczej interakcyjności człowieka, czy wspólnoty z „czymś”, co mogłoby stać ponad dostrzegalną realnością bytu i bytowania. 
Włączanie personalistycznej antropologii do tzw. nauk społecznych czy historycznych napotyka na ogromne trudności, gdyż istota wspólnotowości została także zredukowana do prostego utylitaryzmu, do widzialnej mechaniki ludzkiego mrowiska oraz do psychospołecznych koncepcji motywacji zadaniowo-operacyjnej, ukierunkowanej na realizację doraźnych celów. Możemy dostrzec nieporadność tych nauk, kiedy usiłują opisać zjawiska masowe w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, podczas przemian rewolucyjnych, ruchów religijnych, kataklizmów czy katastrof cywilizacyjnych. Wtedy bowiem zaczynają dominować – w sposób nieoznaczony i nieprzewidywalny – silne emocje, namiętności, pasje, utajone potrzeby, wręcz odruchy. Wtedy też następuje aktualizowanie się wartości i antywartości do postaci dominujących sił sprawczych. Podobnie ma się rzecz w przypadku ujawniania się siły kulturowych mitów czy tradycji lub zgoła narodzin nowych mitów. Takie momenty w życiu zbiorowości zwykle unieważniają – przy próbie zrozumienia lub uchwycenia przyczynowości toczących się wówczas procesów – wielką część instrumentarium teoretycznego i metodologicznego nauk psychospołecznych, ekonomicznych czy historycznych. 
Najlepiej świadczy o tym oczywista ich „nieporadność predykcyjna” – nietrafność  rozmaitych diagnoz społecznych czy ekonomicznych – czy rażąca nieadekwatność  diagnostyki aktualnego stanu rzeczy. Humorystycznym przykładem może tu być przypadek pewnej firmy doradczej, założonej i prowadzonej przed dwóch ekonomistów-noblistów, która jako jedna z pierwszych splajtowała już w pierwszej fazie kryzysu światowych finansów; dalszy bieg zdarzeń skłania ku przypuszczeniom, że mit „naukowości” ekonomii już niebawem pryśnie jak bańka mydlana. Cóż, pieniądz pieniądzem, ale zawsze wszystko zaburza ten nieobliczalny „czynnik ludzki”! Równie zabawne są rozmaite ekspertyzy futurologiczne czy politologiczno-historyczne. Można by je zbyć machnięciem reki, gdyby nie to, że stanowią pożywkę dla różnych ideologicznych maniaków, dysponujących niekiedy ogromną władzą i zdolnych do szalonych brewerii na wielka skalę.  Niestety, nie brakuje ludzi, należących do rozmaitych stowarzyszeń oraz organizacji „jawnych, tajnych i dwupłciowych”, snujących sny o potędze i marzących o panowaniu nad światem. Trawi ich pycha i szaleństwo, napędzając do myślenia i działania w duchu omnipotencji totalnej, co zawsze niesie katastrofalne skutki.  
Analizowanie życia jednostek czy zbiorowości w jego wymiarze fenomenologicznym to ledwie powierzchowny opis i wnioskowanie jedynie na podstawie postrzeganych skutków działania czynników najistotniejszych, a mianowicie uwarunkowań osobowych, w ich aspekcie duchowym i kulturowym – niewymiernym i niemierzalnym. A bez przyjęcia jakiegokolwiek meta-poziomu kwalifikowania zjawisk oraz procesów nie zawsze da się określić generatywną moc kulturową czy historyczną danego fenomenu społecznego w jego przebiegu lub w perspektywie odroczonej. Innymi słowy, jeśli patrzy się na rzeczywistość wyłącznie jak na sumę obserwowalnych fenomenów, wówczas nie dostrzega się i nie pojmuje, że są one widzialnymi przejawami działania wielu niewidzialnych i niemierzalnych bezpośrednio sił sprawczych innego rodzaju. Działają one na zgoła innej zasadzie niż prosty generator liczb losowych czy najbardziej nawet skomplikowany homeostat. Przyczynowości  w zakresie tych zjawisk i procesów nie da się wywieść tylko i wyłącznie przy pomocy logiki tego porządku rzeczywistości, w jakiej się objawiają. 
Nauki społeczne nie mają własnej filozofii, która chociaż lekko zatrącałaby o metafizykę czy etykę (oprócz etyki społecznej – a więc stanowionej, czy rozmaitych idiotyzmów w rodzaju „walki klas”, „praw rozwoju” „idei postępu” itp.). Takie historiozoficzne koncepcje, jak teoria wielości cywilizacji, zbudowana na normatywności aksjologicznej organizacji życia zbiorowego (np. Koneczny, Toynbee), teoria wiedzy, bazująca na moralności (np. Scheler, Bergson), koncepcje wolności i dobrego życia (Hartman, Hildebrand, Ricoeur, Wojtyła), teoria psychologii moralnej (np. Znaniecki, Petrażycki) lub historyczności ludzkiego życia jednostkowego i zbiorowego (Ortega y Gasset, Mannheim),  traktowane są podejrzliwie albo wręcz lekceważąco. Uznawane są albo jako pomysły dogmatyczne i „niedialektyczne”, albo jako nieweryfikowalne, a więc niewiarygodne, albo wreszcie jako wysoce niepoprawne – logicznie, metodologicznie, praktycznie, ideologicznie czy politycznie. 
Mamy więc w konsekwencji sytuację niejako patową. Przy pomocy metod naukowych  nie sposób badać i analizować duchowych aspektów rzeczywistości i żyjącego w niej człowieka. Z kolei metafizyka czy filozofia nie wypracowała żadnych narzędzi komunikowania się z naukami szczegółowymi, mimo że zgromadziła przecież ogromną ilość wiedzy o ich aspektach materialnych. Obydwie strony uczestniczące w tej zabawie wiedzą doskonale, że każda z nich ma swoje uzasadnione racje, lecz nie chcą – czy też nie potrafią – się dogadać, ku pożytkowi wspólnemu. Upór ten wynika z próżności i z obawy o to, że trzeba by zrobić jakiś gigantyczny remanent w naszych zasobach i usunąć z nich sporo poglądów, uchodzących za dogmaty. Trzeba by obalić wiele mitów, pomników, a sporo teorii unieważnić i wyrzucić na śmietnik. Tymczasem wszyscy trwają w swoich okopach, a stan ten potwierdza pascalowską  ideę, wyrażającą się w przekonaniu, iż sam rozum bez wiary prowadzi przez pychę do rozpaczy, zaś wiara bez rozumu – przez ślepe zapamiętanie do katastrofy (Pascal, 1977). Podobny pogląd głosił – choć w innej nieco figurze – Karol Wojtyła, który jako papież, na swój, poetycki  sposób twierdził, iż rozum i wiara to dwa skrzydła, na których ludzki duch wznosi się ku Bogu. Każdy przechył w którąś stronę grozi zachwianiem równowagi i porażką. 
Duchowość w jej wymiarze egzystencjalnym i nawet praktycznym, przekłada się na aksjologię i normatywność moralną codziennego życia. Natomiast współczesne nauki o człowieku, w swoim opisie ludzkich zachowań i działań (jednostkowych i zbiorowych) oraz w analizie ich mechaniki,  z   z a ł o ż e n i a  i  p r o g r a m o w o  nie odwołują się do pojęć dobra ani zła. Nie obchodzi ich to, gdyż uznały, że nie leży w ich gestii rozstrzyganie o tym, co jest, lub co może być dobre albo złe. Ma to może swój sens w przypadku tych dziedzin, które zajmują się samą tylko materią nieożywioną; tu, co najwyżej może pojawić się kategoria abstrakcyjnego lub rzeczywistego piękna rozpoznawanych jej struktur i doskonałości jej form w ich wzajemnym powiązaniu. Co prawda Pitagoras stworzył był onegdaj rozbudowaną i wyrafinowaną, abstrakcyjną filozofię harmonii liczb w powiązaniu z harmonią uniwersum (Porfiriusz, 1993), niemniej, włączywszy w nią również aksjologię, nie przekładał jej na życie człowieka w aspekcie przyziemnej praxis. 
Tymczasem w praktycznych zastosowaniach coraz to nowych  jakości poznawczych,   nie da się uniknąć kwestii odpowiedzialności moralnej za to, co się „wypuściło w świat”. Jakże obłudne są twierdzenia naukowców, którzy wymyślając rozmaite śmiercionośne zabawki uważają, że nie jest ich sprawą ocena tego, kto i jak będzie się nimi bawił. Co więcej, ochoczo podejmują się coraz to kolejnych wyzwań w tym zakresie. Taka filozofia uprawiania nauki nie wzięła się znikąd – musi istnieć na nią powszechne przyzwolenie. Znane doskonale konsekwencje tego stanu rzeczy najlepiej oddaje stwierdzenie Frycza-Modrzewskiego, powiadające, iż „wiedza bez cnoty jest jako miecz w rekach szaleńca”. Wbrew pozorom nie dotyczy to tylko przyrodników ale i badaczy wewnętrznej mechaniki natury człowieka oraz tego, co z niej wynika.  
Wielowiekowe próby umiejscowienia osoby ludzkiej w ogólnym porządku świata przez naukę, wyzwoloną z odniesień do jakiegokolwiek sacrum czy duchowego metasystemu, skończyły się ostatecznie na utylitaryzmie i na funkcjonalizmie. Niby nadal obowiązuje arystotelesowska zasada dążenia przez jednostki i wspólnoty do dobra wspólnego niemniej wszystko rozbija się o to, że ów cel definiowany jest nie w odniesieniu do praw naturalnych i Boskich oraz do wynikających z nich praw moralnych, lecz według założeń i zasad, arbitralnie stanowionych w zależności od ludzkich wyobrażeń o tym, co tym dobrem jest, co być może, lub co – jedynie w ludzkim przekonaniu – być powinno. Dlatego normatywność ludzkiej egzystencji wyznacza doraźna użyteczność działania jednostki i zbiorowości. Trudno się więc dziwić, że do naczelnej rangi praktycznej filozofii życia wyniesiono zasadę „kłaniania się okolicznościom” i przyzwalanie na to, by „prawda za drzwiami stała”. Czy jednak to, że ten stan rzeczy nie dziwi, nie znaczy, że nie uwiera?
Uwolniwszy się od potrzeby rozumienia duchowości i jej źródeł, a także od powinności wobec tego, co z niej wynika, człowiek doprowadził w efekcie do relatywizacji etyki. Za jedyne bowiem kryteria tego, co dobre, a co złe – zarówno w planie jednostkowym jak i zbiorowym – uznaje wskaźniki doraźnej lub niewiele tylko odroczonej użyteczności materialnej (lub dającej się na materię transponować). Lecz przecież ani jednostka ani zbiorowość nie mogą istnieć w aksjologicznej próżni, gdyż bez umiejscowienia siebie i swego życia w przestrzeni wartości obiektywnych ich istnienie traci jakikolwiek sens – poza trwaniem i bytowaniem. Argument, głoszący że nauki o człowieku nie są od tego, by zajmować się jakimś wyższym sensem jego życia, są nader bałamutne. Fałsz tkwi tu w przekłamaniach logicznych i semantycznych. 
Po pierwsze, skoro ludzkie życie jest czymś więcej niż tylko psychobiologiczną  homeostazą, to nauka nie może pomijać tego, co poza nią wykracza – niezależnie od tego, jaki ma do tego stosunek. Pomijanie, ignorowanie czy lekceważenie duchowych aspektów zarówno natury człowieka jak i kształtu życia zbiorowego to nic innego jak ucieczka od rzeczywistości i próba kreowania świata wedle własnego wyobrażenia czy zgoła rozmaitych ideologii. Wszak duchowość i jej przejawy wyznaczają całe zespoły czynników, współdecydujących o formowaniu się tożsamości i osobowości, warunkują – na równi z czynnikami funkcjonalnymi – ludzkie myślenie, ludzkie emocje, motywacje i działania. U podłoża tego wszystkiego tkwią przecież jakieś znaki wartościujące, istotność – nie tylko użytkowa – nadawana wszystkiemu, co nas otacza, ocena i osąd zachodzących wokół nas (i w nas) zjawisk i procesów. Przecież „doświadczanie egzystencyjnie znaczące poczucia sensu, zarówno pozytywne jak i negatywne, w aktualnym i historycznym znaczeniu, odpowiedzialnie i twórczo wykorzystane przez jednostkę, mogą być (i są) doświadczeniami o najwyższej randze życiotwórczej” (Popielski, 1994, s. 200). Jakże zatem bez uwzględnienia tego możliwe jest udzielanie pełnych i wiarygodnych odpowiedzi na pytanie: jaki też on jest? – i dlaczego?
Drugi rodzaj przekłamań, wynikających z przyjęcia swoistego antropologicznego redukcjonizmu, wiąże się z żonglerką semantyczną, jaką stosuje się w języku nauk o człowieku. Nie sposób znaleźć w nim takich pojęć podstawowych, jak chociażby godność człowieka, życie godziwe, intencje, uczynki czy sumienie. Próby redukowania ich pełnego zakresu treściowego czy znaczeniowego do funkcjonalizmu, jakie można znaleźć np. w prakseologii czy psychologii, to nic innego jak nader uczone obejście idei personalistycznych i wykluczenie z dyskursu wszystkiego, co ponadmaterialne czy nadprzyrodzone – praktycznie  w każdym aspekcie ludzkiego życia. A wszystko to za sprawą pozornych podobieństw znaczeniowych poszczególnych kategorii opisu. 
Wystarczy porównać dwa terminy: zachowanie i uczynek. Niby są podobne, lecz w istocie jakże różnie kwalifikują to, co człowiek robi. Zachowanie tłumaczy się poprzez motywację, natomiast uczynek – przez intencję. A to dwie zupełnie różne rzeczy. Nauka próbuję motywację – jednostek lub zbiorowości – za wszelką cenę obiektywizować. Depersonalizuje ją u samych jej źródeł jako pochodną potrzeb dwojakiego rodzaju: biologicznych, a więc jakoś obiektywnych – choć nie zawsze wiadomo jak; bądź definiowanych poprzez cel, dający się racjonalizować w języku obiektywnych efektów i korzyści. Zatem to cel, a nie podmiot je realizujący, nadaje zachowaniom znak. Zatem w zakresie tak przyczyn jak i skutków zachowań wnioskowania o nich dokonuje się z miar ich opisu, a także z miar ich użyteczności. W tym ujęciu zachowanie jest bądź obiektywnie skuteczne, bądź nie. 
Natomiast uczynek nie może być obiektywizowany wyłącznie poprzez użyteczność  jego skutku. Istotnym czynnikiem, decydującym nie tyle o jego opisie, ile ocenie i osądzie, jest nadawany mu konkretny znak wartościujący (co w jakiś sposób, jawny lub niejawny, można kojarzyć także z motywami, wynikającymi z mechaniki zaspokajania potrzeb). Tym samym owo wartościowanie przenosi się także na intencje, które są przyczyną działania. Uczynki, tak jak intencje, mogą być piękne lub brzydkie, w postępowaniu można być np. przyzwoitym albo wrednym itd., itp. Liczba takich „nienaukowych” kwalifikacji zachowań w języku potocznym jest praktycznie nieskończona, zwłaszcza jeśli wziąć jeszcze pod uwagę ich stopniowanie, wynikające znaczeniowo z niuansów języka.
Podstawą wnioskowania o uczynkach są związki przyczynowo-skutkowe w wymiarze nie tylko procesualnym czy fenomenologicznym, lecz przede wszystkim intencjonalnym. Decydującą rolę w opisie czy analizie odgrywają wartości, przypisywane intencjom działań i ich konsekwencjom oraz  hierarchia ich uporządkowania. W takim rozumieniu mechaniki ludzkich aktów ich przyczyny mogą być, oczywiście, wewnętrzne lub zewnętrzne, lecz tylko te drugie podlegają bezpośredniej obserwacji i mogą być przedmiotem czystej empirii. Podobnie ma się rzecz ze skutkami – ocenianymi wedle ich wymiernej efektywności. Natomiast opis tego, co kryje się za tym w sferze ducha w ogóle nie wchodzi w grę jako że nie można przyznać mocy sprawczej czemuś, co albo się neguje z założenia albo uznaje za nieoznaczoną zmienną, zakłócającą rachunek logiczny. Pozostaje więc hipoteza,  domniemanie, umowność. Zazwyczaj pojawiają  się wtedy nowe pomysły, kolejne nowinki pojęciowe, co w sumie pozostaje w sprzeczności z zasadą, głoszącą, by nie mnożyć bytów ponad miarę. W paradygmacie funkcjonalnym i w logice materii niczego jednak sensownie dowodzić doświadczalnie tu nie sposób. Bez uwzględniania duchowości człowieka pozostaje jedynie konstruowanie łańcuchów rzekomych przyczyn i rzekomych skutków w obrębie świata ludzkiej psychiki, który wszak nieodmiennie pozostaje w swej istocie nieuchwytny, niepodzielny i niewymierny (Zawadzki, 2008).
Terminologia scjentystyczna nie jest w stanie ogarnąć całej tej różnorodności ocen i osądów – zwłaszcza gdy w planie indywidualnym i zbiorowym ludzie nie tyle zachowują się „po coś”, by zrealizować jakiś konkretny cel, ile działają „w imię czegoś”. Postępują nie tylko zgodnie z własnymi potrzebami, lecz także z wewnętrznym przekonaniem czy sumieniem, w zgodzie z jakimiś wyznawanymi zasadami czy wartościami. Ich uczynki często motywowane bywają wiarą, w życiu starają się kierować uczuciem, a niekiedy przeczuciem. Częstokroć powoduje nimi miłość czy coś tak dziś niemodnego jak patriotyzm lub honor, a bywa że ich  przeciwieństwa, np. zawiść lub rozmaite irracjonalne uprzedzenia. Ileż ludzkich uczynków zrodziło się ze złudzeń, urojeń, z uporczywego trwania przy oczywistej nieprawdzie lub odwrotnie – przy fantazyjnym lub fanatycznym wizjonerstwie? W uproszczonej wizji człowieka trudno wyjaśniać tego typu motywy, gdyż nie sposób dociekać ich źródeł w jakichś skonkretyzowanych potrzebach, przekładających się na utylitarny bilans zysków i strat.
W tym kontekście warto zauważyć, że aksjomatyka (jawna lub ukryta) niezliczonych teorii w naukach o człowieku bywa niezwykle rozmyta, gdyż wykorzystuje pojęcia definicyjnie niejednoznaczne, zawiłe semantycznie i kulturowo. W efekcie prowadzi to do wnioskowania, będącego w swej istocie jedynie sumą poglądów, wyrastających z określonych wizji rzeczywistości i założeń antropologicznych oraz aksjologicznych. Każdy bowiem badacz zawsze ma jakieś wyjściowe założenia na temat przedmiotu swych badań, choć często nie jest ich do końca świadomy albo nie przywiązuje do tego należytej wagi. Często w tym właśnie tkwi źródło braku wyrazistości teorii i trudności w porozumiewaniu się badaczy różnych orientacji, a przede wszystkim nietrafności metod, dobieranych do badania podejmowanych problemów (Straś-Romanowska, 2004). 
W naukach szczegółowych, badających ludzkie zachowania i działania na poziomie jednostek czy zbiorowości, efekt zapętlenia się rozumowania w niejednoznacznościach, w logicznych sprzecznościach i paradoksach, można określić mianem pułapki Goedla (Zawadzki, 2008). Uporanie się z nim wymaga wyjścia poza przyjętą aksjomatykę systemu. W matematyce czy naukach ścisłych jest to stosunkowo łatwe, natomiast w naukach społecznych zabiegi takie bywają szalenie trudne i zwykle sprowadzają się do znacznej  dowolności w doborze pojęć podstawowych, często znaczeniowo wieloznacznych czy zgoła rozmytych. Dlatego mamy w nich do czynienia z mnogością rozmaitych koncepcji, nie spełniających wymogów teorii systemów (Hofstadter, 1979), a tym samym dopuszczających swawolę interpretacyjną wnioskowania zarówno z jawnych lub niejawnych przesłanek teoretycznych jak i danych eksperymentalnych. Brak poziomu metateoretycznego prowadzi więc w konsekwencji do zamętu pojęciowego oraz do fałszywych konkluzji, a w efekcie do dowolności w budowaniu rozmaitych modeli czy teorii.
Warto zatem zastanowić się, jak ta cała systemowo i strukturalnie kulawa umowność opisu człowieka ma się do pytania o to, jaki też on jest? Czy jego obraz, kształtowany przez naukę, kurczowo trwającą przy swoich dogmatach w tej kwestii, nie jest aby jednym wielkim uproszczeniem, a w efekcie i nieporozumieniem? I czy jest to rzeczywiście tylko nieporozumienie, czy też coś więcej? Wreszcie pytanie najważniejsze: co z tego wynika dla każdego z nas z osobna, i dla wszystkich razem? Czy już na dobre pogodziliśmy się z tą mistyfikacją, z jej pochodnymi i ich praktycznymi konsekwencjami w życiu jednostkowym i zbiorowym? Co począć z tym kulturowym totalitaryzmem, narzucającym fałszywą wizję człowieka i wymuszającym wiarę w nią przy pomocy wszelkich dostępnych środków inżynierii społecznej oraz psychologicznej? 


1.3. Człowiek jedno i wielowymiarowy
Trzeba sobie wreszcie raz wyraźnie powiedzieć, że wyłączenie z dyskursu naukowego duchowych, ponadmaterialnych aspektów zarówno osoby ludzkiej jak i rzeczywistości, w jakiej żyje i działa, powoduje, iż wiele teorii naukowych zarówno o człowieku jako jednostce, jak i o rozmaicie zorganizowanych wspólnotach ludzkich oraz ich losach, jest niewiele wartych. Żeby nie było niejasności: nie idzie o podważanie czy negowanie ogromnej i wiarygodnej wiedzy opisowej, gromadzonej przez pokolenia skrzętnych badaczy, lecz o to, jak jest ona porządkowana analizowana i strukturalizowana do postaci tego, co zwie się nauką. Rzecz cała sprowadza się do niezgody na przyjętą metodę kwalifikowania i systematyzowania tej wiedzy do postaci praw rzekomo ogólnych i do równie rzekomo uniwersalnych modeli zjawisk. „Gdy się zważy, że nawet te nauki, które opierają się, jak się zdaje, na najbardziej jasnych i przekonywających dowodach, zawierają w sobie paradoksy, które nie dają się zupełnie pogodzić z rozumem ludzkim, to rozważania takie, powiadam, łatwo mogą doprowadzić do rozpaczy i całkowitej pogardy dla wszelkich dociekań” (Berkeley, 1956, s. 24).
Prawdę mówiąc, wszelkie wnioskowanie o człowieku z danych obiektywnych, opisujących obserwowalną jego aktywność, jest tylko i wyłącznie jej interpretacją. Dokonuje się tego według z góry przyjętych założeń teoretycznych i wywiedzionych z nich kryteriów oceny współzależności pomiędzy tym, co rozpoznawane i mierzone w sferze wykonawczej i w generowanych efektach działania, a tym, co ukryte i domniemane, jako sprawcze w sferze intrapsychicznej i duchowej. Tymczasem każda teoria tworzy w istocie zamknięty system aksjomatyczny, w którym istnieją reguły określania tego, co w ciągu rozumowania może być prawdą, a co fałszem. Jego logicznie zrozumiałe i operacyjnie konieczne domknięcie powoduje, że w pewnym momencie zawsze można dojść do punktu, w którym te reguły zawodzą, a stwierdzenie prawdziwości lub fałszywości jakiegoś wniosku okazuje się niemożliwe. Rodzą się wtedy niejasności, sprzeczności i paradoksy, nie do wyjaśnienia w ramach teorii, zdeterminowanych przez swoją aksjomatykę. W takich sytuacjach orzekanie o przyczynowości zjawisk staje się logicznie niemożliwe i praktycznie nieuprawnione; pozostaje tylko arbitralność oceny, domniemania lub pokrętna ekwilibrystyka rozumu. 
Lecz „nie ufajcie autorom, którzy pragnęli tylko za pomocą wyobraźni stać się pośrednikami między naturą i człowiekiem; trzeba poznać, jak doświadczenia łudzą tych, którzy nie poznali ich natury; ponieważ te, które często zdają się jednym i tym samym, są wielkiej rozmaitości” (da Vinci, 1958, s. 82). Niestety, interpretacje tego rodzaju często są niczym innym jak tylko „projekcją samego siebie” – odwzorowaniem własnej wizji człowieka i świata. Tego rodzaju projekcja czy przeniesienie, obarczone mnóstwem lęków, wyobrażeń, uprzedzeń nadziei, emocji „dobrych i złych”, intelektualnych rozterek czy niedoskonałości kompetencyjnych, niewiele ma wspólnego z rzetelnością, wiarygodnością czy trafnością wnioskowania. Niekiedy w ogóle ma niewiele wspólnego z logiką. Lecz nie tylko w tym tkwi źródło fałszów poznawczych.
Podstawowe przekłamanie obrazu osoby ludzkiej – niezależnie od przyjętej opcji antropologicznej czy paradygmatu metodologicznego, wynikającego z uwewnętrznionej (za sprawa rozumu lub wiary) filozofii natury – wynika z chęci (lub jakkolwiek generowanej potrzeby) domknięcia jej opisu. Przyjęcie jakiegokolwiek bądź modelu zamkniętego to nic innego jak ograniczenie przedmiotu tego opisu (a więc i metody), do skończonej ilości jego wymiarów. Dotyczy to nie tylko samego człowieka, lecz również i świata, w jakim on żyje oraz rzeczywistości, jaką kreuje. Powie ktoś, że nie sposób tworzyć modeli otwartych, gdyż nie można zapewnić im waloru oznaczoności (zatem i jednoznacznej przyczynowości), a tym samym wiarygodności. Że pozostawia się zbyt wiele miejsca na manipulacyjną selektywność w operowaniu danymi z badań i obserwacji, na swobodną grę wyobraźni, domysłów, spekulacji. Byłoby to więc – w opinii przeciwników tak rozumianej epistemologii – uprawomocnianie nieoznaczoności jako podstawowego kryterium tworzenia nauki o człowieku i jego wszelkiej aktywności (wewnętrznej i zewnętrznej). A to brzmi aż nadto już heretycko – no i trąci wyraźnie bełkotliwym synkretyzmem New Age’u. 
Tymczasem wcale tak być nie musi, gdyż nieoznaczoność da się chyba oswoić – i to w sposób niebywale rygorystyczny. Nie trzeba będzie przy tym ani uciekać się do fantazyjnej czy hochsztaplerskiej żonglerki pojęciami ani wykluczać z udziału w tej grze żadnej z przeciwstawnych sobie stron: rzeczników racjonalnego, redukcjonistycznego funkcjonalizmu i utylitaryzmu oraz rzeczników personalizmu zarówno w jego fenomenologicznej jak i metafizycznej formule. Wymagać to jednak będzie zgody, na przyjęcie kilku bardzo ogólnych, wyjściowych założeń ideowych, niesprzecznych zarówno z dostępną wiedzą naukową jak i z wiarą w istnienie duchowego i nadprzyrodzonego aspektu natury osoby ludzkiej. Czy jest to możliwe? 
Pierwszym takim założeniem byłoby stwierdzenie, że życie człowieka nie sprowadza się tylko do samych zachowań, myśli, emocji czy świadomości; są one pospołu – razem i z osobna – ledwie szczególną formą manifestacji życia, a nie życiem samym. Drugie zawierałoby się w konstatacji, iż świat ludzkiej psychik i duchowości nie podlega wyłącznie tym prawom przyczynowości, jakie dawałoby się formułować tylko w wymiernym, mierzalnym, materialnym oraz linearnym porządku zdarzeń. Po trzecie, należy przyjąć równoprawność przyczynowości obydwu porządków dwoistej natury człowieka we wszystkich aspektach jego życia – poznawczym, sprawczym i wykonawczym. Po czwarte, trzeba pogodzić  się z faktem, iż mierzalność zjawisk i procesów, związanych z ludzkim życiem, nie jest jedynym kryterium rozstrzygania o ich naturze, przyczynach i skutkach. Na koniec wreszcie koniecznym jest przyjęcie za oczywistość, iż nie jest możliwe poznanie człowieka bez  aksjologicznej kwalifikacji wszystkich przejawów jego egzystencji. 
Pierwsze założenie stoi w całkowitej opozycji wobec idei „człowieka maszyny”, buńczucznie uwznioślonej przez francuskiego filozofa z czasów Oświecenia (de La Mettrie), a potem twórczo rozwijanej aż po dziś dzień do coraz to bardziej wyrafinowanych jej wersji. Całe oszustwo polega tu na przeniesieniu do sfery „działającej materii” rozmaitych atrybutów psychicznych i duchowych, takich jak myślenie, pamięć, świadomość, wola, miłość itp. Ten prostacki redukcjonizm, w jego co i rusz modyfikowanej postaci, nie jest w stanie radzić sobie z jakimkolwiek odstępstwem od modelu układu zamkniętego, w którym funkcje psychiczne sprowadzono bądź do analizy i przetwarzania danych, bądź do determinizmu biologicznego, bądź do sprawności funkcjonalnej w interakcjach z otoczeniem – a właściwie do wszystkiego naraz. Niezaprzeczalne sukcesy na polu nauk szczegółowych w zakresie badania zjawisk i mechanizmów w obrębie materii – w tym wielu kryjących się głęboko w jej strukturach – powodują, że wiedza na ten temat poszerza się, że rozpoznawanie materialnej mechaniki życia ludzkiego staje się coraz pełniejsze, a jej obraz coraz bardziej szczegółowy. Jednakże owe sukcesy – jakże użytecznie w praktyce – okazują się być swoistą pułapką. Rodzą bowiem pokusę generalizacji, chęć przeniesienia paradygmatu badania i poznawania jednej klasy zjawisk na wnioskowanie pośrednie o zjawiskach, należących do klasy zupełnie odmiennej.
Tymczasem żadna, nawet najbardziej szczegółowo rozbudowana wiedza w tym zakresie nie potrafi wyjaśniać samej istoty i natury takich fenomenów, jak chociażby twórczość, czy emocje oraz ich niefunkcjonalnych, nieoperacyjnych i nie zadaniowych aspektów przyczynowo-skutkowych. Jednocześnie nie ma takiego odważnego, który by na serio negował ich ogromną  moc poznawczą i sprawczą. Kłopot w tym, że nie da się tego wszystkiego wyjaśnić przy użyciu metod, dobrze sprawdzających się w badaniu tego, co  materialne. Rację miał tu Pascal (1977) twierdząc, że z porządku materii nie da się wywieść ani jednej myśli, zaś z porządku rozumu – ani jednego uczucia. Badać to wszystko można, lecz czym innym jest opis przejawów pewnych procesów, a czym innym zrozumienie ich istoty. Wynikające z nich zjawiska manifestują się w innym porządku rzeczywistości niż ten, w jakim tkwią ich źródła; każdym z nich rządzi inna logika. Zatem wnioskowanie pośrednie to nic innego jak redukcja wielowymiarowości do jednowymiarowości analogicznie do rzutowania obiektów w geometrii wykreślnej i posługiwanie się w ich opisie oraz analizie wyłącznie jednym rzutem na jedną z arbitralnie wybranych płaszczyzn.
Istnieje jednak i druga strona tego medalu – osobliwy „redukcjonizm idealistyczny” czy wręcz „metafizyczny”. Ten z pewną pogardą (czy tylko wyższością) traktuje materię i całą materialność człowieka, uznając ją za zło konieczne, które ogranicza czystego, Boskiego ducha w człowieku, stara się zapanować nad nim i sprowadzić go na manowce przyziemności i grzechu. Deprecjonując biologiczność i fizyczność ludzkiej natury (czy minimalizując ich znaczenie) nie chce dostrzec sprawczej współzależności obydwu jej aspektów, przez co nie tylko rezygnuje z posługiwania się ogromną wiedzą o materialnych jej uwarunkowaniach, lecz także pozbawia się potencjalnie wzbogacającego go instrumentarium poznawczego. W efekcie powstaje to samo, co u scjentystycznych racjonalistów – następuje redukcja osoby ludzkiej, tyle że do innych miar opisu. Pozostając przy analogii z geometrią wykreślną można rzec, iż inna jest tu tylko wybrana (również arbitralnie) płaszczyzna rzutowania. Reasumując,  i jedni, i drudzy skupiają się na analizowaniu nie tyle samego obiektu ile jego rozmaitych rzutów. 
Cóż, idealizm brzydzi się materią, a fizykalizm wyśmiewa duchowość. Wprawdzie nie da się zanegować istnienia materii podczas gdy można sobie dworować z istnienia duszy,  niemniej to pokpiwanie podszyte jest ogromną niepewnością, gdyż nie sposób zaprzeczyć   istnieniu rozmaitych fenomenów, nie dających się wyjaśniać w logice porządku jednej tylko rzeczywistości. Przyznają ta nawet sami fizycy, którzy próbowali wyjaśnić, czym jest świadomość (Penrose, 1997). Trochę to przypomina zabawę w „golono-strzyżono”, kiedy to z powodu zwykłego zacietrzewienia przestaje mieć znaczenie rzecz oraz jej istota sama w sobie (i w pełniej jej krasie), lecz sposób jej widzenia i nazywania. Mówiąc żartobliwie, by uzyskać  pożądany efekt, brodę trzeba najpierw ostrzyc, a potem ogolić; po co więc ten cały spór i wynikający z niego zamęt?
O ile pierwsze założenie wydaje się być jeszcze do strawienia dla racjonalnego rozumu, o tyle drugie z kolei wywołuje jego silny sprzeciw. Dwoistości ludzkiej natury nie da się zaprzeczyć, można co najwyżej spierać się o relacje nadrzędności lub podrzędności któregoś z jej aspektów lub twierdzić, że coś tu jest pierwotne, a „to drugie” pozostaje tylko jego artefaktem lub naddatkiem. Lecz zakładanie dwoistości zasad przyczynowości budzi  sprzeciw – i to z dwóch powodów. Skoro bowiem rozpoznajemy efekt sumaryczny jako jedną fenomenologiczną całość, to niezależnie od tego, co za nim stoi, powinien on być – w naszym przekonaniu – jednoznaczny i spójny po stronie przyczyn oraz skutków. Odstępstwo od tego zmuszałoby do zaakceptowania stwierdzenia, iż bądź te same zbiory przyczyn mogą wywoływać różne rodzaje skutków, bądź różne rodzaje przyczyn wywoływałyby takie same skutki. Zatem współzależności między nimi – tak w całości jak i w poszczególnych przypadkach – pozostawałyby jedną wielką nieoznaczonością. To zaś zaburzałoby obraz rzeczywistości, gdyż nieustannie rodziłoby niepewność co do oceny natury zjawisk i do co do naszej zdolności rozumienia zjawisk; tym samym pozostawalibyśmy w stanie permanentnego dysonansu poznawczego. Zatem można zaryzykować postawienie tezy, iż w kwestiach podstawowych niezgoda na przyjęcie drugiego z wyżej wymienionych założeń przez rzeczników obydwu stron tego sporu antropologicznego wynika nie tyle z racji logicznych ile z silnej i głęboko uwewnętrznionej, określonej wiary w to, czym jest świat i czym lub kim jest człowiek. 
Niechęć do brania pod uwagę rozmaitych przesłanek, które z punktu widzenia logiki są równoprawne, jest swoistą obroną nie tyle przed nimi samymi, ile przed wnioskami, do jakich mogłyby doprowadzić. Powraca tu rykoszetem stwierdzenie o tym, iż rozum świadczy za tym, w co wierzymy. To nasza wiara nakazuje nam coś przyjmować, a coś odrzucać już na poziomie założeń epistemologicznych czy zgoła aksjomatyki, jaką się posługujemy. Zatem brak gotowości do uwzględniania w analizie, badaniu i wnioskowaniu przesłanek „antropologicznie obcych” można uznać za silny mechanizm obronny, który blokuje możliwości poznawcze. Kryje się za tym naturalny lęk przed przyznaniem się do tego, że to, co uznajemy za istotne i co składa się na naszą świadomość, osobowość czy tożsamość, mogłoby być błędne lub zgoła nieprawdziwe (przynajmniej po części). Zdanie sobie z tego sprawy bywa niekiedy bardzo bolesne – może zaburzyć samoocenę, równowagę wewnętrzną, może stać się przyczyną dysfunkcyjności różnego rodzaju i zakresu, w najlepszym razie może zakłócać poczucie samozadowolenia; dotyczy to nie tylko spraw fundamentalnych, lecz także i codziennych i zwyczajnych. 
Wiadomo skądinąd, że rozmaite mechanizmy tego rodzaju mają podłoże przede wszystkim emocjonalne; wszak emocje współkształtują obraz świata i człowieka. To właśnie one są odpowiedzialne za wartościowanie tego, co dostarczają zmysły (zewnętrzne i wewnętrzne), a także tego, co przetwarza rozum. Ponieważ ich istota jest tak naprawdę wciąż niezbadana, nauka, która zna tylko zewnętrzne przejawy ich oddziaływań regulacyjnych (a z punktu widzenia psychologii często deregulacyjnych), niechętnie przyznaje im rangę autonomicznej roli poznawczej i sprawczej w ludzkim życiu. Zresztą we współczesnym  zracjonalizowanym świecie panuje przekonanie, że zdawanie się na emocje w ocenie rzeczywistości jest oznaką lekkomyślności, słabości lub braku rozsądku. A przecież już starożytni Grecy i Egipcjanie uważali, że siedliskiem mądrości jest serce, sam zaś Bóg, spełniając prośbę Salomona, dał „swemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia swego ludu i rozróżniania dobra i zła” (1 Krl. 3, 5.7-12). Jeśli więc scjentystyczny racjonalista uzna, że jest to tylko poetycka symbolika, pozbawiona biologicznego czy fizykalnego umocowania  lub naukowych uzasadnień, to warto go chyba jednak ostrzec, że lekceważące kpienie sobie z niej byłoby z jego strony wielką  nieroztropnością.
Trzecie założenie nie wymaga chyba specjalnych uzasadnień aczkolwiek trzeba zwrócić tu uwagę na pewną osobliwość, jaka z nim się wiąże. Ma to związek z faktem, iż moc deskryptywna i predykcyjna logiki dwuwartościowej w badaniu i analizie ludzkiej jest daleko niewystarczająca, gdyż porządek niematerialny życia człowieka rządzi się prawami, których ona nie ogrania. W przestrzeni intrapsychicznej i duchowej mamy do czynienia ze zjawiskami i związkami przyczynowymi, które w materialnej rzeczywistości nie istnieją, a które dzięki szczególnej transpozycji wewnętrznej urealniają się jednak w niej – i w niej też nabierają indywidualnych znaczeń. W specyficzny sposób ujawnia się to w rozpoznawaniu i przeżywaniu wszelkich emocji, snów, marzeń na jawie, wizji, stanów ekstatycznych, fantazji, maligny w chorobie, halucynacji, czy aktów twórczych. Ich oczywista alogiczność bynajmniej  nie umniejsza odczuwania i rozumienia ich subiektywnej realności. 
Niepojętą dla racjonalnego umysłu właściwością świadomości – całkowicie wymykającą się jakiemukolwiek redukcjonizmowi i nie podlegającą żadnej funkcjonalnej fragmentacji nawet w teorii – jest jej zdolność integracji tego, co logiczne, z tym, co ze zwykłą  logiką niewiele ma wspólnego. Świadomość jako aktualizacja ducha swobodnie radzi sobie z  przyczynowością obydwu porządków rzeczywistości – materialnego i niematerialnego. Operuje jednako zasadami przyczynowości logicznej (dwuwartościowej) i alogicznej (rozmytej, wielowartościowej, alternatywnej), a tym samym spaja  w  j e d n ą,       n i e s p r z e c z n ą  całość świat przyczynowo-skutkowy realności  zewnętrznej (rządzącej się logiką dwuwartościowa) oraz świat realności psychicznej (rządzącej się logiką dowolnie wielowartościową lub tylko rozmytą), będący subiektywnym  przetworzeniem tej pierwszej. 
Pośrednich dowodów na ten stan rzeczy można znaleźć wiele. Wszelako zrozumiałym argumentem, uzasadniającym to założenie, może być znane każdemu odczucie, towarzyszące wszelkim przejawom nielogiczności (czy alogiczności) we własnym doświadczeniu. Przeżywane one są rozmaicie – jako coś strasznego, wspaniałego, przerażającego czy radosnego, niepojętego, obcego – lecz nigdy przy tym nie dziwią, gdyż zawsze wydają się mieć swój własny sens. Kraina czarów fascynuje, zaskakuje, budzi grozę – lecz ma własną metrykę przestrzeni na wymiarach zarówno rzeczywistych jak i „rzeczywistych inaczej” (mówiąc potocznie). 
O dziwo, daje się to nawet ująć w pewien ideowy model formalny, zbudowany na teorii liczb i funkcji zespolonych. Dzięki wprowadzeniu wielkości urojonej – tworu „logicznie niemożliwego” (by tak rzec, nierealnego) – można znajdować rozwiązania w przestrzeni wielkości rzeczywistych. Wielkości zespolone (rzeczywista i urojona) tworzą jedną, integralną całość, jakościowo odmienną od każdej z jej składowych. Te zaś, związane ze sobą specyficznymi, jednoznacznymi współzależnościami, w przełożeniu na pojmowanie natury człowieka, odwzorowują to, co w nim konkretne i fizyczne wraz z tym co jednocześnie dokonuje się w sferze niematerialnej czyli w jego psychice oraz duchowości (Zawadzki, 2008).
	Część urojona wchodzi do rachunku liczb zespolonych jako szczególnego rodzaju operator, transformujący wynik działania na składowej rzeczywistej. W tym właśnie kryje się owa niezwykłość, która od wieków tak zachwyca matematyków: w odnajdywaniu rozwiązań “możliwych” poprzez wielkości niejako „niemożliwe”, których zastosowanie generuje pewne klasy tych pierwszych. Jest to w pełni prawdziwe choć absolutnie paradoksalne; nie rozumiemy tego i nie wiemy, co oznacza. Lecz po sprawdzeniu, w efekcie wiemy, że musi być to prawdą (Nahin, 1998). Cytowany tu już Penrose poetycko interpretuje tę koncepcję, stwierdzając, że to sama Przyroda, będąc wręcz pod wrażeniem zakresu i spójności systemu liczb zespolonych, których właściwości manifestują się w najbardziej zadziwiający i nieoczekiwany sposób, oddaje w ich władanie precyzyjne operacje swojego świata (Penrose, 2000). 
Część urojona wielkości zespolonych (reprezentująca w człowieku to, co niematerialne) pozwala na logiczne operowanie wszelkimi rodzajami każdej nieoznaczoności bez wnikania w rodzaje i zakresy przyczyn, jakie za nią stoją. Nie wymaga wyjaśniania a priori jej źródeł, jej własności, całej jej struktury, lecz umożliwia traktowanie jej jako jednej z racjonalnie pojmowanych kategorii opisu o równorzędnym potencjale przyczynowym w przebiegu każdej odmiany ludzkiej aktywności, w jakiej manifestują się zjawiska ze swej natury niematerialne i niemierzalne w bezpośrednim badaniu. Tym samym nieoznaczoność i jej różnorakie przyczyny, przestają być tylko i wyłącznie zakłóceniem antycypowanego racjonalnie porządku zdarzeń, lecz wchodzą w schematy logiczne tego opisu jako jedne z jego przesłanek, na dodatek jakoś „oswojone”, przynajmniej na poziomie teoretycznym.
	W sferze psychiki i ducha, która sama w sobie jest przecież niematerialna, cała realność ludzkiej egzystencji stanowi odwzorowanie zjawisk, dokonujących się w materii, w której jest wszak zakotwiczona. Obydwa te porządki rzeczy są do siebie logicznie  nieprzywiedlne aczkolwiek faktycznie są ze sobą nierozerwalnie zespolone w osobie ludzkiej. Na tym właśnie polega ów paradoks, zapisany w człowieku – na pozornej sprzeczności dwóch aspektów jego jednej natury. Zatem trzecie założenie antycypuje możliwość znalezienia formuły, która pozwalałaby traktować je łącznie w ich interakcyjności, wspólnym ich uczestnictwie w namacalnej realności na zasadzie zespolenia (czy splątania), a nie tylko prostego, rozdzielnego paralelizmu czy bardziej jego wyrafinowanej odmiany – synchroniczności. Możliwość uniezależniania się od aprioryczności antropologicznej, jaka tkwi u źródeł odmiennych paradygmatów ideowych, teoretycznych czy metodologicznych, stwarza szanse na znalezienie wspólnego języka, jakim mogliby posługiwać się pospołu  rzecznicy obydwu wcześniej wspomnianych typów redukcjonizmu.  
Założenie czwarte jest w istocie uzupełnieniem trzeciego. Jeżeli przyjmie się równoprawność dwóch rodzajów przyczynowości, wówczas zrozumiałe jest, iż o całokształcie danego zjawiska czy procesu nie może rozstrzygać tylko to, co jest w nich bezpośrednio mierzalne. Nie oznacza to deprecjonowania czy pomniejszania wartości i znaczenia tego, co obiektywnie poznawalne, lecz dopuszczanie do głosu – na zasadzie uznania równorzędności praw przyczynowych o odmiennej logice – również tego, co mogłoby wynikać z wiedzy na temat innego, nie  poznawalnego bezpośrednio porządku rzeczywistości, współkształtującego rozpoznawane fenomeny. Innymi słowy, nie o wszystkim rozstrzygać musi „szkiełko i oko”, lecz nie wszystkim też zawiaduje czysty duch. 
Nauce najtrudniej chyba przyjdzie zaakceptowanie założenia ostatniego o aksjologicznym wymiarze analizy natury człowieka i wszelkich jego poczynań – tak w planie jednostkowym jak i zbiorowym. Tu bowiem wszystko rozbija się o spór fundamentalny, a mianowicie o to, czy istnieją jakieś stałe, niezmienne i niepodważalne punkty odniesienia dla rozmaitych (odmiennych, alternatywnych) systemów aksjologicznych, czy też nic takiego nie istnieje – i wtedy wszystko, czym miałyby by one być i co miałoby z nich wynikać jest kwestią wyłącznie jakkolwiek bądź wprowadzanej umowności. 
Zgoda na umowność niczego nie rozwiązuje, ponieważ nadal pozostaje otwarta kwestia kryteriów, według jakich dokonywać by należało wyboru aktualnie obowiązującej normatywności aksjologicznej. Co i dlaczego miałoby być dobrem lub złem? Kto, jak i kiedy miałby to ustalać – i dlaczego? Jeżeli z kolei przyjmiemy, że istnieje jednak coś stałego w tym zakresie, to wówczas otwiera się ogromne pole sporu wokół pytania nie tylko o to, czym to jest, lecz o to skąd się to wzięło? Tak czy owak zawsze kończyłoby się to gorącą dyskusją na temat istoty i źródła dobra oraz wywiedzionej z niego moralności (normatywności etycznej). Czy jest ono w zasięgu człowieka, czy w nim samym, czy jest mu dane i zadane z natury, czy wreszcie przez „coś”, co znajduje się poza nim lub co stoi nad nim? Zatem w ostatecznym rachunku powracałoby pytanie o istnienie lub nieistnienie Boga – pytanie, które, jak dowodzi tego historia filozofii, wciąż pozostaje dla samego tylko rozumu otwarte i nierozstrzygalne. 
Czy możliwe jest więc przyjęcie przez naukę ostatniego założenia bez rozstrzygania tego dylematu? Wszystko wskazuje na to, że raczej nie; tu nie ma żadnych stanów pośrednich – wybór musi być zerojedynkowy. Nauka dokonała swego wyboru i tym samym nieodmiennie stara się na siłę pozostawać „a-etyczna”. Wydaje się, że nie chce włączać moralności do swej domeny, głównie dlatego, że musiałaby brać odpowiedzialność nie tyle za to, co odkrywa i ustala, ile za skutki swych poczynań. Imperatyw poznawczy, potrzeba eksploracji – te dwie główne jej siły napędowe, pozostają wolne od jakichkolwiek uwarunkowań aksjologicznych. Jedni uważają to za zaletę, inni mają tu zgoła odmienne zdanie. Z jednej bowiem strony absolutyzuje się wolność poznawczą rozumu, z drugiej zaś – wolność tę uważa się za przyczynę wszelkiego zła. Lecz czy wolność – nie tylko zresztą rozumu – można oddzielić od sprawczości jego wytworów? Czy wolność od wszelkich uwarunkowań i hamulców można uważać za wartość nadrzędną w stosunku do konsekwencji, jakie z niej mogą (choć nie zawsze muszą) wynikać? Wreszcie, czy blokowanie jakichkolwiek przejawów wolności nie jest aby samo w sobie naganne?
Dostojewski sformułował słynne powiedzenie „Boga nie ma – wszystko wolno”. Człowiek ma wolną wolę i może dokonywać wolnych wyborów również i w tej kwestii – tylko, co z tego wynika? Wbrew pozorom stwierdzenie to odnosi się nie tylko do życia „zwykłego i praktycznego”, lecz również do wszelkich innych jego aspektów – a więc i do wszystkich poczynań rozumu. Roztrząsanie tego dylematu daleko wykracza poza ramy tych rozważań – i poza kompetencje ich autora. Pozostaje tylko skonstatować, że do wiary nie dochodzi się przez rozum – choć za jego sprawą (acz nie tylko) można od niej odstąpić. I co ciekawe – wśród największych uczonych tego świata odnaleźć można było, i nadal można, ludzi głębokiej wiary w Boga lub wierzących w istnienie jakkolwiek pojmowanego przez nich Absolutu i ponadludzkiego, ponadmaterialnego porządku rzeczywistości. Ale to już zupełnie inna sprawa…

1.4. Człowiek uprzedmiotowiony
Można zaryzykować postawienie dość heretyckiej a i przewrotnej tezy, iż niemożność  lub niezdolność przyjęcia przez wszelkie nauki o człowieku któregokolwiek z wyżej wymienionych założeń czyni te nauki niezdolnymi do pełnego badania, rozpoznawania i analizowania natury człowieka – jego samego, jego poczynań oraz świata, w jakim żyje i  rzeczywistości, jaką kreuje. Prostą konsekwencją tego jest konstruowanie najrozmaitszych wersji „człowieka zredukowanego” – do postaci biologicznego, psychologicznego i społecznego homeostatu. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że po drugiej stronie tego medalu znajduje się rezygnacja z gigantycznej wiedzy o materialnych aspektach ludzkiej natury, co może prowadzić nie tyle do świętości czy jakiekolwiek świetlistej nirwany, lecz do katastrofalnej abnegacji. Każdy bowiem redukcjonizm w tym zakresie jest ograniczaniem jednostki ludzkiej do jednego tylko jego wymiaru jego egzystencji, co prędzej czy później kończy się fatalnie – zarówno w sferze rozumu jak i duchowości. 
Rzecz nie jest jednak tak prosta i jednoznaczna, gdyż redukcjonizm jako pewna jakościowa zasada arbitralnego konstruowania rzeczywistości, ma również swój wymiar  ilościowy. Redukowanie osoby ludzkiej do jednego tylko aspektu jego natury wcale nie oznacza uwzględniania całego potencjału osobowego, jaki w nim jest zawarty. Możliwe tu są nieskończone kombinacje w doborze tych jego fragmentów, które mogą wydawać się istotne lub nie. Przypomina to trochę humorystyczne z pozoru prawo Murphy’ego w jego wersji z rozbieraniem i składaniem motoru. Głosi ono, że po rozebraniu i ponownym złożeniu jakiejkolwiek maszyny zawsze pozostanie jakaś śrubka – a mimo to maszyna nadal będzie działać. Za tym żartem kryje się jednak inny jeszcze sens – bynajmniej nie ironiczny. Skłania bowiem do postawienia rzecznikom redukcjonizmu pytania wcale nie tak bezzasadnego, jak by się mogło wydawać: ile mianowicie razy można dokonywać takiego zabiegu bez szkody dla funkcjonowania całości. 
Cóż, maszyna to maszyna – po coś powstała, a więc w oczywisty sposób ma w sobie wszystko, co potrzebne do sprawnego wykonywała tego, co do niej należy. Skoro może pracować bez jakiejś części, to najwyraźniej konstruktor coś przeoczył lub się pomylił. A co się stanie gdyby udało się wyjąć tych części więcej – bez uszczerbku dla całości? Zwłaszcza, gdy tych części może być niewiarygodnie wiele. Pojawia się wątpliwość: a może, rzeczywiście, jedna śrubka to nic takiego wielkiego? A dwie, trzy, sto? Natychmiast przychodzi pokusa, by sprawdzić, ile takich części dałoby się z tak niezwykłej maszyny o niewyobrażalnie wręcz dużej ilości składowych wyrzucić? I które? Wszystko zależy teraz od tego, jaki mamy pomysł na jej funkcjonowanie. Jak chcemy ją zaprogramować tak, by wykonywała określone funkcje przy minimum elementów, użytych do jej konstrukcji. 
Człowiek, jakkolwiek jednowymiarowy, zawsze jest w jakimś stopniu ograniczony – niejako z założenia. Lecz na tym nie koniec zabawy w redukcjonizm. Kolejnym jej etapem jest przyznanie mu arbitralnie wybranego, dowolnie dobranego, ograniczonego zakresu swobody w ramach tego wymiaru, do jakiego został zredukowany. W tym właśnie objawia się owo prawo Murphy’ego w jego niby to wesołkowatej postaci – w eliminowaniu wszystkiego, co zbędne, bez uszczerbku dla arbitralnie ustalonego przedziału funkcjonalności całego mechanizmu. Oświeceniowa idea „człowieka-maszyny” znajduje dziś swój wyraz w uzurpowaniu sobie przez naukę prawa do decydowania o rodzajach i zakresach funkcji, jakie ma ona wykonywać. Przekłada się to na jej programowanie według z góry założonych kryteriów czyli w istocie rzeczy na formatowanie człowieka w wymiarze osobowym, społecznym, kulturowym i cywilizacyjnym.
Tym samym mnogość teorii, formułowanych przez nauki o człowieku, a wywodzonych z fałszywych przesłanek antropologicznych, przekłada się na praktyczny efekt podwójnego uprzedmiotowienia jednostki ludzkiej: zarówno poprzez pozbawienie jej podmiotowości w wymiarze ontologicznym oraz aksjologicznym, jak i poprzez ograniczanie jej w wymiarze nawet fenomenologicznym i funkcjonalnym. Człowiek-maszyna zamienia się w żywego, biologicznego robota, w mniej lub bardziej sprawną, wydajną i użyteczną mróweczkę w jakimś gigantycznym mrowisku, którego całości nie jest w stanie ogarnąć, ani pojąć sensu jego istnienia i działania bez informacji i ingerencji z zewnątrz. 
Takie formatowanie człowieka, to nic innego, jak jego wszechogarniające warunkowanie, mające na celu zawężanie pola jego świadomości do postrzegania i rozpoznawania zakresów konieczności, wynikających z zasad homeostatycznej reaktywności. Nie trzeba chyba dodawać, że taka istota, do cna wyzuta z jakiegokolwiek celu metafizycznego, odarta z kontekstu kulturowego, historycznego, nie może stawać się przyczyną dla samego siebie (św. Tomasz, 2000). Uprzedmiotowienie doskonałe polega na  zniewoleniu, będącym akceptacją i poddaniem się zewnętrznym siłom sprawczym. 
Jednowymiarowość drugiego rodzaju jest nieco bardziej złożona. Zaburzenie równowagi między biologiczności i materialnością życia, a duchowością (na rzecz tej drugiej) czyni z człowieka istotę w pewnym sensie bezradną i bezwolną wobec różnorodności wiedzy o samym sobie i o otaczającym go świecie, a także wobec wyzwań, jakim powinien umieć  sprostać w życiu. Można być zredukowanym zarówno nie tylko w sferze ducha, lecz i rozumu – i to również w dwojaki sposób. Deprecjonowanie tego drugiego wynikać może – w dwóch skrajnych wariantach – bądź z rzeczywiście wolnego wyboru, bądź ze ślepego dogmatyzmu. W pierwszym przypadku, za każdym wyborem, oprócz samej wiary, zawsze stoją  jakieś racje, z którymi można polemizować. Natomiast w drugim należałoby mówić o wierze bezrozumnej, która potrafi okazać się w swych skutkach, żałosną ignorancją, bolesną bezradnością lub wręcz nieszczęściem (dla samego siebie lub dla innych). Wątek ten jest jednak tematem rozważań raczej dla teologów – i to im należy pozostawić analizę  odpowiedzialności za taki możliwy scenariusz formacyjny i za rozróżnianie tego, czym formacja bezrefleksyjna różni się od formatowania człowieka bez właściwości duchowych.  
Każda więc redukcja człowieka do jednego tylko aspektu jego natury powinna być traktowana ex definitione jako ograniczanie jego podmiotowości – już to w podejściu teoretycznym, już to w rozmaitych formach wcielania gromadzonej wiedzy w praktykę życia jednostek i całych ich zbiorowości. Redukcjonizm, jako zasada psychologii i socjologii (choć nie tylko), znajduje swoje jakże fatalne w skutkach odbicie w czymś, co można by nazwać filozofią rozmaitych odmian pedagogiki, ukierunkowanej na formatowanie ludzi w duchu mniej lub bardziej jawnego bądź zakamuflowanego utylitaryzmu. Duch ten przenika wszelkie działania, tkwiące u podstaw najrozmaitszych form edukacji i wychowania, a także ingerencji w każdy przejaw podmiotowości duchowej, jaki – mimo wszystkich wysiłków inżynierii psychologicznej, społecznej, a nawet historycznej – nieuchronnie zawsze jakoś aktualizuje się i manifestuje w życiu każdego człowieka. Ani natury, ani tym bardziej Boga nie da się bowiem oszukać. 
Zatem rzecz w tym, by w pełni zapanować (rzecz jasna, z jak najlepszymi intencjami, zgodnie z coraz to doskonalszymi osiągnięciami nauki i w imię nieuchronności postępu ludzkości jako całości) nad procesami kształtowania zarówno tożsamości jak i osobowości jednostki – nawet wbrew tej naturze i wbrew samemu Panu Bogu. Sumę tych procesów można by określić w sposób uogólniony, jako formatowanie świadomości (jednostkowej i zbiorowej) do programowanego uprzedmiotowienia czyli do „podmiotowości limitowanej” (jednostek, ich grup i ich dużych zbiorowości), ograniczonej i wyłącznie funkcjonalnej. Innymi słowy, idzie o taką tresurę człowieka, by przestał on być osobą w rozumieniu personalistycznym, lecz stał się psychospołecznym homeostatem, którego wartość mierzona jest jedynie jego użytecznością i sprawnością w realizowaniu przypisanych doń funkcji. 
Wszelako każdy człowiek ma naturalne poczucie niepowtarzalnej odrębności samego siebie i równie naturalną przyrodzoną potrzebę jej kształtowania. Potrzebę tę realizować może dzięki zadanej mu przez Stwórcę wolnej woli, stanowiącej jeden z aspektów jego potencjału osobowego. Procesy formatowania, jeśli mają być skuteczne, muszą zatem tak oddziaływać na jednostkę, by zachowywał on nieodmiennie przekonanie, iż dokonują się zgodnie z nim samym i z jego wolnymi wyborami. Musi on zachować wrażenie sprawczości w kształtowaniu swojego myślenia, swojej emocjonalności (nawet na poziomie odruchów), swoich motywacji, wreszcie swoich potrzeb i celów – a w konsekwencji swojej tożsamości i osobowości. Innymi słowy, konieczne tu staje się takie formatowanie jego świadomości od samych początków jej uaktywnienia się, by z jednej strony określić zakres rzeczywistości, jaki będzie ogarniać, z drugiej zaś – wdrukować w nią stosowne treści i uwewnętrznić sens, jaki będzie nadawała wszystkiemu, co w sobie pomieści.
Jeżeli suma tych wszystkich procesów dokonuje się bez wszechstronnego rozwijania i pogłębiania w człowieku jego przyrodzonej duchowości – czy wręcz jej blokowaniu – wówczas należy to wszystko razem określić mianem nie tyle nawet tresury, ile osobliwie wyrafinowanego, zaprogramowanego konstruowania człowieka wbrew niemu samemu. Przypomina to nieco japońską (choć rodem z Chin) sztukę bonsai – hodowania w doniczkach miniaturowych drzewek o sztucznie wymuszonym systemie zakorzenienia. Szczególną cechą tego rodzaju hodowli jest to, że takie drzewko nigdy nie jest „skończone”, lecz wymaga ciągłego dbania o jego skarlałą postać. Ciągle trzeba kontrolować jego żywot, przycinać, a w razie potrzeby obwiązywać drutem, by nieustannie trzymać je na uwięzi. W przeciwnym razie rozsadzi doniczkę i zacznie rozrastać się zgodnie z tym, co w nim założyła natura.
„Stąd nauka jest dla żuka”, iż nie wystarczy człowieka tylko zaprogramować i „wyhodować” – trzeba jeszcze go nieustannie utrzymywać w ryzach tego formatu, a to dzięki specjalnym elementom jego oprogramowania. By uniknąć konieczności posługiwania się ponad miarę metodami „perswazji siłowej” (skądinąd doskonale rozpracowanymi i bardzo skutecznymi), należy doprowadzić do wariantu Orwellowskiego: bohater powieści Rok 1984 w końcu bez reszty poddaje się Wielkiemu Bratu, nie tylko rozumiejąc i godząc się na to, że nie można już inaczej i że należy właśnie „tak”, lecz także czując całym sercem, że zaczyna tego Brata wręcz kochać. I tak oto finis coronat opus – dokonało się sformatowanie doskonałe, które wszyscy bez wyjątku formatowani nie tylko pojmują jako dobro, lecz uwewnętrzniają je w sobie jako pożądany i jedynie możliwy wybór własny. Owa doskonałość nie jest jednak jeszcze zupełna – następnym krokiem jest to, co przedstawili w swych upiornych wizjach Huxley (Nowy wspaniały świat) oraz Bradbury (Farenheit 743). Albowiem genetyka i inżynieria medialna mają wszelkie szanse, by krok po kroku doprowadzić wreszcie ideę formatowania do jej zwieńczenia we wszechogarniającym  Matrix’ie.
Jak to się dokonuje? Jaka jest mechanika tego procesu, uruchomionego niegdyś przez samozwańczych demiurgów, podtrzymywanego i doskonalonego przez kolejne pokolenia ich następców? Czy możliwe jest wyrwanie się z tego kręgu apokaliptycznego absurdu? 
Na ostatnie pytanie odpowiedź jest zadecydowanie twierdząca – musi taką być, gdyż jest taki wymiar człowieczeństwa, na którym całkowite i totalne formatowanie człowieka okazuje się jednak niemożliwe. To wymiar duchowy, w swej najgłębszej istocie pozostający poza zasięgiem miłośników oraz praktyków formatów. Nie można zabić Boga w człowieku. Można próbować różnych sztuczek i technik (nawet najbardziej okrutnych), by doprowadzić człowieka do wyparcia się Go (z wszystkimi tego konsekwencjami), lecz należy pamiętać, że sam Bóg nigdy człowieka się wypiera – i zawsze daje mu szansę powrotu do siebie. Na tym polega bezsilność zła. Dlatego stwierdzenie Dostojewskiego nie jest do końca trafne, gdyż Boga nie może nie być; może zostać rozumowo lub psychicznie odrzucony, ale zawsze jakoś powraca – pod postacią albo kary, albo odrodzenia się ducha w człowieku. Zatem wszystko wolno – ale do czasu.
Odpowiedzi na pierwsze dwa powyższe pytania wymagają nieco szerszej „perspektywy poznawczej”, obejmującej tę wiedzę (chociażby w pewnych jej fragmentach), która pozwoliłaby uchwycić różnicę miedzy formowaniem (się) tożsamości i osobowości człowieka, a ich formatowaniem. Choć już samo semantyczne rozróżnienie znaczenia tych pojęć wskazuje na ich zasadniczą odmienność, to jednak warto przyjrzeć się temu, na czym to polega i jak to realizuje się w praktyce. Nadto warto też chyba przywołać w naszych  rozważaniach to, czego tak wiedzy tej brakuje, a mianowicie odniesień do filozofii moralnej.

2. Formatowanie czy formowanie
2.1. Kilka uwag wstępnych
	Przez całe swe życie – od narodzin do śmierci – człowiek przechodzi przez różne okresy rozwoju i dojrzałości, w których zawsze bywa jednocześnie obserwatorem, uczestnikiem i sprawcą tego, co dzieje się z nim samym i z jego otoczeniem. Proporcje pomiędzy trzema pełnionymi rolami osobowymi zmieniają się w zależności od tego, co sam w sobie kształtuje oraz od tego, na co otoczenie mu zezwala, co mu umożliwia lub co na nim wymusza (Zawadzki, 2011). Nauka nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy to, kim i jaki się staje, następuje w wyniku jakiegoś automatyzmu rozwojowego, zapisanego w wyposażeniu biologicznym, czy też jest nabywane podczas rozwoju. Jedni zakładają, że wszystkim  kierują głównie procesy genetyczne i że rozwój przebiega według zdeterminowanego przez biologię „rozkładu jazdy”. Z kolei inni utrzymują, iż decydującą rolę odgrywa wychowanie, czyli nieustanne oddziaływania środowiska, formujące człowieka do takiej postaci, jaką można w znaczny sposób programować. 
Obydwu spierającym się stronom nie przychodzi jednak do głowy, że w grę mogą wchodzić jeszcze inne, przyrodzone człowiekowi atrybuty, których źródeł szukać należy nie tylko w biologii czy środowisku rozwojowym. I że mogą one mieć ważne, a może i zasadnicze znaczenie w jego rozwoju i życiu. Wykluczywszy z założenia istnienie duchowości jako odrębnego aspektu ludzkiej natury, wykluczono tym samym możliwość istnienia jego siedliska – czyli duszy. Funkcjonalizm nie ma żadnego pomysłu, do czego miałaby być ona potrzebna. Lecz nawet elementarna logika nakazuje przyjąć przynajmniej jako hipotezę, iż z faktu, że nie wiadomo, jakie by tu jej funkcje przypisać, gdzie by tu jej w ogóle szukać w organizmie czy w psychice, czy jeszcze gdzieś indziej, nie wynika jeszcze, że jest to tylko metafizyczna fantasmagoria. 
Neurobiologia twierdzi, iż  „poglądy dualistyczne, choć logicznie spójne, nie spełniają wszystkich wymogów teorii naukowej. Kłopot sprawia szczególnie kwestia wzajemnego oddziaływania duszy i mózgu. Koncepcja niematerialnej istoty uratowałoby założenie istnienia nieśmiertelnej duszy, która jest całkowicie niezależna od mózgu. Tym samym ta widmowa substancja stałaby się czymś niemożliwym do wyrażenia, niewykrywalnym <<duchem w maszynie>>, a zatem czymś pozanaukowym” (Koch, 2008, s. 19). A więc jednak „człowiek-maszyna” – bez żadnego ducha, gdyż duch uczyniłby wtedy człowieka „czymś pozanaukowym”. Zaiste, tęga pisała to głowa…
Rozważania tego rodzaju są pozbawione logiki i filozoficznego sensu. Oto, ten sam autor w jednym zdaniu twierdzi, że „chociaż świadomość pozostaje w pełnej zgodzie z prawami fizyki, to na ich podstawie nie można jej ani zrozumieć, ani przewidzieć” (Ibidem. str. 25). Skąd jednak ta pewność co tej zgodności, skoro sami fizycy, klucząc po swojemu, gotowi są poddawać w wątpliwość jej fizykalną naturę (Penrose, 1997)?  Koniec końców, specjalista od mózgu w odruchu bezsilności oznajmia: „o ile nie mogę wykluczyć, że wyjaśnienie istoty świadomości będzie wymagało sformułowania zupełnie nowych praw, o tyle obecnie nie czuję pilnej potrzeby podjęcia takich działań” (Ibidem. s. 22). Cóż, pewien klasyk „logiki praktycznej” wymyślił takie oto ciekawe prawo: „zbij pan termometr, nie będziesz pan miał gorączki”. Nie wiedział chyba, jak szerokie ma ono zastosowania w nauce.
	Sama najgłębsza istota świadomości nadal pozostaje więc zagadką. Badając wszelakie formy jej manifestacji, nauka nawet nie potrafi jej zdefiniować w ramach obowiązującej w niej aksjomatyki. Świadomość jest tylko jednym z tego przykładów, wybranym tu ze względu na jej rolę oraz znaczenie w procesach formowania (się) lub formatowania tożsamości i osobowości. Racjonalny scjentyzm nie zaprzecza istnieniu fenomenów niematerialnych, tyle że nie potrafi żadną miarą ich wyjaśniać poprzez mechanikę materii. Jedną z dziwniejszych prób ujęcia ich w jakieś ramy tradycyjnej metody naukowej jest osobliwy wybieg, mający na celu zredukowanie ich do biologii. Pojawiła się koncepcja, zakładająca wręcz istnienie „genu duchowości” (Alper, 2008), za sprawą którego następowałoby ujawnianie się „obecności Boga w mózgu”. Zatem Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. 
	Nawiasem mówiąc, choć przytoczony wyżej autor nieco bredzi (z każdego właściwie punktu widzenia – przyrodniczego czy metafizycznego), to, o dziwo, jednak mimowolnie (chyba intuicyjnie) zbliża się do Sokratesa. Wszak to sokratejski daimonion jest owym głosem wewnętrznym, dzięki któremu człowiek pozostaje w kontakcie z bogami. Tylko że ojcu wszystkich filozofów do głowy nie przychodziło, iż bogowie potrzebowaliby do takiej więzi biologicznego pośrednictwa. Cóż, gdy nie wierzy się w rzeczywistość niematerialną i nadprzyrodzoną, to wszelkie tego rodzaju rozważania zawsze muszą kończyć się pułapkami paradoksów lub nonsensów. 
	Wszelkie „zbiologizowane” konstrukcje pojęciowe podszyte są oczywistym absurdem. Lecz z punktu widzenia praktycznej technologii formatowania człowieka mają one swój sens, gdyż wyznaczają trop, wiodący do ludzkiego ducha metodą poszukiwania możliwości oddziaływania nań poprzez materię i jej funkcje. Jest to w sumie zawodne, aczkolwiek doraźnie do pewnego stopnia skuteczne. Materię  można bowiem całkowicie uprzedmiotowić, funkcje – zaprogramować, natomiast ducha w człowieku nie sposób ograniczyć, gdyż nie jest on atrybutem jakkolwiek uchwytnym i substancjalnym w rozumieniu fizykalnym. Tym samym nie podlega fragmentacji, nie wchodzi też w przyczynowe relacje ilościowe z materią (a zatem jest niemierzalny i nie poddaje się bezpośredniemu badaniu i oddziaływaniu). Możliwe natomiast jest wywieranie wpływu na sferę wzajemnego splątania obydwu tych aspektów ludzkiej natury i do wykorzystywania jej w celu uzyskania – często wbrew najgłębszej istocie człowieka – pożądanej „wartości oczekiwanej” w postaci homo nullius coloris czy homo utilis. Wyprzedzając dalszy bieg tych rozważań należy tu stwierdzić, że taka „sfera  kontaktu” istnieje: są to emocje – a w ślad za nimi świadomość ich doznawania. 
	W sensie ontologicznym i antropologicznym naukowe spory o to, co decyduje o naturze człowieka – biologia czy środowisko – są w gruncie rzeczy pozorne i jałowe.  Charakterystyczne jest jednak to, że w obydwu tych podejściach osobę ludzką traktuje się  wyraźnie przedmiotowo (choć w różnym stopniu). Co ciekawe, i jedni i drudzy są przekonani o fazowości życia, którą da się ująć w sposób standaryzowany w ramy jakichś norm rozwojowych; konieczność i oczywistość ich istnienia jest dzisiaj podstawowym, niejawnym założeniem psychologii i pedagogiki w randze niepodważalnego aksjomatu. Ta jakże ważna konstatacja o tzw. stadialności i normatywności rozwojowej, stanowi w istocie fałszywą przesłankę, z której dają się wywieść bardzo daleko idące wnioski praktyczne, dotyczące możliwości formatowania człowieka.
	W pierwszym wariancie koncepcji rozwojowych, ewolucja jednostki byłaby więc  stopniowym osiąganiem tego, co możliwe, w drugim zaś – tego, co zamierzone; logicznie rzecz biorąc, nie zawsze to pierwsze odpowiada temu drugiemu, a to drugie zawsze może wykorzystywać to pierwsze. Jednakże obydwa one, obciążone grzechem redukcjonizmu, traktują naturę człowieka wyłącznie jednowymiarowo czy też jednoaspektowo, bez uwzględnienia jego duchowego wymiaru, wrodzonych skłonności oraz zaczątkowych zdolności pozabiologicznych (Maritain, 1988; Tomasz z Akwinu, 1998). Na domiar złego drugi wariant zakłada modelowanie człowieka zrazu bez jego udziału; później jest ono   ograniczone (acz z wiekiem coraz większe), tyle że jedynie na poziomie kształtującej się struktury intrapsychicznej i adaptacyjności społecznej. W efekcie kończy się to na mniej lub bardziej wyrafinowanym warunkowaniu – bądź bezpośrednim, bądź rozmaicie „perswazyjnym” – i sterowaniem rozwojem według arbitralnie przyjmowanych kategorii „wartości oczekiwanych”. Te ostatnie mogą być nawet najszczytniejsze, co nie zmienia faktu, że zawsze są jakoś narzucane z zewnątrz; idealnym rozwiązaniem docelowym jest tu ich uwewnętrznienie jako własnych.
	Ogromnym uproszczeniem (a wręcz nieporozumieniem) jest zakładanie, iż rozwój człowieka przebiega liniowo, w rytm jakiegoś wdrukowanego programu biologicznego czy tylko modelowania go przez środowisko (bądź według jakiejś kombinacji obydwu tych czynników). Od statusu biernego obserwatora tego, co na zewnątrz i tego, co w nim samym, z czasem przechodzi on – poprzez status biernego lub czynnego uczestnika zdarzeń – do statusu jednostki zdolnej do samodzielnego sprawstwa w relacjach ze światem i w obrębie własnej przestrzeni intrapsychicznej. Zasada adekwatności i ciągłości wyklucza jednak tak pojmowaną rozłączność w czasie rozwoju władz psychicznych i duchowych czy uaktywnianie się ich jedynie stopniowo, w wyniku wcześniejszego spełnienia jakichś granicznych warunków rozwojowych na statusach niższych. Zresztą życie dowodnie pokazuje, że to założenie nie sprawdza się, co najmniej w przypadku twórców w nauce i sztuce (Zawadzki, 2000). 
	Wszystko, co w człowieku zostało założone przez naturę i Boga w jego „wyposażeniu” biologicznym i duchowym, uaktywnia się jednocześnie i razem już od chwili przyjścia na świat. Jeżeli nawet pozostaje ono przez chwilę tylko w stadium zaczątkowym, to jednak działa. Zatem od samego początku człowiek jest każdą z tych trzech postaci – na miarę  wrodzonych predyspozycji i zdolności aczkolwiek w ograniczonym zakresie możliwości ich ujawniania się czy manifestowania w formie czynnej. Co więcej, należy domniemywać, iż to, jakim będzie w przyszłości obserwatorem, uczestnikiem czy sprawcą, zależeć będzie od szans rozwojowych, jakie stworzy mu otoczenie do samodzielnego, podmiotowego uczenia się każdej z tych trzech ról. Rzecz w tym, żeby od samego początku – od pierwszych chwil życia – maksymalizować możliwość samorozwoju nie tylko przez aktywną i podmiotową interakcję ze światem, lecz w jednakowym stopniu przez równie aktywne i podmiotowe, ukierunkowane sprawstwo jak i równie aktywną i świadomą introspekcję. 
	Dzięki takiemu samostanowieniu dokonywać się będzie stopniowa, podmiotowa aktualizacja osoby ludzkiej do postaci coraz dojrzalszej jednostki, przebiegająca w każdym konkretnym przypadku z własną dynamiką i bezwładnością, własnymi meandrami, wzlotami i upadkami. Trzeba wyraźnie podkreślić, że proces ten trwa właściwie całe życie. Podstawową kwestią jest tu zapewnienie tego, by następował „w ścisłym powiązaniu z całokształtem rzeczywistości, uwzględniając aspekty psychologiczne, energetyczne i duchowe. A wynika to z faktu, że człowiek jest wielowymiarowy, że ma wbudowane układy poznawcze, emocjonalne i wolicjonalne, że żyje jednocześnie w świecie wewnętrznym i zewnętrznym. Faktem jest, że musimy człowieka zaakceptować w całości. Nie wolno zaprzeczać temu co racjonalne, ani temu, co irracjonalne, ani intelektowi, ani uczuciom, ani nauce, ani religii” (Michałowski, 1993, s. 149). 
	Formowanie się człowieka to nie tylko efekt wychowawczych i edukacyjnych „oddziaływań spersonalizowanych”, lecz – w szerszym planie – efekt socjalizacji i enkulturacji. Pierwszy proces, adaptacyjno-funkcjonalny, niejako z założenia ma na celu  niezbędne wychowanie dla zbiorowości i przez zbiorowość – zorganizowaną i zinstytucjonalizowaną – a zatem dla jej normatywności i przez jej normatywność. Drugi, aksjologiczny (z pewnymi cechami transgresyjności), to możliwe wychowanie przez kulturę, tradycję i historię – i dla kultury, tradycji i historii – co wiąże się z wartościami, na jakich zbudowana jest organizacja życia wspólnotowego. Stają więc – obok siebie albo naprzeciwko siebie – dwa systemy sił sprawczych: jeden, wyznaczający ramy działań aktualnie koniecznych, sprawdzających się w skali życia jednostki, i tylko o tyle, o ile pozostaje ona użyteczną jednostka społeczną; i drugi, wyznaczający perspektywy działań hipotetycznie możliwych, sprawdzonych w skali o wiele większej w odniesieniu do aksjologii i do sensu, jaki jednostka ta nadaje (lub chce nadawać) swej egzystencji.

2.2.  Socjalizacja – zasada normy i standardu
2.2.1. Założenia i cele 
	W socjalizacji nie ma miejsca na rozwój duchowy – liczy się tylko opanowanie pewnego quantum niezbędnych sprawności funkcjonalnych. W istocie celem jest tu przysposobienie do pełnienia ról społecznych i maksymalizacja zdolności adaptacji do aktualnie obowiązujących reguł życia zbiorowego. Ponieważ sprawne mrowisko musi działać w sposób spójny, nie chaotyczny i możliwie bezkonfliktowy, wszyscy powinni  podporządkowywać się tym regułom, tworzącym system dyspozycji normatywnych (wraz z sankcjami za ich nieprzestrzeganie). Obowiązuje więc etyka społeczna, która nie jest jednak czymś niezmienym jako że może być zawsze dowolnie modyfikowana i narzucana w zależności od okoliczności, potrzeb chwili, wreszcie od kaprysów ideologii, władzy czy gry sił wewnątrz zbiorowości. Adaptacja socjalizacyjna, to nic innego jak akceptacja relatywizmu aksjologicznego świata „tu i teraz”, w skali życia jednostki w nim żyjącej. 
	W sensie funkcjonalnym socjalizacja jest procesem, powstawania i rozwoju tożsamości oraz osobowości, zachodzącym we wzajemnej zależności ze środowiskiem socjalnym i materialnym. Środowisko to może być zadane lub wybrane, a celem tego procesu jest takie ukształtowanie człowieka, by jego zachowania, oczekiwania i poglądy czyniły go zdolnym do pełnienia ról społecznych, określających zakresy jego działania w ramach zbiorowości. Twórcy teorii i praktyki socjalizacji zdają sobie sprawę, iż nie może być ona tylko spełnianiem (dobrowolnym lub wymuszonym) oczekiwań społecznych, lecz procesem aktywnego przysposabiania się do warunków środowiska i wymogów społecznych, które ukierunkowują go na przystosowanie i znormalizowanie. 
	Choć socjalizacja nie może bazować na całkowitej, biernej reaktywności jednostki i musi uwzględniać jej zdolność do czynnego wpływu na środowisko, to jednak przeciwstawia się „ujęciu idealistycznemu i poglądowi, że stawanie się człowieka podmiotem jest niedostępne dla nauk opartych na doświadczeniu” (Tillman, 1996, s. 10). Innymi słowy, wszystko ma tu być rozpoznawalne, mierzalne, w praktyce zaś – poddające się regulacji i sterowaniu. Niemniej, nie chcąc popadać w całkowitą już skrajność w deprecjacji duchowości, łaskawie akceptuje się tu (w sposób zawoalowany) zawarte w tradycji filozoficznej wymagania wobec świadomości podmiotowej – ale jedynie w takim zakresie, w jakim może to być przełożone na sprawność i użyteczność działania. Gdy pominie się wszystkie bałamutne łamańce teoretyczne, to obraz celów socjalizacji jawi się dość wyraźnie. Ma ona służyć, kontrolowanemu programowaniu, wspieraniu, podtrzymywaniu i wzmacnianiu życiowego funkcjonalizmu poprzez wypracowywanie znormalizowanych, pożądanych i akceptowalnych form ludzkiej podmiotowości. 
	Podstawą socjalizacji jest norma i standard – zachowań, myślenia, odczuwania, potrzeb i celów (a wiec i motywacji) oraz komfortu z uzyskiwanych wzmocnień i dyskomfortu przy ich braku. W praktyce sprowadza się to do standaryzacji człowieka (i całych zbiorowości) oraz narzucenia mu w jego narracji wewnętrznej przekonania, że wolność to uświadomiona konieczność przestrzegania tego wszystkiego, co z owych celów wynika. Paradygmat komfortu i homeostazy psychospołecznej przetwarzany jest na liczne ideologie skuteczności funkcjonalnej oraz tzw. dobrostanu w każdej sferze życia – na modele tego życia, na wzorce, postawy i reguły życia jednostkowego i zbiorowego. W swej istocie socjalizacja jest więc procesem algorytmizacji człowieka jednowymiarowego, dodatkowo uprzedmiotowionego do ograniczonego zakresu dopuszczalnych przedziałów egzystencji na tym wymiarze. 
	Tak formatowanym ludziom wyznaczane są dopuszczalne granice wolności działania wraz z zakresem odpowiedzialności za własne czyny. Bywają one zróżnicowane w zależności od indywidualnych predyspozycji w zakresie potencjału użyteczności, zdolności adaptacji oraz stopnia gotowości do akceptacji ustanowionych, społecznych reguł gry. Z kolei  ideologizacja komfortu uzasadnia wszystko, co sprzyja jego osiąganiu oraz usprawiedliwia wszystko, co zagrażało jego minimalizacji lub utracie. A to już w szerszym planie jest bardzo groźne, gdyż m.in. legitymizuje relatywizm aksjologiczny i wyklucza z rachunku psychologicznego kategorię sumienia jako sankcji moralnej. Normatywność aksjologiczną – a zatem i kryteria odpowiedzialności za własne czyny – wyznaczają bowiem jedynie zasady etyki społecznej, które bywają zmienne, gdyż można je przecież dowolnie ustanawiać w zależności od jakkolwiek uzasadnianej potrzeby usprawnienia życia danej zbiorowości. Tak więc socjalizacja (bez żadnych dodatkowych uzupełnień) nie tylko kreuje społecznego homunkulusa, lecz także wygasza lub blokuje naturalne przejawy duchowości osoby ludzkiej. To zaś rodzi poważne konsekwencje w postaci powstawania trwałych i psychologicznie dysfunkcyjnych napięć i konfliktów wewnętrznych, mogących przerodzić się w dysfunkcje, a nawet patologie społeczne. Daje to efekt błędnego koła – wąż zjada własny ogon. 
	Socjalizacja zasadza się na dwóch podstawowych założeniach psychologicznych w randze naukowych aksjomatów. Pierwsze, to wymierność i mierzalność wszystkich cech osobniczych, drugie, to stadialność ich rozwoju. Z nich wywiedzione są niezliczone kwantyfikatory życia jednostki, poukładane w tabele norm, przypisanych dla każdej z faz rozwojowych. Liczne techniki pomiaru stosownych wskaźników cech i zachowań mają określać, czy ktoś mieści się w dopuszczalnym przedziale „normalności” czy też od niego  odbiega – w jakim stopniu i w którą  stronę. Wyznacza to prawidłowość lub nieprawidłowość funkcjonowania człowieka na wszystkich skalach psychologicznych i społecznych, jakie tylko daje się wykoncypować dla opisu jego samego oraz tego co robi, myśli i czuje.
	Z drugiej strony, należy pamiętać, że społeczeństwo jest zorganizowaną zbiorowością, która ustanawia normy własnego funkcjonowania i oczekuje od swych członków jeśli nie pełnej ich akceptacji czy wręcz internalizacji, to przynajmniej podporządkowania się im pod groźbą wykluczenia. Tu także obowiązuje normatywność i standaryzacja współzależności pomiędzy wszystkimi elementami, składającymi się na całość – przede wszystkim w zakresie relacji pomiędzy instytucjami, a jednostką. Bez tego cała ta ogromna maszyneria nie mogła by sprawnie funkcjonować – co oczywiste i zrozumiałe. Zatem socjalizacja musi obejmować nabywanie umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z regułami, jakie ono narzuca. Rzecz w tym jednak, jaki jest zakres tego przymusu – jakie są tu minima i maksima przyporządkowania jednostki zbiorowości. Innymi słowy, w jakim stopniu zachowuje ona autonomię w jej obrębie, a w jakim podlega wymogom koniecznym do tego, by realizować własne cele życiowe. Co obejmują owe reguły, a co pozostaje w gestii jednostki? Jak dalece może ona zachować podmiotowość nie tylko osobową, lecz i społeczną? 
	Jak świat światem, zawsze istniały, istnieją i istnieć będą jakieś kryteria oceny człowieka w rozmaitych fazach jego życia. Oczywistość ta dotyczy również konieczności ustanawiania zasad życia zbiorowego, którym ludzie muszą się (lub przynajmniej powinni) mniej lub bardziej chętnie podporządkować. Dzięki społeczeństwu człowiek może skuteczniej  przeciwstawiać się niedogodnościom życia; przez zorganizowany i uporządkowany podział zadań, obowiązków oraz odpowiedzialności zwiększa się moc i sprawność całej zbiorowości, a więc i pomyślność jednostek (Hume, 1963). Z kolei jednostki winny uczyć się wszystkiego, co temu sprzyja. Wydaje się to być spójne i zrozumiałe. Lecz czyż można ten bezmiar zjawisk, procesów i problemów psychospołecznych w ich nieskończonej różnorodności ująć w karby jakichkolwiek zamkniętych systemów norm, regułek i algorytmów działania? To prawda, że każda „instrukcja obsługi” najbardziej nawet skomplikowanej maszyny powinna jasno i wyraźnie określać rodzaj i zakres jej pracy, sposoby jej uruchamiania, konserwowania, naprawiania. Lecz nieubłagane prawo Murphy’ego głosi: jeśli coś może się zepsuć, to na pewno się zepsuje; i nie wiadomo dlaczego. Duch w maszynie? Może chochlik?
	Określanie kryteriów, norm i zasad działania ma swój praktyczny sens, rzecz jednak w tym, do czego się one odnoszą i czemu służą. Funkcje maszyny określa zbiór skończonych operacji i czynności. Lecz czy możliwe jest normalizowanie i standaryzowanie całości ludzkiej egzystencji w planie jednostkowym i zbiorowym? Wszystko znów rozbija się o to, jaka wizja człowieka i świata przyświeca tym, którzy te normy i standardy definiują, określają ich wartość i zakresy, przyznają sobie prawo do ich modyfikacji, wreszcie nadają im wymiar prawdy i wymuszają ich wcielanie w życie ze stemplem dobra koniecznego. 
	Najwyraźniej zasadne wydaje się zadanie tu kilku dodatkowych pytań. Po pierwsze, czy w ogóle możliwe jest objęcie jakąkolwiek skończoną normatywnością i standaryzacją wszystkich aspektów ludzkiego życia? I czy próby czynienia tego nie są aby wielką uzurpacją? Czy mówienie i przekonywanie o tym, że to w ogóle możliwe, nie jest w ogóle wielkim oszustwem? Z drugiej jednak strony trudno odmówić wartości wielu badaniom i nagromadzonej wiedzy w tej dziedzinie. Lecz co one obejmują i ile są w sumie warte? Co tu jest możliwe, a co nie – i dlaczego? W czym tkwi pułapka? I wreszcie skąd biorą się owi depozytariusze prawdy, mający taką moc decyzyjną i sprawczą, by narzucać światu powszechnie obowiązujące normy i standardy? W jakim trybie są powoływani lub sami się mianują, i z jakiego tytułu przyznawane im są prerogatywy w zakresie stanowienia owych norm i praw? Jakimi przesłankami – antropologicznymi, aksjologicznymi, kulturowymi czy historycznymi – kierują się w swym myśleniu i w swych poczynaniach? Cóż, może warto zacząć stopniowo szukać odpowiedzi  na te pytania – niezależnie od tego, dokąd mogą one zaprowadzić.
	Za punkt wyjścia do dalszych rozważań przyjąć należy, iż kategorie normatywności  społecznej i psychologicznej obejmują obydwa atrybuty człowieka, jakimi powszechnie operuje w jego opisie: odpowiednio – tożsamością i osobowością. Obydwa one mają swoje uczone definicje, tyle tylko że ich wersje, podawane w licznych słownikach i podręcznikach nie do końca się ze sobą pokrywają; powiada się wręcz otwarcie, że ich zakresy treściowe i znaczeniowe zależą od poglądów tego, kto je formułuje (Reber, 2000). Z grubsza wiadomo że tożsamość to taki swoisty PESEL, tyle że bardzo wielocyfrowy – złożona etykietka, określająca pozycję jednostki na wszystkich możliwych miarach społecznych i jej przypisanie do konkretnych ról, jakie pełnią (lub mogą pełnić). Z kolei osobowość definiuje się poprzez zbiory cech psychologicznych, określających to, jak człowiek funkcjonuje (lub może funkcjonować) – od maleńkości do śmierci – w relacjach międzyludzkich i jak sobie w tym radzi sam ze sobą. Zatem i tu, i tam opis człowieka dokonuje się w paradygmacie „antropologii zredukowanej” do jednego tylko wymiaru osobowego.
	Pomysł, iż wszystkie cechy osobowości – w ich rozwoju i ewolucji – są mierzalne (lub dają się jakkolwiek sprowadzić do mierzalności), od dawna przekłada się na konstruowanie stosownych narzędzi ich pomiaru. Dzięki nim nie tylko się je kwalifikuje, lecz przede wszystkim kwantyfikuje, czyli przypisuje się im wartości liczbowe na rozmaicie koncypowanych skalach. Tak dochodzimy do skalowania cech, a w konsekwencji do ustalania dla nich rozmaitych przedziałów normy statystycznej. Każde odchylenie od niej w jedną lub drugą stronę o pewną umowną wartość oznaczać ma, iż coś jest rozwinięte  (lub objawia się) w sposób niedostateczny bądź nadmierny, co kwalifikuje daną osobę do nadania jej statusu znaczącej odrębności od reszty populacji. A to już może mieć spore konsekwencje. 
	Lecz czy to wszystko aby nie zasadza się na jakimś kolosalnym nieporozumieniu (delikatnie mówiąc). „Pomiar cech osobowości nie jest niczym więcej jak tylko fantazją, złudzeniem. Testy osobowości nie są w stanie uchwycić całej złożoności tego, kim jesteśmy. Nie są w stanie określić, jak będziemy się zachowywali w konkretnych rolach czy sytuacjach. Nie są w stanie  pomóc w określeniu tego, jak będziemy zmieniali się w czasie. Wiele testów ma na celu wychwytywanie raczej chorób czy dysfunkcji, a nie zdrowia i siły. Wiele też nie spełnia podstawowych standardów wiarygodności i rzetelności” (Paul, 2004, s. 221). Słów tych nie napisał jakiś szalony wróg nauki, lecz psycholog-racjonalista, nie zdradzający bynajmniej żadnych ciągot metafizycznych! Co więcej, osoba ta nie tylko ukończyła renomowany uniwersytet w Yale, lecz była wieloletnim wydawcą jednego z najpoważniejszych na świecie pism fachowych w swej dziedzinie (Psychology Today) i na domiar wszystkiego nie jest żadnym „naukowym konwertytą”. 
Gwoli uciechy warto tu przytoczyć fragment słownikowej definicji tego pojęcia, które wszak pełni dzisiaj rolę swoistego słowa-klucza. Oto powiada się tam, że„termin ten tak bardzo nie poddaje się zdefiniowaniu i używany jest w tak szerokim znaczeniu, że nie można określić go w sposób prosty i spójny; przezorni (sic!) autorzy swobodnie rozpisują się na jego temat, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za definiowanie tego pojęcia” (sic!!) (Reber, 2000, s. 466). Rozbrajająca jest też szczerość autorów jednego z najpoważniejszych podręczników teorii osobowości:  „żadna konkretna definicja osobowości nie może być stosowana w sposób uniwersalny” (Hall, Lindzey, 2001, s. 19).
W gruncie rzeczy idzie nie tylko o same testy, lecz o to, czy cechy, które wyodrębniono w psychologii (zresztą dość dziwacznie), mają w ogóle jakąkolwiek sensowną wartość opisową lub predykcyjną. Pomysł, by osobowość traktować jako jakąś modułową składankę, wydaje się być, niestety, prostacki. Wprawdzie twórca jednej z bardziej znamienitych teorii jej poświęconych (Allport) stwierdził, że „osobowość, to jest to, czym naprawdę jest człowiek” (za: Hall, Lindzey, 2001, s. 19), lecz znamienne jest w tym w tym określeniu to, iż posłużył się w nim zwrotem „czym”, a nie „kim”. Komentując to krótko i złośliwie można powiedzieć, że według tego koryfeusza nauki człowiek nie jest osobą (w klasycznym rozumieniu czy to filozofii, czy teologii i metafizyki, medycyny czy nawet samej tylko biologii). Jest natomiast „czymś”, mającym osobowość, o której jednak nie można jednoznacznie i spójnie powiedzieć, czym tak naprawdę jest – chociaż rzekomo jest tym, czym naprawdę jest człowiek. Zaiste, niezwykła to ekwilibrystyka umysłowa. 
	Podobne łamańce intelektualne odnaleźć można w teoriach, poświęconych innym  właściwościom człowieka – chociażby zdolności czy inteligencji. W nich również aż roi się od licznych modułów, układanek, zestawów i ich kombinacji, istnieją też liczne testy, które mają je klasyfikować, kategoryzować, kwalifikować i kwantyfikować. Szczególnie rozkoszne są testy rozmaitych uzdolnień artystycznych, w których pojawiają się liczne miary ilościowe, fantazyjnie skalowane. Wszystko to razem nijak nie przystaje do rzeczywistości, zwłaszcza że nie nosi śladu odwołania się do duchowego aspektu ludzkiej natury i jego atrybutów. Zresztą cokolwiek zatrąca o niematerialność, o fenomeny nadprzyrodzone czy o istnienie Boga wywołuje u naukowców wręcz umysłowe konwulsje. Lecz ma to swoje uzasadnienie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że takie koncepcje wyrastają ze współcześnie obowiązującej wizji osoby ludzkiej i jej natury. 
	 Po kilku stuleciach idea „człowieka-maszyny” znalazła swe urzeczywistnienie w licznych teoriach psychologii – nauki, uchodzącej wręcz za kulturową (cywilizacyjną) świętość. Ba, był taki czas, gdy te pomysły rozciągano także na zwierzęta; cóż, jak żywa maszyna, to już każda. Odpowiednio „udane, trafne, rzetelne i wiarygodne” badania przeprowadzano na nonhuman animals (sic!), m.in. na osłach, hienach, świniach, szczurach, nawet na ośmiornicach, a artykuł temu poświęcony wydano w 1999 roku! I okazało się (ku zdumieniu badaczy) że życie wewnętrzne psa po prostu nie jest tym samym (is simply non equivalent), co życie wewnętrzne człowieka (Gosling, John, 1999). Ot, i naukowa siurpryza… 
	Próby wykluczania duchowości z nauk o człowieku zawsze muszą kierować je w jakimś momencie na manowce i prowadzić bądź do paradoksów, bądź do bezradności poznawczej, bądź wreszcie do nonsensów. Człowiek jest osobą, a jest nią tylko o tyle, o ile jest bytem duchowym, obdarzonym świadomością, zwłaszcza zaś samoświadomością i wolnością. Dzięki atrybutom duchowym, człowiek to nie tylko indywiduum ludzkiego gatunku, lecz przede wszystkim to pewna duchowa treść, ściśle niepowtarzalna, aktualizująca się w życiu i fakcie osoby. Materia to tylko surowiec, który dusza kształtuje, gdyż go ożywia i nadaje mu jednostkową postać (Wojtyła, 2003). Postać ta ma swoją indywidualną osobowość, wyznaczaną przez jej indywidualną samoświadomość, samoposiadanie i samowładzę ducha (Sawicki, 2009). W tym ontologicznym sensie, jest więc istotą niepodzielną i niemierzalną. Tym, co może podlegać badaniu to tylko ów materialny surowiec i mechanika, do jakiej jest on ograniczony. Psychologiczne sztuczki z fragmentacją osobowości wynikają stąd, iż na siłę chcą ją sprowadzić do jej konkretnych przejawów, a mianowicie do sumy aktów, przez jakie się za jej sprawą manifestują w życiu jednostki – w jej psychice i działaniu. 
	Cały fałsz redukcjonizmu w studiach nad człowiekiem polega na odwróceniu porządku logicznego: bada się przejawy wszelkiej aktywności wewnętrznej i zewnętrznej człowieka poprzez ich domniemaną (jakkolwiek bądź) orientację zadaniową, nastawioną na realizowanie specyficznych celów, po czym metodą reinterpretacji celów nadaje się im rangę przyczynową w odniesieniu do całości ludzkiej natury. Wnioskowanie ze skutków o ich hipotetycznych przyczynach jest tu błędne, gdyż cała założona z góry konstrukcja człowieka jednowymiarowego eliminuje jakiekolwiek możliwe źródła tych aktów spoza tego jednego wymiaru, a ponadto pozostające poza zasięgiem bezpośredniego badania. W tak pomyślanej metodzie do rachunku logicznego nie wchodzą – bo nie mogą wchodzić z założenia (niejawnego), co jest już wolnym wyborem badacza, wynikający z jego wiary – całe klasy przyczyn, u których podstaw leży to, co się wykluczyło. Przedmiotem badania jest zatem jakiś człowiek „wymyślony”, psychologiczny homunkulus, wykoncypowany z pokrętnej ontologii i antropologii.
	Wymyślenie człowieka, złożonego z funkcjonalnych modułów, musi teraz przekładać  się na zajęcie się tymi modułami w sposób planowy i sprawny. Sprawa to nader złożona. Nie jest bowiem tak, że zgromadzona wiedza na temat człowieka, nawet ograniczona do funkcjonalnego aspektu jego natury, jest całkowicie bezwartościowa, czy z gruntu nieprawdziwa. Istota spraw polega na tym, jak jest porządkowana, analizowana, strukturalizowana i wykorzystywana. Faktom nie da się przeczyć. Fałsz tkwi bowiem nie tylko w założeniach na, lecz i w metodzie. Skoro – jak w bajce Lema – można zwykły tekst o śrubce tak długo deszyfrować, aż wyjdzie z tego wezwanie do obalenia władzy cesarza – to mnogość gromadzonych danych można tak długo obrabiać, żeby wyszło z nich, to, co chce się osiągnąć. To jedynie kwestia operatywności rozumu, który zawsze będzie skręcał w tę stronę, dokąd prowadzi go wiara w słuszność swoich założeń. Wszystko teraz zależy od interpretacji, zwłaszcza, że wiedza opisowa zawsze jest dalece niepełna i pozostawia wiele miejsca do domysłów czy domniemań. Jeżeli człowiek jest jednowymiarowy, to zarówno hipotezy badawcze, stosowane miary opisu, metodologia badawcza wreszcie opracowywanie wyników i ich interpretacja, będą ograniczać się tylko do metryki jednego wymiaru. Wszelkie wątpliwości i niejasności zwykle albo zbywa się milczeniem, albo nagina na siłę do istniejących teorii, albo mnoży pojęcia i koncepcje ponad miarę albo wreszcie zbywa się sławetnym stwierdzeniem, że „kwestia ta wymaga przeprowadzenia dalszych badań”.
	Założenie modułowej konstrukcji ludzkiej psychiki – wszystkich jej aspektów i przejawów – w konsekwencji przełożyło się na ilościową operacjonalizację zarówno eksperymentalną, analityczną, interpretacyjną jak i wdrożeniową. Tak zrodziły się normy i standardy dla poszczególnych modułów. Konstruowanie „człowieka wymyślonego” to nic innego jak przykrawanie przyrodzonych właściwości człowieka, zadanych mu w jego potencjale osobowym, do parametrów ilościowych: szablonów, skal, centyli i najrozmaitszych wskaźników „normalności”. Człowieka przez całe życie określa punkt w przestrzeni, wyznaczonej przez rozkłady normalne na wszystkich możliwych (i niemożliwych) wymiarach opisu. Tam przyporządkować mu można osobliwy „psychologiczny PESEL” – niczym numer w ewidencji ludności. Gdy znajdzie się w pewnym przedziale normy, wówczas wszystko jest w porządku. Gdy jednak wyląduje w pomiarach poza granicami dopuszczalnej normy, wówczas może otrzymać jakąś niemiłą etykietkę.
	Tak dzieje się od dziecka. Dysponujemy niezliczonymi normami rozwojowymi dla rozmaitych grup wiekowych, normy te obejmują zdolności, sprawności behawioralne, wydolność umysłową (inteligencji), reaktywność emocjonalną. Każdemu można sporządzić profil osobowości, z którego będzie wynikało, czy jest ekstrawertykiem czy introwertykiem, jak skutecznie radzi sobie w kontaktach z ludźmi i ze światem, a nawet z samym sobą. Starożytne senniki egipskie i babilońskie zostały wymieniony na testy projekcyjne i bajki psychoanalityków. Mamy miary stresów wszystkich możliwych rodzajów, miary agresji, są już nawet testy, mierzące ludzką wolę i nadzieję. Testuje się również natężenie wiary i religijności. Co ciekawe, są też testy do pomiaru cech temperamentu, tyle że u ich podstaw wciąż znajduje się typologia starego Hipokratesa (który jakoś świetnie się bez nich obywał). 
	Tych „narzędzi pomiarowych” są już setki (a może nawet dobrze ponad tysiąc) – biorąc pod uwagę tylko to, co ma stempel naukowości; nie sposób wyliczyć, czego one dotyczą. Oprócz nich istnieją niezliczone ankiety, kwestionariusze, inwentarze danych opisowych, konstruowane na zasadach pełnej dowolności, choć, oczywiście, z naukowym uzasadnieniem. Rozkładanie człowieka na coraz to mniejsze i liczniejsze moduły funkcjonalne, to zabawa bez końca. I znów dochodzimy do kolejnej wersji prawa Murphy’ego: im większa specjalizacja, tym głupsi specjaliści; idealnym specjalistą jest ten, który wie wszystko o niczym.
	Tworzenie testów i narzędzi  testopodobnych to domena wielkich teorii, które są bodaj czy nie jednymi z największych „sukcesów” psychologii. Prawdę mówiąc, jedyne, na czym ta nauka zbudowała swą pozycję, to właśnie owa osobliwa mistyka i mitologizacja mierzalności ludzkich cech. Cała reszta to nic innego jak przetwarzanie na swoją modłę filozofii wszystkich epok i cywilizacji, swoiście eklektyczna (i nader selektywna) kompilacja mądrości, nabywanej przez ludzkość w całej swojej historii. Nie ma w teoriach psychologicznych niczego na temat ludzkiej natury, czego nie można by było odnaleźć u filozofów i przyrodników. Lecz przenosząc na swój grunt zapożyczone treści poznawcze ta  dziwna nauka o człowieku (i nie ona jedyna) spłyciła je i zubożyła, redukując obiekt swych badań wyłącznie do jednego wymiaru. W nieparametrycznych, jakościowych opisach człowieka psychologia stała się osobliwą imitacją filozofii, tyle że eksplikowaną we własnym języku (też w dużym stopniu zawłaszczonym z najrozmaitszych dziedzin wiedzy). To, co ją dyskwalifikuje w prawdziwym życiu, to „antropologiczny redukcjonizm” oraz programowe odstąpienie od aksjologii – filozofii moralnej i etyki.
	Trzeba jednak przyznać, że i kraina filozofii ma swoje dziwne zakątki, w których od dawna hoduje się pomysły, wyrosłe z buntu rozumu przeciwko Bogu i naturze. Tam właśnie powstała idea człowieka-maszyny, a w ślad za nią rozmaite teorie i praktyki jej „używania”, „posługiwania się nią”. Psychologia i socjologia (choć nie tylko one) zapożyczały z nich i rozwijały te plagiaty w sposób zaiste fantastyczny. Z zadziwiającą skwapliwością pielęgnowały to, co na tych „bocznych grządkach” wyrastało, przejmując z całej reszty filozofii tylko to, co dla nich wygodne i nadając własny stempel wszystkiemu, co dało się przełożyć właśnie na „używanie” człowieka, a nawet jego „nadużywanie” – wbrew jemu samemu, Cóż, „każdy ma swojej cytaty” – mają je także i psycholodzy i inni uczeni-humaniści. Owe dyscypliny wiedzy to osobliwy, kulturowy artefakt tych nurtów filozoficznych, które, zrodziwszy się w Oświeceniu, szybko zdominowały myślenie o świecie i człowieku. Miało to swoje przyczyny, ma swoje skutki, o czym będzie jeszcze mowa.
	Odżegnywanie się przez tę część filozofii i przez zrodzone z niej nauki szczegółowe  (nawet niektóre przyrodnicze) od pierwiastka duchowego ludzkiej natury i od jego ponadmaterialnego źródła stawia je w rażącej opozycji wobec natury i kultury. W całej historii człowieka nie sposób znaleźć ani jednej cywilizacji, która nie przyjmowałaby oczywistości dualizmu natury człowieka, istnienia rzeczywistości nadprzyrodzonej – wraz z jej odwzorowaniem w osobie ludzkiej – a także duchowości i jej mocy sprawczej. Nawet ludy, nazywane (często jakże niesłusznie) pierwotnymi czy prymitywnymi, instynktownie pojmowały i nadal pojmują te prawdy, wywodząc z nich swe własne kosmogonie (nieraz dziwaczne), systemy wierzeń, religie, swoją moralność, zasady oraz prawa wspólnotowe, praktykę obcowania z wyższym porządkiem świata. Podmiotowość i kreatywność człowieka, przetwarzana na kulturę i historię, zawsze i wszędzie były pochodną jego duchowości. Pomijanie tego wszystkiego byłoby w sumie po prostu śmieszne – gdyby nie było tak fatalne w skutkach. Koniec końców, każdemu wolno używać rozumu wedle uznania, nawet jeśli ten wyczynia najdziksze brewerie. Gorzej jednak, gdy tak prokurowane koncepty zaczynają być wcielane w życie – często jako „propozycje nie do odrzucenia”
	Parafrazując pewien wywód Mencjusza (1999) o przyrodzonym człowiekowi poczuciu dobra, prawości, sprawiedliwości i miłości, można powiedzieć, iż naturalna skłonność ludzkiej natury do aktualizacji jej duchowej strony jest tym samym, co skłonność wody do spływania w dół. Można jednak, kierując strumieniami wody, sprawić, że popłynie w górę. Ale czy to jest naturalne? Stanie się tak za sprawą użycia siły. (Ciekawe, że przesłanki, rozumowania starożytnego, chińskiego mędrca, znakomicie przystają do chrześcijańskiego personalizmu – od Augustyna poczynając na Wojtyle kończąc.) Jaka więc siła spowodowała, że to, co wydaje się być emanacją aberracji rozumu, zostało wyniesione do rangi obowiązujących prawd naukowych? Za sprawą jakich sił, takie pomysły, jak chociażby omawiana wyżej powszechna normalizacja i standaryzacja człowieka objęła – tak w teorii jak i w inżynierii psychospołecznej - właściwie wszystko; co człowiek myśli, czuje i robi od niemowlęcia aż po głęboką starość (a nawet śmierć); w ramach jakich struktur ma żyć i funkcjonować; jak ma się bawić, odpoczywać, kochać, a nawet się śmiać?
	Nieszczęściem ludzi jest dzisiaj to, że coraz bardziej kategorycznie stawiani są przed koniecznością sprostania rozmaitym normom i standardom. Socjalizacja, to nic innego, jak przystosowywanie człowieka do ich akceptacji i uwewnętrznienia w samoświadomości, jako sumy konieczności, wyniesionych do rangi jakiegoś uogólnionego dobra. Zresztą nie tylko to, co indywidualne ma być znormalizowane – to samo dotyczy organizacji życia zbiorowości,  także podporządkowanej nadrzędnym zasadom użyteczności, sprawności i wydajności. Skoro można „umaszynowić” człowieka, to czemuż by tego nie zrobić z małymi i dużymi grupami ludzi? Społeczeństwo winno wiec być doskonale uporządkowanym i sprawnie działającym mechanizmem o precyzyjnie określonych funkcjach wykonawczych każdego z jego elementów. Zwiększając zakres oddziaływań do makroskali, dochodzimy wreszcie do machiny uniwersalnej, złożonej z całej dostępnej puli rozmaitych społeczeństw. I tak oto stajemy przed perspektywą uniwersalizacji i globalizacji świata. Urzeczywistnienie takiego pomysłu to cel rozumu, który od fazy buntu przeszedłby w fazę ciężkiej choroby.
	Socjologia to niejako wyższe stadium analizy ludzkich zachowań i działań, gdyż zajmuje się już nie jednostką, ale całymi ich rozmaicie zagregowanymi zbiorami. Bada też tworzone przez nie struktury regulacyjno-kontrolne, mające ułatwiać funkcjonowanie całości i wszystkich ich składowych (do poziomu pojedynczego człowieka) w sposób zorganizowany, celowy i użyteczny – tak dla całości jak i dla każdego z osobna. Oprócz owych struktur samoorganizacji zbiorowości przedmiotem studiów są także gry rozmaitych czynników i sił wewnątrz grup, na jakie dzieli się zbiorowość, a które kierują się w swych działaniach własnymi interesami. Relacje między tymi grupami mogą być dwojakiego rodzaju: kooperacji lub rywalizacji, koegzystencji lub walki – w zależności od stopnia zbieżności lub rozbieżności owych interesów. Ilość możliwych kombinacji tych współzależności i ich przejawów jest ogromna, a funkcjonowanie całości i jej spójność są ich wypadkową. Nie jest to, oczywiście stan statyczny, lecz dynamiczny, który potrafi zmieniać się w czasie w sposób zgoła nieprzewidywalny. Celem socjologii jest nie tylko wszechstronne diagnozowanie stanu aktualnego i wyjaśnianie przyczyn jego zaistnienia, lecz prognozowanie kierunków jego dalszej ewolucji.
	Redukcjonizm w socjologii przejawia się na trojako: po pierwsze w tym, jak traktuje jednostkę; po drugie – jak kwalifikuje owe relacje między jednostką, a zbiorowością oraz  miedzy grupami; po trzecie – jak kwalifikuje cele grupowe, metody rozwiązywania konfliktów międzygrupowych oraz samą istotę organizacji życia zbiorowego. We wszystkich trzech przypadkach głównym kryterium oceny jest funkcjonalność i użyteczność, o wszystkim decyduje czysty utylitaryzm, mierzony bilansem zysków i strat. Również i tu dominuje sprowadzenie wszystkiego do mierzalności fenomenów zbiorowych i do budowania na niej całości opisu mechaniki zjawisk społecznych – ich przyczyn i skutków. Nie trzeba chyba dodawać, że w żadnym z tym punktów nie pojawiają się odniesienia aksjologiczne, gdyż i ta nauka ucieka od wartościowania i osądu stanów rzeczywistości społecznej i ich przemian w kategoriach dobra i zła (zarówno jednostkowego jak i wspólnotowego). Wprowadzona jeszcze w Oświeceniu zasada podporządkowania jednostki interesom zbiorowości została wyrażona expersis verbis i twórczo rozwinięta przez ojca współczesnej socjologii, który twierdził, iż życie wewnętrzne człowieka jest warunkowane procesami  społecznymi (Durkheim, 2000). Reasumując, mamy więc do czynienia z przedmiotowym traktowaniem osoby ludzkiej, uczestniczącej w grze sił zewnętrznych, które ją ubezwłasnowolniają w stopniu koniecznym do tego, by mógł w niej otrzymywać swoje wypłaty (także i psychologiczne).
	Dominujący w socjologii nurt, w którym struktura i procesy społeczne rozpatrywane są w ujęciu funkcjonalizmu, kiepsko radzi sobie z analizą ich przeobrażeń i przemian, a to za sprawą ustalania potencjalnych czynników je warunkujących. Trudno przebija się więc myśl (Gouldner, 2010), iż to, co nauka ta bada, powinno być oceniane także poprzez wartościowanie i osąd skutków, jakie pojawiają się w życiu i ewolucji zbiorowości. Można do nich zaliczyć takie efekty, jak chociażby pojawiania się rozmaitych form społecznej represywności, relatywizmu moralnego, praktyk totalitarnych w wersji hard lub soft, wykluczania i marginalizacji pewnych kategorii jednostek i ich grup. Wszystkie te zjawiska w skali masowej przekładają się przecież na losy pojedynczych ludzi i ich rodzin, na powstawanie napięć psychicznych i konfliktów z otoczeniem. Radzenie sobie z tym wszystkim jest wielkim wyzwaniem dla człowieka uprzedmiotowianego, któremu narzucono normy i standardy osobowościowe i tożsamościowe, a którego nie wychowano jako samosterowny podmiot, zdolny stawiać czoła wyzwaniom zarówno w każdym obszarze i aspekcie własnej egzystencji. 
	Nieodmiennie pozostaje więc otwartą kwestia rodzaju interakcyjności jednostki i zbiorowości. Istotą tak naukowo pojmowanego życia społecznego są nieustanne konflikty interesów, w których musi ona nieuchronnie brać udział i do których musi się jakoś ustosunkować. Rodzi się tu jednak kilka pytań: jak dalece jest to tylko warunek wystarczający, a w jakim stopniu jest konieczny?; w jakim zakresie i stopniu jednostka jest władna sama współkreować rzeczywistość swojej zbiorowości?; jaki jest (lub być może) zakres jej podmiotowej kreatywności w sferze własnego życia duchowego, a także w sferze życia zbiorowego – w odniesieniu do wymogów realiów społecznych? Czy aby rzeczywiście naukowe podejście do tych problemów nie jest tylko elegancką wersją tego, co jakże szczerze wyeksplikował Majakowski w swym słynnym haśle-manifeście: „jednostka niczym – masa wszystkim”. Cóż, nie jest celem tych rozważań wdawanie się w niuanse socjologii – nie to miejsce, nie ten czas, nie te kompetencje, lecz warto, by każdy zastanowił się, co też one w sobie zawierają.
	Bożyszczem socjologii (tak jak psychologii, ekonomii itd.) jest statystyka – narzędzie może i dobre w fizyce, lecz nader podejrzane z punktu opisu tego, co wiąże się z pojedynczym człowiekiem, a nawet z dużymi grupami ludzi. Zasada normy statystycznej depersonalizuje człowieka i wtłacza go w rozkłady normalne z całym dobrodziejstwem miar go uśredniających. Socjologiczne prawidłowości statystyczne nic nie mówią o jednostce w jej relacji ze zbiorowością niezależnie od tego, jak by dana zbiorowość nie była mierzalnie standaryzowana czy normalizowana w stosunku do innych. Poza tym nauki tego rodzaju nie uwzględniają mocy sprawczej dwojakiego rodzaju czynników: kulturowo-historycznych oraz duchowych. 
	Pierwszych nie da się ani mierzyć, ani nawet jakkolwiek badać; drugie są w ogóle wykluczane z dyskursu naukowego. A przecież człowiek jest istotą osadzoną w swojej tradycji i z niej wyrasta, jest również istotą duchową, zakorzenioną w niematerialnym i nadprzyrodzonym porządku rzeczywistości. Jednostka, podmiotowo zespolona ze swą kulturą i z nią się identyfikująca, włącza w swe życie jej treści, dziedziczone i nabywane systemy wartości, co zawsze jakoś ujawnia się w jej myśleniu, odczuwaniu oraz działaniu. Kultura jest także nośnikiem jakości i tradycji aksjologicznych, co przekłada się na normatywność moralną życia jednostkowego i zbiorowego. Jest wreszcie wymiar metafizyczny historii – obecność w niej  Boga i Jego woli – i Jego oczekiwania na dobro czynione przez ludzi. Tego wszystkiego nie da się ogarnąć jakakolwiek mierzalnością. O ile jeszcze to, co ogólnie podlega pod pojęcia tradycji, kultury, mitu itp. bywa niekiedy uwzględniane w analizie czynnikowej, jako swoiste artefakty, zakłócające rachunek przyczynowy zjawisk zbiorowych, o tyle ten ostatni „czynnik” w ogóle traktowany jest jak przesąd rodem z ciemnogrodu. 
	Cóż, niekiedy artefakty mogą unieważniać wielkie teorie, nigdzie zaś nie jest powiedziane, że ciemnogród nie może mieć choć trochę racji. Pomijanie pierwszych i deprecjonowanie drugiego w rozmaitych analizach rzeczywistości, to nic innego jak akceptacja idei świata zredukowanego i człowieka jednowymiarowego. To prawda, że ze wszech miar słuszną wydaje się być zasada „ortogonalności” pewnych nauk przyrodniczych i religii. Nauki te badają przyrodę, niezależnie od tego, czy traktować ją jako rzeczywistość samoistną, czy stworzoną. Dlatego też w równaniach fizyki nie ma miejsca na elementy nadprzyrodzone, gdyż pojawienie się w nich Boga dyskwalifikuje je jako prawa z zakresu tych nauk. Zresztą dla niektórych i to bywa przedmiotem sporów, lecz nie ma co wdawać się tu w ich argumentację. Natomiast czym innym są te wszystkie nauki, w których przedmiotem studiów jest osoba ludzka – jej istota, natura oraz każdego rodzaju aktywność (w tym wewnętrzna i działalność w świecie, w jakim żyje. Wykluczanie z analiz jej aspektu duchowego, niematerialnego czy nadprzyrodzonego, jako czynnika sprawczego jest wielkim nieporozumieniem. O to też toczy się cały spór – czy człowiek jest tylko fantastycznie zorganizowaną materią, czy jeszcze kimś więcej. Cóż bowiem tę materię ożywia, nadaje jej formę i potencjał działania? Czy materia może być sama z siebie obdarzona samoświadomością i być podmiotem swego istnienia?  
	Wszystko rozbija się właśnie o tę podmiotowość. Z socjalizacji wyraźnie wyłączono to, co jest podmiotowym uczeniem się współżycia z innymi we wspólnocie, poprzestając na  wymuszonym przystosowywaniu kogoś do życia w społeczeństwie. O ile psychologia przez swoje koncepcje i praktykę normalizuje i standaryzuje osobowość, o tyle socjologia czyni to samo w zakresie tożsamości – poprzez mitologizację sprawności organizacji życia zbiorowego. Tym, co łączy te nauki w odniesieniu do obydwu wskazanych atrybutów człowieka, jest pojęcie roli społecznej. Dobrze funkcjonująca zbiorowość potrzebuje sprawnie  funkcjonującej jednostki,  która będzie znakomicie pełniła wyznaczone lub przypisane jej role. Maszyneria społeczna najlepiej pracuje wtedy, gdy poprawni i skutecznie działają jej wszystkie trybiki. Trzeba zatem odpowiednio je skonstruować poprzez sformatowanie ich kształtu i funkcji, zaprojektowanych według stosownych norm tak, by można było objąć standaryzacją  wszystko, co trzeba będzie poddać odpowiednim zabiegom.

2.2.2. Warunkowanie i adaptacja
	Od czasów Pawłowa i jego słynnego psa wiedza o wytwarzaniu odruchów warunkowych nie tylko stała się jednym z fundamentów psychologii, lecz w formie  uproszczonej weszła hasłowo do powszechnego obiegu jako synonim wszelkiego rodzaju manipulacji na człowieku. Nie jest prawdą, że Pawłow odkrył ten mechanizm wymuszonej regulacji ludzkich reakcji – znany on był od wieków i wykorzystywany na wiele sposobów wszędzie tam, gdzie trzeba było w jakiś sposób sprofilować czyjeś zachowania czy wręcz „ustawić” jego myślenie oraz emocje. Warunkowanie od dawien dawna było podstawą wyuczania rozmaitych sprawności, przyuczania do określonych zadań lub przeuczania nabytych już nawyków – i praktykowano je z powodzeniem zawsze i wszędzie jak Ziemia długa i szeroka. Jednakże rosyjski uczony dowodnie wykazał, że możliwe jest celowe i skuteczne ingerowanie w tę sferę ludzkiego organizmu, który zwykle pozostaje poza kontrolą woli – wręcz na poziomie fizjologii. Odruch warunkowy jest bowiem reakcją bezwolną, uruchamiającą się samoistnie, poza wyprzedającą kontrolą świadomości człowieka.
	Wytwarzanie odruchów warunkowych jest więc doskonałym narzędziem formatowania ludzkich zachowań, jeśli tylko uda się je sprowadzić do poziomu odruchów.  Rzecz w tym, jak ominąć świadomość własnych reakcji człowieka – czyli jakie klapki mu założyć na zmysły, jak ograniczyć analityczne funkcje jego rozumu i jak ukierunkować jego reaktywność emocjonalną, by uzyskiwać pożądane formy myślenia i odczuwania, przekładające się na równie pożądane formy jego aktywności. W efekcie warunkowanie jest jedną z dwóch głównych technik formatowania w ogromnym zakresie funkcji życiowych.
	Jednakże samo warunkowanie tylko na poziomie najniższych, biologicznych mechanizmów zachowania nie wystarcza, gdyż człowiek zawsze może ogarnąć ex post świadomością swe odruchowe działania i próbować dociekać ich przyczyn. Zawsze istnieje możliwość, iż po rozpoznaniu ich i uznaniu za niekorzystne, wysiłkiem woli zapanuje nad nimi i najpierw je zablokuje, a następnie się ich wyzbędzie. Największą więc obawą formatującego jest to, że osobnik formatowany zacznie sam postrzegać wytworzone odruchy jako coś ograniczającego go w jego samosterowności. Konieczne jest zatem doprowadzenie do takiej sytuacji, w której warunkowanie sięgnie głębiej – do jego rozumu, emocji, wreszcie do samoświadomości tak, by to, co w nim ukształtowano, uważał za własne, słuszne, celowe, użyteczne i dobre. 
	Tu nie wystarcza prosta tresura typu „bodziec-reakcja”, tu potrzeba znacznie większej finezji i wieloetapowości procesu kształtowania psychiki. Wyższą formą warunkowania jest adaptacja, która ma na celu spowodowanie, by przy pomocy oddziaływania systemu kar i nagród, bezpośrednich i odroczonych, doprowadzić danego osobnika do przekonania, iż to on sam z siebie, w sposób autonomiczny, dokonuje jedynie słusznych wyborów – poznawczych, emocjonalnych, społecznych. 
	Cała sztuczka zawiera się w tym, by formatowany uwewnętrznił w świadomości – w swoim systemie potrzeb, motywacji i wartości – to, co mu wszczepiono. Innymi słowy, trzeba wytworzyć w nim właściwie wszystko to, co składa się na jego życie: określony zbiór hierarchicznie zestawionych potrzeb, motywujących do funkcjonalnie akceptowalnego działania w różnych sytuacjach życiowych; określony system wartościowania racjonalnego i emocjonalnego zarówno przyczyn, jak skutków swego działania; a także – co najważniejsze – gotowość poddania się psychologicznie i społecznie akceptowalnej normatywności w zakresie własnych cech jak również pełnionych ról. Ten ostatni czynnik ma szczególne znaczenie, gdyż od niego zależy stopień uległości jednostki wobec zewnętrznych ośrodków decyzyjnych w zakresie dystrybucji zasobów i redystrybucji wytwarzanych dóbr. 
	Jest tu jednak pewien kłopot. W ludzkiej duszy tkwi bowiem pierwiastek podmiotowości, który u człowieka nawet zmanipulowanego do cna, nie całkiem poddaje się inżynierii psychospołecznej. Jest nim przyrodzone poczucie godności osoby ludzkiej. Nawet najbardziej szalony programista wie doskonale, że człowieka nie da się, jak na razie, w pełni zrobotyzować (choć czynione są tu już próby w duchu wizji Huxleya). Ale możliwe jest sterowanie poczuciem samooceny poprzez gradację akceptacji psychologicznej i społecznej. Dokonuje się tego za pomocą rozbudowanego mechanizmu dystrybucji szacunku i przez manipulację symboliczną. 
	Pierwszy z nich próbuje się parametryzować na dość dziwacznym wymiarze nierówności społecznej – dystansu do władzy, który de facto jest wskaźnikiem koniecznej nierówności społecznej. Definiuje się go jako „zakres oczekiwań i akceptacji dla nierównego rozkładu władzy, wyrażany przez mniej wpływowych członków instytucji lub organizacji” (Hofstede, 2000, s. 67). Wymiar ten można identyfikować chociażby z mocą decyzyjną w zakresie stanowienia prawa, dostępem do dóbr (wszelkiego rodzaju) oraz do sposobów ich dystrybucji, pozycją w hierarchii życia publicznego, rodzajem i ilością przywilejów itp. Zasadniczy błąd polega tu na założeniu, iż władza jest niejako „przezroczysta”, a jej źródła są umiejscowione w formalnych strukturach organizacji społecznej. To dość naiwne przekonanie ma się nijak do rzeczywistości, w której jak świat światem zawsze istniał, istnieje i będzie istniał cały szereg nieformalnych struktur decyzyjnych wielkiej mocy. Równie więc ważny co pierwszy byłby tu dystans do niesformalizowanych źródeł stanowienia reguł życia zbiorowego, w tym i nieformalnych sposobów redystrybucji zasobów i dóbr. A zatem nierówność formalna i faktyczna.
	Ta druga nijak już nie daje się ogarnąć jakąkolwiek wymiernością, gdyż mechanizmy  powstawania i działania takich struktur niejawnych pozostają poza bezpośrednim oglądem badaczy i kontrolą z zewnątrz. Rozpoznawanie ich i analiza należą raczej do filozofii i historiozofii niż do socjologii (choć tu stosuje się różne analizy pośrednie). Ich istota swymi korzeniami tkwi raczej w psychologii i etyce, w kulturze i tradycji, niż w jakkolwiek mierzonym potencjale zbiorowości do samoorganizacji. W miejsce uczonej metodologii nomotetycznej lepiej jest tu odwołać się do rozważań Arystotelesa czy Cycerona bądź Orwella i do jego Folwarku zwierzęcego; cóż, okazuje się, że mądrzy filozofowie i artyści lepiej „czytają rzeczywistość” niż akademicy. Tak czy owak, mamy tu czynienia ze swoistą schizofrenią społeczną, czyli z nieprzystawalnością normatywności i standaryzacji reguł życia zbiorowości do realiów życia. Istnieją reguły sformalizowane i nieformalne – nie zawsze muszą one być kompatybilne. Lecz jest to już całkiem inny problem, którego istota tkwi w tak dalekiej relatywizacji normatywności moralnej danej społeczności i stopniu jej akceptacji (dobrowolnej lub wymuszonej) przez większość jej członków, iż ludzie godzą się na anomię i na wynikającą z niej mafijność społeczeństwa i państwa.
	Pomysły, by parametryzacją według miary dystansu do władzy obejmować np. rodzinę, szkołę czy dobrowolne zrzeszenia ludzi, wydają się być nieco absurdalne. Ale tak próbuje się robić! Maniakalne rojenia Wielkiego Programisty o wszechmocy, zbudowanej na totalnej kontroli ludzkiego życia (jednostkowego i zbiorowego), to nie tylko fantastyka. Próbuje on sięgać w głąb ludzkiej duszy jak tylko  to możliwe. Dlatego tak ważna jest kwestia dystrybucji szacunku i związana z nią manipulacją, mającą na celu stosowanie przemocy symbolicznej. Prowadzi się ją nieustannie poprzez stymulowanie odpowiednich skojarzeń w obrębie treści kulturowych, zawłaszczanych i reinterpretowanych, przeinaczanych semantycznie (nowomowa) i transponowanych na rozmaite formy wymiernych wzmocnień przy pomocy technik wielorakiego warunkowania. Tu także stosuje się mniej lub bardziej sformalizowane miary i przeliczalność norm, wypłat (nie tylko rzeczowych) w postaci awansów i degradacji. Tam, gdzie to niemożliwe z racji „parametrycznej nieoznaczoności” zachowań wprowadza się uogólnione ich standardy tego, co przyzwoite, racjonalne, słuszne,  skuteczne rozmaicie poprawne itp. Pozwala to pozostawiać jednostce pewien margines podmiotowości, by cały czas mieć drożną „ścieżkę dostępu” do wprowadzania modyfikacji w jej oprogramowaniu. 
	Formatowanie zwieńczone zostanie sukcesem wówczas, gdy metodami warunkowania i adaptacji udaje się ukształtować człowieka o określonych cechach psychologicznych, zdolnego i gotowego chętnie wypełniać w określony sposób różne role społeczne, przydzielane mu drogą kontrolowanego awansu, o oczekiwanej mentalności i pożądanych postawach. Wszystko, co pożądane i oczekiwane ulega wzmocnieniu, wszystko, co od tego odbiega podlega deprecjacji – za przyzwoleniem zainteresowanego. I wszystko to ma on dobrowolnie uwewnętrzniać w samoświadomości jako sumę własnych wyborów w swym rozwoju i jako źródło własnych decyzji, nieustannie podejmowanych w życiu. Człowiek sformatowany to taki, który pomiotem nie jest, lecz ma tylko fałszywe poczucie podmiotowości, wzmacniane przez liczne sprzężenia zwrotne między jego oprogramowaniem, a światem w którym funkcjonuje. 
	Na temat warunkowania i adaptacji napisano już tyle książek, że mogłyby one zapełnić wszystkie biblioteki świata. Niezależnie od orientacji teoretycznej, przyjmuje się w nich za naczelną zasadę przystosowanie do środowiska, nie formułując jawnych założeń czy  usystematyzowanych koncepcji w kwestii formowania duchowego człowieka do osobowej podmiotowości i kreatywności. W głównym nurcie nauk o człowieku duchowość pozostaje  (jeśli już w ogóle dopuszcza się jej istnienie) osobliwością, z trudem mieszczącą się w ramach psychospołecznej normalności; zwykle uważa się ją za jakiś kłopotliwy artefakt. Irytuje ona naukę z powodu niemożności przypisania jej do żadnego skończonego zbioru wymiernych funkcji psychospołecznych.
	Nikt przy zdrowych zmysłach nie neguje konieczności adaptacji do wymogów, jakie stawia świat i życie w nim. Rzecz jednak w tym, na jakich ma się odbywać zasadach, czemu ma służyć, nadto jakim kosztem miałaby się dokonywać. Cóż, człowiek jako podmiot bywa  nieobliczalny w swym myśleniu, odczuwaniu i działaniu – a gdyby jeszcze na dodatek miał  silne zasady moralne, to mógłby okazać się niesterowalny? Byłby zatem, niejako strukturalnie, nieprzystosowany do posłusznego pełnienia ról. A to groziłoby straszliwym chaosem w unormowanym społeczeństwie i świecie! 
	Taka jednostka mogłaby okazać się niezbyt podatna na warunkowanie, algorytmizację  rozumu, emocji, postaw i zachowań – a przez to i stałą kontrolę. Mogłaby mieć kłopoty w relacjach międzyludzkich. Mogłaby być buntowniczym dzieckiem, „toksycznym rodzicem” (w rozumieniu poprawności psychospołecznej i każdej innej), wielce nieposłusznym pracownikiem, nie poddawać się sile rażenia mediów, naciskom grup i autorytetów. Mogłaby  mieć za nic reguły dystrybucji szacunku oraz własny i cudzy dystans do władzy, a więc być niepodatna na mamienie nagrodami czy grożenie karami. Tym samym, jako niesterowalna, mogłaby być krnąbrnym obywatelem, nie przepadającym za aktualnym porządkiem społeczno-ekonomicznym czy politycznym. W relacjach osobowych i instytucjonalnych mogłaby mieć czelność zadawania idiotycznych pytań, zaskakiwać własnymi pomysłami, odbiegającymi od akceptowalnych standardów, przewidzianych dla obserwatora, uczestnika i sprawcy. Byłaby skłonna samodzielnie, bez stosownego przyzwolenia, oddawać się niekontrolowanej eksploracji poznawczej i ekspansji własnej kreatywności. Taki człowiek to upiorny sen Wielkiego Programisty – to, niczym poeta dla Platona, siewca chaosu w hierarchicznej, dobrze zorganizowanej społeczności. 
	A przecież wcale nie musi być groźnym, aspołecznym odmieńcem, nie akceptującym wymogów życia w sprawnie funkcjonującej zbiorowości. Kto powiedział, że nie potrafiłby  pełnić różnych ról społecznych? Rzecz jednak w tym, że to on samodzielnie wybierałby sobie te role, samodzielnie wypełniał je własnymi treściami i samodzielnie nadawał im własny sens. Podmiotowość człowieka winna mierzyć się zawsze wewnętrzną gotowością, potrzebą i wolą dokonywania suwerennego wyboru własnej roli z puli dostępnych w danym momencie życia (Zawadzki, 2010; 2011). Lecz czyż można dopuścić do takiej rozpasanej wolności jednostki?
	Jest oczywistością, że wolność może przekładać się i na dobro, i na zło. Dlatego tak ważne jest, by całe życie człowieka zawsze było osadzane w normatywności moralnej, bazującej na wartościach duchowych i na wrażliwości sumienia. Powinny cechować go w możliwe dużym stopniu przymioty (starożytni nazywali je cnotami), dzięki którym jego życie nie będzie jedynie pasmem sprawnych zachowań, lecz uczynków, wynikających nie tylko z chęci zaspokajania własnych potrzeb, lecz dokonywanych także w poczuciu powinności etycznych. Bez tego aspektu moralnego stanie się jedynie funkcjonalną jednostką, napędzaną w życiu zwykłym egoizmem. Zredukowany do statusu homo utilis, socialis i oeconimicus nie będzie potrafił pojąć, że nieustanne zaspokajanie potrzeb wyłącznie materialnych czy dążenie do komfortu i tzw. dobrostanu społecznego nie jest równoznaczne ze szczęściem. 
	Duchowa strona ludzkiej natury zawsze jakoś odzywać się będzie w rozmaitych przebłyskach instynktu, intuicji, czy w odruchach uśpionego sumienia – i rodzi niepokojące poczucie dziwnego dyskomfortu. Dlatego absolutyzacja socjalizacji funkcjonalnej – od pierwszych chwil życia – nieuchronnie prowadzi do fatalnych skutków psychospołecznych, gdyż promuje egzystencjalny stan wiecznego niespełnienia, generujący ciągły dysonans poznawczy, napięcia emocjonalne, zaniżanie samooceny, wreszcie konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Towarzysząca życiu frustracja, wyrosła z konieczności ciągłego przystosowywania się do wymogów standaryzacyjnej poprawności, z gonitwy za wymiernymi sukcesami i z unikania ryzyka utraty zasobów własnych (Hobfoll, 2006), raz po raz będzie odreagowywana w formie depresji czy agresji. W skali jednostkowej może to przekładać się na większą lub mniejszą dysfunkcjonalność psychologiczną, w skali masowej – na anomię, w tym i na zbiorowe akty desperackiej buntowniczości. 

2.2.3. Fałsz wolności pozornej
Nie istnieje żadna definicja wolności, która nie była przez kogoś kontestowana. Wszystko zależy od tego, czego miałaby dotyczyć i jaki miałby być zakres jej stosowalności w praktyce. Definiowanie jej sposób kategoryczny automatycznie wyznacza – zgodnie z zasadami logiki – jej przeciwieństwo lub zaprzeczenie. Kłopot w tym, że zaprzeczanie czegoś wyklucza możliwości jego spełniania się, a więc ograniczanie jakiejś kategorii czy zakresu sprawstwa. To zaś wyznaczałoby już jakiś rodzaj zniewolenia. Zatem skończona definicja wolności musiałaby zawsze wyznaczać jakieś jej zawężenie, co nie może być prawdą w sensie absolutnym, lecz może być prawidłowością w wymiarze praktycznym. Warto teraz powtórzyć tu słowa ze Wstępu: prawidłowość jest zaledwie cząstkową aktualizacją prawdy, nie zawsze wyczerpującą do końca wszystkie jej znamiona. Jest więc prawdą w ograniczonym zakresie jej aktualizacji, uwarunkowanym praktyczną wiarygodnością i użytecznością jej zastosowań. Lecz nie będąc całą prawdą, może mieć pewne znamiona fałszu. 
	Z tego ostatniego stwierdzenia można wysnuwać mnóstwo paradoksów – nie tylko logicznych. Ekwilibrystyka tego rodzaju jest może zajęciem pasjonującym, lecz raczej jako sztuka dla sztuki. Rzecz w tym, iż wolność człowieka – tak jak jego życie – jest czymś pierwotnym, atrybutem zadanym jako możność i zdolność podmiotowej aktualizacji osoby ludzkiej w jej aspekcie indywidualnym i społecznym. „Z kolei niewolność to wszystko, co wolności nie dotyczy albo co jest jedynie odpowiednią korelacją wolności, jak prawo, norma, konieczność, determinizm. Niewolność może przekształcać się w anty-wolność, która oznacza atak na wolność, rozbicie jej, zniszczenie, alienację, zniewolenie, niewolę; słowem zniszczenie osoby przez takie czy inne zniweczenie wolności” (Bartnik, 2008, s. 268). Rodzi się pytanie: w jakim stopniu i jakimi metodami możliwe jest owo zniweczenie wolności w człowieku? I co z tego wynika?
	Wolność jest potencją przyczynowości, sprawowania czegokolwiek. Człowiek wolny, to człowiek samoistny, samowładny i samodzielny w swych decyzjach. Wolność to moc określania rzeczywistości – jej poznawania, kontrolowania i sterowania nią. Możność   spełniania się w każdym aspekcie osobowym to nic innego, jak podmiotowość obserwatora, sprawcy i wykonawcy. Jest więc wolność sądu, woli, świadomości, wolność wyboru, decyzji  i działania; szczególną odmianą wolności wyboru czegoś, jest jednocześnie wolność rezygnacji z czegoś innego. Dalej jest wolność inicjatywy, spontaniczności, ale też i podporządkowania się prawu, konieczności, wolność posłuszeństwa i uznania swej zależności. Ta ostatnia, to nic innego, jak wolność bycia obojętnym na własną wolność i własną sprawczość w tym, w czym się wolnym być nie chce lub nie może. Zatem nawet człowiek zniewolony może mieć subiektywne poczucie wolności. I to jest właśnie klucz do wszelkiej wyrafinowanej kontroli i manipulacji: zniewolenie poprzez wytworzenie w człowieku owego uwewnętrznionego poczucia, przekonania, a nawet wiary, iż – wbrew oczywistości – jest jednostką wolną w tym, co myśl i czuje, czego chce i co i robi. 
	Prawo do wolności jest – obok prawa do życia – podstawowym prawem naturalnym  każdego człowieka, a potrzeba wolności ma moc przyrodzonego imperatywu ducha, przeniesionego do świadomości pod postacią każdego rodzaju podmiotowej eksploracji i ekspansji, wolności dążeń oraz ich osiągania dzięki woli. Wolność to „zgodność z wolą” i aktualizowanie się i manifestowanie w człowieku wszystkiego „podług jego woli”; liber est causa sui (św. Tomasz, 2000). Z kolei fałszywa (czy też pozorna) wolność to tylko wyobrażenie lub właśnie poczucie autonomii poznawczej i przyczynowej sprawczości. By człowieka zniewolić, należy przemodelować go tak, by wytworzyć w nim i jedno, i drugie. Wyobrażenia można wytwarzać poprzez doprowadzanie do przekłamań rozumu, zaś poczucia – poprzez oddziaływania na emocje, nadające znak temu, co zmysły absorbują, a rozum przetwarza. Zmysły można oszukiwać, rozum można algorytmizować, lecz przy niewielkim wysiłku człowiek jest w stanie samodzielnie „przejrzeć na oczy” i „puknąć się w czoło”. Najgorzej jest z emocjami. To właśnie poprzez nie wiedzie główna ścieżka dostępu do manipulacji – jeśli nie doskonałej, to w każdym razie głębokiej i bardzo skutecznej.
	By zrozumieć, o co tu chodzi, należy najpierw odwołać się do dwóch bardzo uczonych pojęć: filtrów poznawczych i narracji wewnętrznej. W następnej kolejności należy przyjrzeć się wielorakim aspektom emocji, a w szczególności wszystkiemu, co za ich sprawą wpływa na wartościowanie rzeczywistości, na samoocenę, na stymulowanie lub blokowanie rozmaitych aspektów poznania i sprawczości. Brzmi to nader zawile, lecz całą tę uczoność łatwo jednak rozszyfrować i nazwać w zwykłym, ludzkim języku. Po pierwsze, idzie o owe przysłowiowe klapki na oczach i na szarych komórkach. Po drugie  – o głos wewnętrzny, ów sokratejski daimonion, który manifestuje się w aktach samoświadomości. Wyjaśnienie działania tych czynników – przyrodzonych i nadprzyrodzonych – nie jest, wbrew pozorom, wcale takie trudne. 
Filtr w rozumieniu potocznym to „urządzenie”, które tak „obrabia” jakąś całość, by wyekstrahować z niej tylko wybrane jej elementy, z jakiegoś powodu uznane za najistotniejsze. Filtrowanie powoduje zamierzone zniekształcenie tej całości i daje „na wyjściu” tylko pewne, równie zamierzone jej odwzorowanie. Fotografia, zrobiona przy użyciu rozmaitych filtrów jest zniekształconym obrazem rzeczywistości, a specyfika tej deformacji zależy od tego, co zostanie z niej „odfiltrowane”, a co przepuszczone. Podobne sztuczki można robić z dźwiękami, zapachami, smakami, a nawet dotykiem. Innymi słowy, zmysły bywają zawodne, zwłaszcza, jeśli zogniskuje się uwagę człowieka na wybranych elementach rzeczywistości, tak nimi manipulując, by tworzyły odpowiednio skomponowane  zestawy sygnałów. Oczywiście, w przypadku zwykłej percepcji granice tak prostej manipulacji są dość ograniczone przez samą biologię niemniej ludzie nie mają nawet pojęcia, jak wielkie pole do   popisu ma zręczny prestidigitator. Wystarczy przypomnieć chociażby wyczyny słynnego magika Cooperfielda, by zdać sobie sprawę jakie -  już tylko na tym najniższym poziomie poznania – można tworzyć iluzje rzeczywistości. I nie ma w tym żadnej tajemnej magii czy ingerencji sił nadprzyrodzonych, jest natomiast zmyślne i skuteczne wykorzystanie wiedzy z zakresu  fizyki i psychofizjologii. 
Lecz koncentracja uwagi to nie tylko ogniskowanie zmysłów na fizycznych bodźcach, to także cały szereg procesów niematerialnej natury, dokonujących się w umyśle, emocjach czy osobowości. Obejmują one wszystko to, co sumarycznie, od wewnątrz, deformuje ogląd świata w obydwu jego porządkach: rozmaite wewnętrzne zahamowania, blokady, dysfunkcje, uprzedzenia i stereotypy, lęki, postawy i poglądy, zakazy moralne itp., itd. Dzieje się tak za sprawą selektywności przetwarzania treści, powodującej powstawanie subiektywnego oglądu i osądu rzeczywistości na poziomie rozumu i emocji, a w postaci uogólnionej w wyniku uwarunkowań społecznych czy kulturowych, a nawet behawioralnych.
Indywidualne odwzorowanie rzeczywistości nie jest więc niczym nie skażoną kalką, lecz przetworzonym na własną modłę obrazem, kreślonym własnymi barwami, we własnej skali i proporcji rzeczy oraz zjawisk, we własnych odcieniach znaczeniowych i własnych kontekstach kulturowych. Co więcej, wszystkie te procesy przebiegają w indywidualnym rytmie świadomości o własnej, jednostkowo odmiennej narracji wewnętrznej, kształtującej rzeczywistość podmiotową, organizującą życie emocjonalne, porządkującą doświadczenie i utrwalające to wszystko w pamięci. 
W porządku rozumu filtry działają na dwa rozmaite sposoby. W pierwszym przypadku, analiza danych i wnioskowanie z ich przetwarzania zależą od tego, które z nich bierze się pod uwagę, a więc od ich preselekcji. Ta zaś może być dokonywana pod kątem jakichś z góry przyjętych założeń czy innych czynników pozamerytorycznych. Docierające informacje filtrowane są tak, by przystawały do określonych celów; po prostu eliminowane jest to, co niewygodne lub nie pozwala udowodnić przyjętej arbitralnie tezy. Niekiedy dokonuje się tego nieświadomie, z dobrej woli lub dobrego serca, z głębokiego przekonania, częściej efekt ten jest celowy i świadomy. Z kolei drugi przypadek trudno uznać za selektywność jakkolwiek zamierzoną – raczej wymuszoną lub wyuczoną przez warunkowanie. Tu selekcja – na wszystkich etapach rozumowania – polega na automatycznym odrzucaniu wszystkiego, czego nie jest się w stanie ogarnąć z powodu ograniczonej sprawność operacyjnej rozumu lub jego silnych uwarunkowań algorytmizacyjnych. 
Skoro ktoś coś potrafi, lecz tego nie robi, to znaczy, że nie chce lub nie może. Dysponując sprawnym umysłem, nie posługuje się nim i nie wykorzystuje wszystkich jego możliwości operacyjnych. Musi tu więc działać jakaś forma samoograniczenia – jakiś  przymus wewnętrzny lub zewnętrzny. Źródłem pierwszego mogą być filtry innego rodzaju – w grę wchodzą tu tylko emocje lub wiara (w najszerszym rozumieniu tego pojęcia). Źródłem drugiego – napór okoliczności i uwarunkowań np. społecznych, na tyle silny, iż człowiek świadomie rezygnuje z działania.
Jeśli ktoś czegoś nie może, to znaczy że nie jest do tego przygotowany lub przysposobiony, albo jest tak ukształtowany, że tego nie ogarnia.  Jest to typowe dla osób, charakteryzujących się sztywnością poznawczą, o myśleniu uproszczonym do stałych wzorców rozumowania i wnioskowania. Poprzestają one na myśleniu algorytmicznym, operują ograniczoną ilością schematów, poza które wyjść nie mogą albo z jakichś powodów nie chcą. Jedną tego przyczyną jest brak dostatecznych kompetencji operacyjnych –  odpowiedniego wykształcenia lub wyćwiczenia umysłowego, inną zaś – algorytmizacja myślenia, tkwienie w stereotypach, w sztywnych przekonaniach i w konserwatyzmie poglądów, czy w jakiejś ideologii. Wszystkie te efekty można wytworzyć metodą warunkowania. 
Na poziomie emocji filtrowanie rzeczywistości polega nie tyle na manipulowaniu  faktami, ile na blokowaniu związanej z nimi percepcji emocjonalnej lub na arbitralnym nadawaniu im znaków i sensów wbrew oczywistości. Potocznie powiada się, że ktoś „nie chce przyjąć czegoś do wiadomości”, „patrzy przez różowe (albo czarne) okulary”, „jest uprzedzony”, „stronniczy” „zaślepiony” „widzi, co chce widzieć”. Pierwszy wariant polega na tym, co psychologowie nazywają wypieraniem emocji, które oznacza, że została ona co prawda przeżyta, lecz jakby zapomniana, zapieczętowana i złożona do „archiwum akt psychicznie zastrzeżonych”. W drugim wariancie, w grę wchodzi algorytmizacja przeżyć emocjonalnych, stereotypizacja reaktywności emocjonalnej, wdrukowana metodą warunkowania lub powstała jako mechanizm obronny, wytworzony w wyniku osobistych doświadczeń (Grzegołowska-Klarkowska, 1986; Zawadzki, 2011).
Pawłow wytwarzał odruchy fizjologiczne, pozostające poza kontrolą świadomości. Wyższa forma warunkowania polega na wytwarzaniu takich odruchów umysłu i emocji, które danej osobie będą wydawały się jej własną, świadomą reakcją na wyzwalające je bodźce i rozumną ich interpretacją. Zabieg ten, to nic innego jak programowanie zniekształcania odwzorowywania rzeczywistości w pewnym zakresie zjawisk. Idzie po prostu o to, by zawsze pewne bodźce wywoływały określoną iluzję tej rzeczywistości. Człowiek ma widzieć świat nie takim jest, lecz takim, jaki ma zobaczyć. 
By warunkowanie było pełne, ma on teraz wypierać prawdziwy obraz tego świata na zasadzie automatyzmu poznawczego. Lecz to jeszcze nie koniec. Wszak iluzja musi też mieć swój znak rozpoznawczy w emocjach. Zatem człowiek tak oprogramowany powinien się jej obawiać, nienawidzić, deprecjonować, uważać za zagrożenie – lub też odwrotnie, ma uważać ją za wspaniałość, prawidłowość, konieczność. Innymi słowy, sztuka wielowątkowego warunkowania polega nie tylko na wytwarzaniu rozmaitych iluzji, lecz również na nadawaniu im pożądanych znaków wartościujących. Nie idzie tylko o to, by spostrzegać coś w sposób bezwolny, lecz również to w taki sam sposób przeżywać i utrwalać  w pamięci, a także uwewnętrzniać we własnej świadomości. Celem warunkowania doskonałego jest programowanie w pełni świadomego subiektywizmu człowieka. 
Technologia takich zabiegów jest dość złożona, zawsze jednak jest to jakaś gra na  najbardziej pierwotnych ludzkich emocjach – strachu, miłości, nienawiści, chciwości; najbardziej jednak sprzyja takim zabiegom rozbudzona ludzka pycha. To na nich, i z nich wyrastają rozmaite lęki, chore ambicje, nadzieje, potrzeby. Kryje się za tym bądź egoistyczne pragnienie osiągania celów, których realizowanie w zwykłym trybie wykracza poza możliwości i kompetencje danej osoby, bądź chęć ukrycia prawdy o samym sobie oraz atrofia woli. To drugie jest w gruncie rzeczy ucieczką od wolności i odpowiedzialności, a w sensie egzystencjalnym i duchowym – ucieczką przed samym sobą. Zatem tak wyrafinowane warunkowanie prowadzi do wytwarzania odruchów obronnego unikania lub obronnej ucieczki przed dylematami jakie stawia realne życie i do implantowania gotowości na cedowanie odpowiedzialności za samego siebie na czynniki zewnętrzne. Czyli do efektu zgoła fantastycznego – samo-uprzedmiotowienia się człowieka. 
Najpoważniejszym i najgroźniejszym skutkiem takiej abdykacji samostanowienia jest uśpienie ludzkiego sumienia. W wyniku nałożenia człowiekowi odpowiedniego zestawu filtrów, za sprawą których spostrzega on i uwewnętrznia we własnej świadomości zaprogramowaną iluzję samego siebie i otaczającej go rzeczywistości, traci on zdolność bycia podmiotem w zakresie poznania i sprawczość w samym sobie. Dochodzi do wytłumienia danego mu przez Boga najcenniejszego atrybutu duchowego, czyli głosu wewnętrznego – głosu własnej duszy. Sprowadzony do funkcjonalizmu i na jego użytek sformatowany do możliwie największej zewnątrz-sterowności, człowiek stopniowo przestaje „posługiwać się” tym, co jest duchowym kontrolerem jego poczynań – własną narracją wewnętrzną. 
Jest ona przyrodzoną potencją aktywności intrapsychicznej, nadającej spójność światu wewnętrznemu i zewnętrznemu człowieka, jako podmiotu poznania, działania i doświadczenia. Umożliwia świadome określanie samego siebie i własnej odrębności wobec otoczenia i odrębność tę również konstytuującą. Dzięki niej rodzi się osobowa tożsamość własna, nie mająca wiele wspólnego z tożsamością, wyznaczaną na miarach przynależności społecznej. Owa specyficznie jednostkowa odrębność obejmuje też identyfikowanie się z wartościami, dla człowieka najważniejszymi,  sprawiającym, iż in extremis gotów jest stawiać je nawet ponad własne życie. Tożsamość osobowa kształtuje się i wyraża jako tożsamość narracyjna (Ricoeur, 2004). Dzięki narracji wewnętrznej, która konfrontuje na bieżąco to wszystko, co dokonuje się „wewnątrz” i „na zewnątrz”, jednostka kształtuje i utrwala swą tożsamość osobową, jako uwewnętrznioną i oczywistą wartość samą w sobie, którą należy cenić, chronić i której należy bronić. Tym samym umiejscawia sama siebie w hierarchii wartości dla niej istotnych – i to na najwyższej pozycji; gdy jest osobą wierzącą, wyżej może jedynie stawiać Boga lub inaczej pojmowany Absolut.
Dzięki narracji wewnętrznej człowiek jest w stanie pytać sam siebie o to, kim jest – i sam na to pytanie odpowiadać. Za jej to sprawą może wykorzystywać swe naturalne, wrodzone zdolności i właściwości, czyniące go zdolnym do potencjalnie nieskończonego rozwoju poznawczego i duchowego. Tożsamość narracyjna obejmuje historię podmiotu w jej ciągłości, zatem pozwala uświadamiać mu swe istnienie w rozwoju oraz to, co, jak i dlaczego go ukształtowało. Jest więc odwzorowaniem relacji podmiotu poznania zarówno wobec samego siebie, jak i wobec swego zewnętrznego dopełnienia. Co więcej, relacja ta nie jest wyłącznie reaktywna, lecz interaktywna, u jej podłoża zaś tkwi silna motywacja narracyjna. Narracja wewnętrzna nadaje też temu wszystkiemu, co kształtuje człowieka, własny sens w odniesieniu do wyznawanego systemu wartości. Jego świadomość i poczucie niepowtarzalnej odrębności osadzone są w tym systemie, wyznaczającym normatywność moralną wszystkich intencji i skutków jego poczynań. 
Każdy system normatywny, to nic innego jak etyka i moralność – jeśli nie ta, ugruntowana w filozofii czy religii, to chociażby ta, sugerowana przez wielu „moralność  codzienności”, która jest niczym innym jak sumą moralnych powinności. W dawnym rozumieniu tego pojęcia poczucie owych powinności, to nic innego, jak sokratejska cnota (obejmująca również zalety moralne). Według Sokratesa „cnota jest wiedzą, a wiedzy można się uczyć, przeto od nas samych zależy czy dobro to posiadamy” (Tatarkiewicz, 1981, t. 1, s. 75). Zatem brak cnoty byłby brakiem wiedzy – rzecz jasna, nie tylko praktycznej czy teoretyczno-abstrakcyjnej, lecz i duchowej. 
Jeśli tak, to cały problem polega teraz na tym, jak przyrodzony potencjał duchowości, zakorzenionej w wartościach, aktualizuje się w rozwoju danej osoby oraz w jakim stopniu rozwijane i do czego wykorzystywane będą (i czy w ogóle) jej kompetencje narracyjne. Innymi słowy, jakie możliwości współtworzenia osobowości i tożsamości własnej będzie miała jej wrodzona duchowość? Najważniejszym bowiem problemem w rozwoju i ewolucji człowieka jest to, czy i jak ów dany mu głos wewnętrzny, jest wzmacniany lub tłumiony (i w jakim stopniu), a jego prerogatywy w kreowaniu aktualizacji osoby w postaci konkretnej jednostki są cedowane na władze poznawcze, sprawcze i wykonawcze – na umysł, sumienie i wolę. (Zawadzki, 2011).
Zdawać by się mogło, że cały ten obszar zjawisk i procesów nie daje się normalizować i standaryzować przy pomocy spraktykowanej już i sprawdzonej metodologii parametryzowania wszystkiego, co tylko się da. Niestety, zapędy uczonych mędrców od badania człowieka sięgają i w te rejony ludzkiej natury. Twierdzą oni, iż należy wypracowywać sposoby oddziaływań psychologicznych odwołujących się do ustaleń psychologii narracyjnej tak, by już od wieku dziecięcego rozwijać określone schematy  autonarracyjnne, pełniące istotne funkcje psychologiczne bez względu na stopień ich uświadomienia (Tokarska, 2004).
W tym budzącym grozę stwierdzeniu zwarte jest niejawne założenie, iż tę narrację  niekoniecznie musi prowadzić niezależny, kreatywny podmiot, lecz że może ona być w nim indukowana z zewnątrz. A to nic innego, jak klasyczne warunkowanie na najgłębszym poziomie struktury duchowej czyli wdrukowywanie odruchów w postaci algorytmów narracyjnych i eliminowanie własnej dynamiki wewnętrznej człowieka w tym zakresie już od najwcześniejszych lat jego życia. Jest to skrajnie przeciwstawne idei podmiotowego traktowania osoby ludzkiej, zakładającej, iż „pierwszoplanowym celem jest wychowanie i kształcenie człowieka, który potrafi rozpoznać własne zdolności i możliwości w sferze ustosunkowania się do samego siebie, innych ludzi, otaczającego świata, przyrody, kultury materialnej i duchowej oraz transcendencji – Boga” (Ostrowska, 2005, s. 292). Tu już podstawą programu formacyjnego jest podmiotowość rozwijającego się człowieka w procesie kreowania samego siebie od samego początku jego życia. Nie ma więc warunkowania, jest natomiast stymulowanie i wspieranie.
Łatwo teraz wychwycić różnice między podmiotowym formowaniem (się) człowieka, a jego uprzedmiotowiającym formatowaniem. To pierwsze, dokonuje się poprzez nieinwazyjne wspomaganie i podtrzymywanie przyrodzonego, danego „w formie zaczątkowej” potencjału osobowego człowieka, dzięki czemu ma on wszelkie szanse podążania za swoim głosem wewnętrznym w samodzielnym budowaniu własnej tożsamości na fundamencie duchowości. To drugie, jest preparowaniem go metodami warunkowania i wymuszonej adaptacji poprzez psychologiczną oraz społeczną ingerencję w jego poznanie i sprawczość, a także w sferę jego duchowości. To ostatnie prowadzi się przy pomocy wszelkich technik narzucania na jego własną autonarrację arbitralnie zaprogramowanej narracji zewnętrznej. Tylko tak można osiągnąć efekt formatowania jego subiektywizmu, fałszywego poczucia własnej odrębności oraz równie fałszywego poczucia wolności. Jest to nic innego jak zafałszowanie człowieka w nim samym wbrew jego prawu do samostanowienia. 
Całość procesów formatowania wieńczy więc gwałt na jego duszy, To Orwellowski ideał, zakładający nie tylko poddanie się ofiary swojemu oprawcy, lecz również jego umiłowanie z własnego przekonania i wiary. Przez warunkowanie rozumu, emocji i duchowości dochodzi się do wręcz odruchowej akceptacji bezwarunkowej tego, co zostało w nich zaprogramowane. Wielki Programista osiąga tym samym efekt kreacji, niczym demiurg, tworzący poddane mu byty ludzkie. Brzmi to może pompatycznie czy trąci tanim efekciarstwem, lecz w istocie tak jest – a przynajmniej takie ma być. Tyle tylko, że zawłaszczanie prerogatyw Boga przez zbuntowany przeciwko Niemu rozum, zawsze kończy się fałszem, karykaturą, a w ostatecznym rachunku – nieszczęściem. Albowiem człowiek przekłamany jest w gruncie rzeczy nie tylko skutkiem kłamstwa, lecz także przyczyną kolejnych kłamstw, które kumulując się w pewnym momencie zaczną niszczyć zarówno jego autora, jak i jego dzieło. 
Człowiek do cna przekłamany zawsze ma fałszywe poczucie wolności – i rzadko kiedy jest  tego świadomy. Niemniej nie da się długo oszukiwać własnej natury i duszy. Nawet jeśli głos wewnętrzny został wytłumiony i jest utrzymywany w błogim uśpieniu, a na jego miejsce wstawiono jakiś „głośnik”, nadający cudze programy, to zawsze istnieje  możliwość wyłączenia tego wszczepionego „kołchoźnika”. Fałsz wolności pozornej zawsze daje się jakoś rozpoznawać, gdyż są w życiu każdego człowieka takie momenty, kiedy maski już nie wystarczają. Dzieje się tak w chwilach szczególnych napięć emocjonalnych, kryzysów psychicznych, konfliktów społecznych, wreszcie wtedy, gdy zdobywa się jakimś sposobem wiedzę, przeczącą rzekomej oczywistości, zakodowanej w normach, standardach czy wdrukowanych stereotypach. Objawiają się wtedy strzępy prawdy o samym sobie i o świecie, wychodzą na jaw fakty, które „nijak nie mieszczą się w głowie”, nie wytrzymują bariery obronne, trzymające w ryzach emocje i działania. Przychodzą chwile bezradności czy bezsilności, z którymi nie sposób uporać się tylko dzięki standardom czy algorytmom; nawet jeśli się je uzupełni lub jakoś przeprogramuje. Na koniec wreszcie, bywa i tak, że budzi się sumienie, a wraz z nim rozpoznanie prawdziwego dobra i zła – i w sobie, i w otoczeniu. 
Najistotniejsze – ale i najlepiej rokujące na przyszłość – wydaje się być właśnie to ostatnie. Sytuacje, w których relatywizm moralny przestaje wystarczać do podtrzymywania komfortu wewnętrznego czy społecznego dobrostanu, choć najtrudniejsze, wydają się być jednak najbardziej ozdrowieńcze. Budzenie się człowieka w człowieku to najlepsze, co mu może się przydarzyć. Doskonałym tego symbolicznym przedstawieniem są rozmaite dzieła literackie, chociażby takie jak Zbrodnia i Kara czy Opowieść Wigilijna. Przykładów można by tu zresztą mnożyć ad libitum jako że motyw odrodzenia ducha, motyw katharsis, przewija się na tysiącznie sposoby w sztuce różnych kultur i epok. Dowodzi to wagi tego zjawiska, jego uniwersalnej wymowy egzystencjalnej, jego siły sprawczej w życiu każdego, kto czegoś takiego doświadczył.  
Nadzieja na wyrwanie się z sideł kłamstwa, jakie potrafi zalęgnąć się w ludzkiej duszy, nigdy nie umiera. Oznacza to, że najbardziej nawet agresywne, inwazyjne czy  wyrafinowane techniki manipulacyjne są na dłuższą metę jednak nieskuteczne (z wielu powodów). Józef Mackiewicz pisał, że tylko prawda jest ciekawa, zaś kwintesencją fenomenu uwalniania się od fałszu do wolności jest ewangeliczne przesłanie, iż tylko prawda nas wyzwoli. To ostatnie wcale nie musi być ograniczone tylko do wymiaru religijnego czy metafizycznego – jest po prostu dyspozycją uniwersalną (nawet i naukowo-psychologiczną, o czym zaświadczy każdy uczciwy klinicysta). 
Łatwo to wszystko powiedzieć, lecz trudniej zrobić. Po pierwsze, jak nie dopuścić do tego, by nas formatowano? Jak się przed tym bronić w różnych fazach życia, w różnych sytuacjach i okolicznościach? Jakie koszty ponosi się za stawianie oporu takim praktykom? Po drugie, co ma począć człowiek, któremu „puszczają formaty”, do jakich został uprzednio zaprogramowany? Gdy opadają maski, gdy zawodzą protezy, na jakich się wspierał, może poczuć się nagi, bezbronny i bezradny. Może też czuć wstyd, złość, nawet pohańbienie. Gdzie i w czym ma szukać pomocy? 

2.3. Enkulturacja
2.3.1. Świat wartości – przestrzeń kulturowa i historia.
Kulturę określa się na rozmaite sposoby; istnieje ponad setka definicji (Berry, 1995), a i one nie wyczerpują bezliku pomysłów na jej temat. Wszystkie one sprowadzają się (w rozmaitych wariantach) do dwóch ogólnych stwierdzeń: że jest to suma dorobku materialnego i niematerialnego danej zbiorowości; że jest to metoda organizacji życia zbiorowego. Znamienny wydaje się być fakt, że kultura obarczona jest własną dwoistością, gdyż obejmuje dorobek rzeczowy danej zbiorowości (wspólnoty), jak również jej dorobek duchowy. Ten ostatni przekłada się także na konkrety (np. sztuka, nauka), jednak niesie o wiele więcej treści niż by to wynikało z samej tylko ich rzeczowości. Obydwa rodzaju dorobku można objąć mianem sumy „wytworów psychicznych” (Twardowski, 1924) i duchowych, utrwalanych w długich przedziałach czasowych już to w postaci konkretnych dóbr (trwałych lub przemijalnych), już to w postaci wiedzy, sztuki, mitów, symboli, religii, prawa itd., itp. (Czarnowski, 1946; Ossowski, 1948) Tworzą one przestrzeń niezliczonych odmian niematerialnych oddziaływań na człowieka, splecionych ze sobą niewyobrażalnie wielką ilością wzajemnych powiązań i sprzężeń zwrotnych. 
Drugie z wyżej przytoczonych stwierdzeń ogólnych, skupia się nie tyle na dorobku danej zbiorowości, ile na formie jej bytowania i funkcjonowania. Warto zauważyć, że pokrywa się ono z definicją cywilizacji Feliksa Konecznego (1997), sformułowaną ponad sto lat temu i zaakceptowaną przez wielkich historiozofów (Toynbee, Huntington, Hilckman). Powtarzana ona jest dzisiaj in extenso i in merito przez wielu kulturoznawców, tyle że bez podawania źródła (taka to już, widać, specyfika, krystalicznie bezinteresownej działalności naukowej). Należy podkreślić, iż podstawą takiego kwalifikowania czy definiowania kultury jest nie to, co zostało wytworzone, lecz w jakich warunkach było i jest wytwarzane. Te zaś, były (i są) warunkowane przez realny stan świata, w jakim powstawały (i powstają), wyznaczany z kolei przez zbiór zasad, spajających zbiorowość, czyniących z niej jednorodną całość. Jeśli owym spoiwem będzie jedynie funkcjonalizm i utylitaryzm, wówczas będziemy mieli do czynienia tylko ze społeczeństwem; jeśli będzie nim również filozofia i praktyka moralna, wówczas zbiorowość wytworzy wspólnotę, bazującą na wartościach.
Funkcjonalizm powinien być równoważony przez etykę. Koneczny przyjął model organizacji wspólnoty zbudowany na pięciu aksjologicznych, uniwersalnych kategoriach „bytowania”, z których dwie obejmują sferę fizyczno-materialną (zdrowie i dobrobyt; dwie - sferę duchową (dobro i prawdę); wreszcie ostatnia z nich to kategoria wspólna ciału i duszy – czyli piękno. Twierdził, że nie ma takiego przejawu życia, który by nie pozostawał w jakimś stosunku do którejś z nich, często do dwóch i więcej. W praktyce życia całością zawiaduje prawo, stanowione i zwyczajowe, kodyfikujące i sankcjonujące przestrzeganie zasad współżycia, wywodzonych z przyjętej przez zbiorowość metody jej organizacji. Może być modyfikowane, lecz nigdy nie może pozostawać w sprzeczności z wartościami, jakie tkwią u jej podstaw.
Można się z tą koncepcją zgadzać lub nie, nie sposób jednak odmówić jej cech uniwersalizmu. Tym, co zawsze i wszędzie spajało wspólnoty ludzkie były systemy wyznawanych wartości. Owych pięć uniwersalnych kategorii bytu człowieka wyznacza  metrykę przestrzeni – w tym i tej moralnej – jaka jest dana człowiekowi i którą sam twórczo wzbogaca. Sposób, w jaki te wartości są obiektywnie realizowane na danym etapie istnienia danej zbiorowości i regulują jej funkcjonowanie, przekłada się na jej dorobek, zwany kulturą. Zamiany w obrębie tego systemu – bez podważania jego fundamentów – zwykle owocują  nowymi formami dorobku, dając początek kolejnej odsłonie odmienności kulturowej w jego nadal zamkniętych ramach.
W takim ujęciu czynniki, kształtujące tożsamość i osobowość człowieka, rozkładają się inaczej, niż to się obecnie twierdzi. Należy bowiem zdać sobie sprawę z tego, iż kultura, będąc dorobkiem wspólnoty, nie tyle ją samoistnie tworzy, ile jest raczej przejawem jej istnienia. Wspólnota, w odróżnieniu od społeczeństwa, nie organizuje się wokół tego, co i jak sama wytwarza, lecz wokół tego, co zapewnia jej spójność oraz ciągłość trwania; dopiero w drugim rzędzie scala ją owa wyróżniającą ją “wytwórczość”. Brzmi to może nieco dziwnie, lecz należy pamiętać, że o ile każda wspólnota jest też społeczeństwem, o tyle nie każde społeczeństwo jest – jak się okazuje – wspólnotą kulturową. Jednostka przynależy najpierw do wspólnoty, a dopiero przez nią do jej kultury (Ossowski, 1948). Broniąc swego dorobku i prawa do powiększania go według własnego uznania, broni przede wszystkim nie tyle samych wytworów – które w wypadku zniszczenia można przecież odtwarzać lub zastępować nowymi – ile tego, co one symbolizują i z czego wyrastają. Zatem poprzez przynależność do wspólnoty, przynależy w pierwszym rzędzie do spajających ją wartości, których przejawy i symbolikę odnajduje w jej dokonaniach.
W sumie więc mamy dwie całkowicie odmienne koncepcje kultury: z jednej strony można uznać, że jest ona jednorodnym dorobkiem całych pokoleń danej zbiorowości; z drugiej zaś – jednorodną zbiorowością pokoleń jednostek, pospołu wytwarzających niejednorodne dobra rzeczowe i duchowe, składające się na ów gromadzony w czasie dorobek. Rozstrzyganie teraz, „które na wierzchu” byłoby zajęciem jałowym. Jedno jest pewne – każdy bez wyjątku jest zakorzeniony w kulturze, która bezpośrednio (przez doświadczenie) lub pośrednio (przez utrwaloną pamięć zbiorową) współtworzy wszystkie jego właściwości. Potencjał osobowy aktualizuje się i rozwija w przestrzeni, jaką ona wyznacza. 
W jej metryce mieszczą się również wymiary, wyznaczające to, co niektórzy nazywają rzeczywistością moralną (Znaniecki, 1987). W niej dokonuje się i zawiera również inna jeszcze kategoria dorobku kulturowego, którą można określić jako sumę dobra i zła, uczynionego w przeszłości i czynionego w teraźniejszości; sumę szlachetności i nikczemności, sumę tego, co budowano i  tego, co niszczono; wreszcie sumę piękna i szpetoty. Przywykło się uważać za oczywistość, że kultura to wyłącznie coś wspaniałego, wzniosłego, szczytnego. Zawiera ona też jednak pamięć i symbolikę tego wszystkiego, co okropne, nikczemne, okrutne i tragiczne. Cóż, tak, jak naprzeciw wartościom stają  antywartości (w rozumieniu moralnym), tak i naprzeciwko dobru staje zło, które w swej istocie jest tego dobra brakiem. 
Ten ostatni warunek wyklucza dwubiegunową gnozę i manicheizm. Jest rzeczą nader ważną, by rozumieć, że ciemność nie jest czymś samym w sobie, lecz jedynie brakiem światła. Mówiąc o przeciwieństwie dobra i zła pamiętać należy, że człowiek czyniąc to, co określamy jako zło, po prostu rezygnuje z czynienia dobra, jakie mógłby czynić. Jest to fundamentalny problem wolności wyboru. To zasadnicze rozróżnienie natury metafizycznej i teologicznej ma zatem niebywałe wręcz konsekwencje psychologiczne i społeczne. Mówiąc o dorobku w zakresie dobra i zła, należałoby raczej zastanawiać się nad przyczynami nie czynienia takiej ilości dobra, jakie zawsze pozostaje w zasięgu ludzkich możliwości. Choć to dziwnie zabrzmi, powyższa konstatacja ma wiele wspólnego z całym kompleksem zjawisk i procesów, związanych z formatowaniem jednostki oraz z tego konsekwencjami. Formatowanie, jako blokowanie wszechstronnego rozwoju przyrodzonego potencjału osobowego, a w szczególności jego aspektu duchowego, staje się przyczyną ograniczania zarówno podmiotowego rozpoznawania dobra moralnego jak i podmiotowości jednostki w jego czynieniu.  Świat ludzi tak formatowanych  m i n i m a l i z u je  c z y n i e n i e   d o b r a,  b a r b a r y z u j e   s i ę   i  z m i e r z a   d o   s a m o z a g ł a d y. 
Uczeni racjonaliści natychmiast zadadzą pytanie: czym właściwie jest dobro, i jak je mierzyć? Jak wyliczać to, w jakim stopniu zostało „niedokonane”? Cała ta konstrukcja myślowa może wydać im się absurdalna, a wniosek końcowy – bardzo niewiarygodny. Na użytek tych rozważań wystarczy powiedzieć, że zgodnie z całą tradycją filozoficzną dobro można definiować bądź przez jakiś cel, bądź przez sposoby dążenia do niego. 
W wymiarze metafizycznym dobrem samym w sobie jest człowiek, a właściwie zadana w nim osoba i jej godność, jako emanacja Boga. Zatem celem powinna być najpełniejsza aktualizacja zawartego w niej potencjału każdego rodzaju. Dokonywać się może jedynie poprzez samostanowienie, które jest „głębszym i bardziej podstawowym wymiarem sprawczości ludzkiego <<ja>>, poprzez którą człowiek w czynie odsłania się jako podmiot osobowy. Oto bowiem ta sprawczość, która jest zarazem samostanowieniem, odsłania nam w całości osobę jako podmiotową strukturę samo-panowania i samo-posiadania” (Wojtyła, 2009, s. 228). 
Natomiast miarą dążenia do tego celu powinna być  – jak tego chciał jeszcze Arystoteles (2000) – godziwość życia. Ta kategoria antropologiczna ma charakter przede wszystkim etyczny o trzech aspektach: dobra duchowego, dobra użytecznego i dobra  przyjemnościowego. Działając, człowiek wybiera jakieś dobro, które dla tego działania staje się celem (Wojtyła, 2009). Rzecz jasna, mówienie tu o miarach nie oznacza mierzalności czegokolwiek w rozumieniu fizycznym. 
Ani ludzkiej godności, ani godziwości ludzkiego życia nie da się wtłoczyć w żadną przeliczalność ani tym bardziej w parametryzację, normalizację czy standaryzację. Tym bardziej więc zdumiewa ludzi uczonych, że choć niczego się tu nie mierzy ani nie waży, to jednak instynktownie i intuicyjnie doskonale wiadomo, co jest godne i godziwe, a co nie. Zresztą nie tylko zdumiewa, lecz także irytuje, gdyż pozostaje poza zasięgiem jakiejkolwiek metody kwantyfikacji. Co nie oznacza, że Wielki Programista się poddaje – szalenie ambitny i uparty, wynajduje mnóstwo tricków, by coś z tym fantem zrobić po swojej myśli. 
Jest bowiem jeden aspekt dobra, który można próbować przekładać na „mierzalność” i wymyślać jakiś jego „rachunek” czy „bilans”. Jest nim owo dobro użytkowe, czyli podstawa utylitaryzmu, który zdefiniował własną normatywność etyczną według zasady maksymalizacji przyjemności dla jak największej liczby osób (Mill, 2005). Ponieważ kategoria przyjemności z natury rzeczy odnosi się do subiektywizmu ludzkich doznań, także niemierzalnego, zatem wszystko to razem zredukowano jeszcze bardziej, koncentrując się na wytworach i zasobach, które mogą zaspokajać wszelkie potrzeby w tym zakresie. Tym sposobem utylitaryzm przekształcił się w do cna już sprymitywizowaną odmianę kulturową, a mianowicie w konsumpcjonizm, parametryzowany na rozmaitych skalach psychologicznych oraz społecznych potrzeb, doraźnych celów i zysków. 
Redukcja kultury do biernej konsumpcji dóbr i do czerpania z nich przyjemności, to pomysł zaiste karkołomny. Lecz Wielki Programista znalazł i na to sposób.  Podstawowym założeniem jego dość udanych poczynań w tym zakresie jest idea, sformułowana już jawnie przez mistrzów Oświecenia, potem stopniowo wprowadzana w życie przez Rewolucję Francuską i udoskonalana w XIX wieku przez Rosjan i Niemców, a domknięta systemowo i operacyjnie w pierwszej połowie XX wieku przez włoskiego oszalałego „ucznia czarnoksiężnika”, Włocha Antonio Gramsciego w jego fundamentalnej pracy Nowy Ład (1970). Sprowadza się ona do tego, co artykułowali expresis verbis (bez owijania w bawełnę) w tym samym czasie dadaiści w sztuce (wzorujący się wcześniejszych, anarchizujących eksperymentach społecznych i politycznych): najpierw trzeba wszystko rozwalić, a następnie na zgliszczach i ruinach zbudować wszystko od nowa – po swojemu. 
Filozofów oraz ideologów inżynierii społecznej nie interesowały detale – wzięli na warsztat całe kultury, a nawet cywilizacje. Umyślili sobie, że po to, by wykreować nowy świat, trzeba najpierw zniszczyć nie tyle stary (metodą „krok po kroku”), ile samo jego spoiwo – system wartości i stworzoną na ich bazie istotę ludzkiej wspólnotowości. By tego dokonać, za konieczne uznali totalne rozbicie wszelkich więzi międzyludzkich, zatomizowanie tym samym wszystkich wspólnot i złożenie z tych atomów (uprzednio zaprogramowanych według osobnego schematu) jakiejś własnej, tym razem już sparametryzowanej zbiorowości jako całości – najlepiej w skali globalnej.
Te upiorne sny oszalałych reformatorów świata próbuje się urzeczywistniać od długiego czasu poprzez formatowanie nie tyle jednostek, ile samej kultury. Czyni się więc wszystko, co możliwe, poczynając od wstępnego deformatowania człowieka tak, by najpierw wyzuć go z jego tożsamości kulturowej, historycznej i moralnej. Dąży się więc do zapanowania nad tym, co tę kulturę współtworzy, spaja i warunkuje rozwój jednostki: nad językiem i semantyką; nad sztuką i estetyką; nad nauką (i sposobami jej wykorzystywania); nad normatywnością moralną (i religią); nad systemem edukacji. Tym sposobem dociera się do sfery rozumu i duchowości jednostki, by ją dekomponować niejako od wewnątrz. Idzie o to, by opanować i przefasonować na nową modłę wszystko w przestrzeni kulturowej – w tym nade wszystko to, co w niej najsilniej oddziałuje na jednostkę, czyli historię, sztukę, tradycję. 
Zaczyna się od dzieci i młodzieży, co wymaga nastawienia całej tej maszynerii na przechwytywanie i formatowanie na nowo sfery wychowania i edukacji – łącznie z pisaniem nowych bajek i wymyślaniem nowej symboliki dla starych mitów i nowej wykładni dla ich treści. Wbrew pozorom, nie jest to taki sobie drobiazg, śmieszny czy mało znaczący.
Mity i tradycja to zapis całej pamięci ludzkich zbiorowości o wszystkim, co w jakikolwiek sposób może być znaczące dla każdego z osobna, jak i dla każdego typu zbiorowości. To utrwalony przekaz nie tylko o tym, co było i jest lub być mogło, jako alternatywa dla rzeczywistości, lecz również tego, co być powinno lub mogłoby być, jako wartość oczekiwana w sferze wartości. W tym więc sensie, są nie tylko specyficznym, odwzorowaniem realności świata, lecz także projekcją marzeń, nadziei czy lęków, a także i wszelkiej iluzji na temat rzeczywistości.
Nie ma ani jednej sfery życia człowieka, ani jednego aspektu jego egzystencji i jego historii, która nie znajduje swego odbicia w mitach i mitologii. Obejmują one całe dziedzictwo i tradycję zbiorowości ludzkich każdego rodzaju, całą widzę, religię, sposoby życia, jednostki oraz instytucje. Mitologizacji poddany jest świat ludzi i cały bez wyjątku świat przyrody. Zmitologizowany jest cały świat widzialny i niewidzialny. Nie ma niczego, co ogarniałoby ludzką myśl, uczucie i wyobraźnię, ludzkie poznanie i działanie, a co nie inicjowałoby powstawania mitów, rozmaitych i często sprzecznych w swych przesłaniach. Zawarta w nich jest nie tylko cała fenomenologia kondycji ludzkiej, lecz także cały jej osąd – wartościowanie wszystkich jej aspektów, od najdrobniejszych jej przejawów po jej duchowość.
Poruszanie się w całej tej gigantycznej przestrzeni umożliwiają nabywane od chwili narodzin kody ekspresji i komunikacji – werbalnej i niewerbalnej, symbolicznej, poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej, społecznej itp. – między jednostką a światem. W każdy aspekt istnienia człowieka wbudowany jest odrębny kod, będący nośnikiem specyficznych dlań oddziaływań. Różne kody przenikają się aczkolwiek nie są ze sobą tożsame. Dzięki nim realizuje się interaktywne zespolenie człowieka, jako podmiotu z jego całym dopełnieniem, gdyż każda aktywność, czy to wewnętrzna czy to skierowana na świat zewnętrzny, urzeczywistnia się w obrębie któregoś z nich (Zawadzki, 2009).
Dzięki umiejętności „życia w kulturze”, „czytania” jej i komunikowania się w niej, człowiek poznaje i manifestuje normatywność swej egzystencji we wszystkim, co może sobie tylko wyobrazić. Poznaje i przekazuje sposoby rozwiązywania konfliktów oraz zasady dokonywania podmiotowych wyborów w każdej skali – tak jednostki jak i całych zbiorowości. Poznaje, akceptuje lub odrzuca wzorce postępowania i powinności, a także kar i nagród, jakich należy się spodziewać za swoje uczynki. Poznaje spersonifikowane i upoetyzowane opisy konfliktów sumienia, dylematy wolności oraz odpowiedzialności, niezliczone przykłady tego co godziwe i niegodziwe, z wszystkimi tego konsekwencjami. Poznaje też symbolikę kulturową zjawisk, zdarzeń, postaci czy nawet przedmiotów w ich ponadczasowym wymiarze, ma również dostęp do skumulowanej przez wieki wiedzy o możliwych alternatywnych systemach pojęć, wyjaśniających cały świat, dostępny mu w poznaniu i doświadczeniu.
Tożsamość człowieka, to nie tyle fakt przynależności „samej w sobie” (kwalifikowanej przez obserwatora), ile przede wszystkim jego własna świadomość każdego rodzaju tej przynależności. Tożsamość psychologiczna, to samoświadomość, obejmująca własną osobowość – jej cechy, stany, możliwości, przejawy, każdego rodzaju reaktywność w obcowaniu z innymi ludźmi i ze światem. Tożsamość społeczna, to samoświadomość wszystkich klas przynależności w życiu zbiorowym. Tożsamość kulturowo-historyczna, nabywana w procesie enkulturacji, to samoświadomość przynależności do kultury oraz jej źródeł w czasie i przestrzeni. Tożsamość moralna to samoświadomość nie tyle przynależności (w wąskim rozumieniu tego słowa), ile uwewnętrznionego zespolenia z określonym systemem wartości. Ten zaś odnajduje w religii, kulturze i historii, w jakich dokonywała się jego formacja i w jakich toczy się jego życie, a zatem w zapisach pamięci zbiorowej – w ich treści, znaczeniu i wykładni. 
Niezwykle ważne jest tu zachowanie poczucia ciągłości kulturowej i historycznej własnej wspólnoty, poczucia tego, że to, co było, trwa w tym, co dzieje się obecnie, jako  kontynuacja przeszłości. Dzięki temu owo zespolenie nabiera sensu, wykraczającego poza znaczenie tego, co dzieje się tylko „tu i teraz”. Wyrwanie z kontekstu tej ciągłości  pozbawia człowieka punktów odniesienia dla swej egzystencji. Podmiotowość w świecie wymaga tego, by rozumieć jego uwarunkowania i móc się z nim identyfikować w sposób interaktywny, celowy i sensowny. Gdy ktoś rezygnuje się z tego, lub gdy zostanie tego pozbawiony, zamienia się w reaktywny element zbiorowości, zmuszony do stawiania czoła niezliczonym jej oddziaływaniom i wpływom, których istoty nie pojmuje (jeśli w ogóle je rozpoznaje) i nie kontroluje. I choćby miał nawet jakieś subiektywne poczucie własnej odrębności, sens swego istnienia odnaleźć może jedynie poprzez przynależność do tłumu podobnych mu osobników (Ortega y Gasset, 2004).
Formatowanie w zakresie tożsamości kulturowej, historycznej i moralnej, musi więc przebiegać wielowątkowo. Należy eliminować lub przynajmniej osłabiać siłę sprawczą wszystkiego, co nie utylitarne, co nie ma bezpośredniego związku z funkcjonalizmem jednostki społecznie użytecznej. Powraca tu motyw maszyny inżyniera Murphy’ego: ile śrubek można z niej wyjąć, by wciąż wykonywała swoje funkcje w sposób zborny i możliwie wydajny, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki się nie zatrze i dopóki nie wymieni się jej na inną? To proste. Wszystko to, co w człowieku mogłoby zakłócać jego funkcjonalną sprawność i wydajność, a czego nie da się usunąć z racji jego natury, trzeba tak ukształtować, żeby nie tylko „nie przeszkadzało” Wielkiemu Bratu w realizacji jego planów, lecz żeby również nie „uwierało” samego zainteresowanego – a nawet mu się podobało.
Poza normalizacją i standaryzacją psychologiczną i społeczną, należy więc działać na rzecz takiego samego formatowania duchowego, a więc na czterech polach: wiedzy, języka, tradycji ciągłości kulturowo-historycznej oraz moralności i religii. Ponieważ najważniejsze są fundamenty kultury, zatem nade wszystko należy doprowadzić właśnie do „chaosu aksjologicznego”, czyli do relatywizacji wszystkich wartości, a zatem do relatywizacji dobra i zła. Człowiek nie może przecież żyć bez żadnej aksjologii – jest to niemożliwe. Nawet prymitywny darwinizm biologiczny bazuje na niczym nie skażonym instynkcie osobniczym; dla danego organizmu czy osobnika dobre jest to, co umożliwia przetrwanie. Funkcjonalnie zorganizowane społeczeństwo kieruje się darwinizmem społecznym, któremu winna podporządkowywać się dobrowolnie i bez sprzeciwu każda jednostka pod groźbą wykluczenia lub wręcz eliminacji (nawet fizycznej). I tu właśnie zaczyna się kłopot. 
Kultura niesie pamięć o tym, co było w jej historii aktualizacją i manifestacją zarówno wartości jak antywartości, tego, co tworzyło dobro, jak i tego, co było wynikiem jego braku, a co uznawane było za zło. Niezliczone są zapisy tych zjawisk i zdarzeń, wszystkie one mają jakieś swoje odzwierciedlenie w tradycji i mitach. Te zaś swą symboliką aksjologiczną obejmują ogromne zbiory wzorców postaw, zachowań, konfliktów sumienia i sposobów ich rozstrzygania i rozwiązywania, a także skutków poczynań pozytywnych i negatywnych w sensie moralnym. Wszystko to razem składa się na tradycję, zakodowaną w prawie zwyczajowym, które od dawien dawna było traktowane na równi z prawem stanowionym. Unicestwienie tego w sposób mechaniczny czy pod jakimkolwiek przymusem jest w zasadzie niemożliwe, zatem trzeba było szukać innych sposobów. Jednym z nich, niezwykle skutecznym, okazało się zrównanie tego, co kategorycznie przeciwstawne, metodą „dwóch stron medalu”, czyli według klucza „tak, ale…”. 
Tak powstało fantastycznie pojemne określenie „inaczej”. Słówko to stosuje się dzisiaj właściwie do wszystkiego – dobra i zła, piękna, prawdy, przyjemności, rozumu, uczuć, siły i słabości. Likwiduje się zasadę „tak-tak, nie-nie”, wprowadzając w jej miejsce „ale” oraz ów niezwykły kwantyfikator „inaczej”. Pokrętna dialektyka, wspierana zaiste niezwykłymi, manichejskimi pomysłami filozoficznymi (Agamben, 2008), wcielanymi we współczesne  teorie naukowe, potrafi uzasadniać zasadność zła i bezsensowność dobra; rozumność głupoty i głupotę rozumu; bezwolność działań i siłę tej bezwolności. Wszystko teraz jest lub może być „inaczej” – z pełnym błogosławieństwem bożka nauki. Osobliwa, „naukowa” deifikacja podświadomości doprowadziła do obezwładnienia ludzkiej świadomości i woli; tak samo ma się rzecz z prymatem społeczeństwa nad jednostką. Zrelatywizowano poczucie piękna i harmonii w sztuce, a dzięki wyłączeniu nauki spod normatywności etycznej, doprowadzono do uzasadnienia wytwarzania środków manipulacji i narzędzi zabijania ciała i duszy. Każdy idiotyzm, któremu nadaje się etykietkę „naukowości”, uchodzi za dzieło rozumu. Sam rozum sprowadzono do roli procesora w fantastycznie sprawnym, biologicznym komputerze, pozostawiając mu jego funkcje „służebne”, a pozbawiając go wielu zadanych mu przez Boga prerogatyw „władzy kierowniczej” (św. Tomasz, 2000). 
By cały ten zespół przeinaczeń mógł dobrze funkcjonować koniecznym jest doprowadzenie do herbertowskiej „zapaści semantycznej”, czyli do wytworzenia „nowomowy”. Manipulacje, dokonywane na języku, posiadają straszliwą siłę rażenia. Powodują powolną, acz skuteczną dekompozycję jednego z kodów „czytania  świata” i komunikacji – nie tylko między ludźmi, lecz także ludzi z ich własną historią i kulturą. Tym samym dokonuje się proces relatywizacji odwiecznych treści kulturowych oraz ich znaczeń; przypomina to trochę wpuszczanie wirusów do oprogramowania systemu. Człowiek zaczyna się gubić, gdyż traci stałe punkty oparcia swojej tożsamości. Zrównanie znaków  wartościujących wszystkiego i we wszystkim czyni go bezbronnym i bezradnym w poruszaniu się w świecie. I na to tylko czeka nasz Wielki Programista! 
Rozpoczyna się długotrwały proces „duraczenia”. Wystarczy teraz tylko zacząć podsuwać swoje własne szablony, zacząć nakładać ludziom własne, uprzednio zaprojektowane filtry na postrzeganie i rozumienie rzeczywistości oraz własne kody jej rozpoznawania, analizowania, doświadczania. Powoli, bez pośpiechu, żeby tylko nikogo nie spłoszyć, wprowadza się je w narrację wewnętrzną człowieka tak, by stopniowo deformowały  to, co w nim wytworzyło się (lub wytwarza) w trakcie wychowawczo-edukacyjnej formacji kulturowej. Jakie by one nie były, to przecież znów są, i znów nadają wszystkiemu sens. A jaki – to już zupełnie inna sprawa. 
Konsekwencją tego stanu rzeczy jest przewartościowywanie całej historii i sztuki. Kto panuje nad przeszłością, ten panuje nad przyszłością – pisał Orwell. Kto panuje nad  językiem, wiedzą, nauką i sztuką, ten panuje nad kulturą. Kto panuje nad kulturą i historią, ten panuje nad sensem ludzkiego losu. Pozostaje jednak jeszcze jeden bastion podmiotowości człowieka – religia. Stara maksyma powiada: cuius regio, eius religio. Zasadę tę wielokrotnie stosowano w przeszłości, lecz z rozmaitym skutkiem. Religia i wiara są w dłuższej perspektywie niepodatne na manipulacje psychospołeczne, jako że osadzone są w samej istocie osoby ludzkiej – w duszy człowieka. Wiara ma wymiar duchowego imperatywu, napędzającego całe jego istnienie i funkcjonowanie. Tak jak nie ma jednobiegunowego magnesu, tak nie ma duszy bez wiary i rozumu. Nad rozumem zapanować można, nad duszą – tylko w pewnym, ograniczonym zakresie, i na bardzo krótko (tyle że w skali nieco dłuższej niż życie przeciętnego człowieka). 
Dlatego Wielki Programista tak uporczywie zwalcza wszystko, co wiary dotyczy – samą jej treść, zasadność, moc sprawczą, przejawy i formy jej manifestacji. Doskonale wie, że źródło oporu, zdolne mu się przeciwstawić, zakotwiczone jest w przestrzeni niematerialnej, w niedostępnej dla niego rzeczywistości nadprzyrodzonej. Jedyne, co może robić, to próbować docierać do zewnętrznych jej znamion, deprecjonować je lub wręcz starać się jej unicestwiać. Lecz jego głupota polega na tym, że nie pojmuje, iż z żywiołami – zwłaszcza tymi nadprzyrodzonymi – nikt jeszcze nie wygrał. Cóż, pycha demiurga może śmieszyć, gdyby nie była tak destrukcyjna. Od wieków toczy więc on wojnę o rząd dusz, próbując przykrawać je na własną modłę. Twierdząc, że Bóg nie istnieje, w gruncie rzeczy wie doskonale, że jest to tylko pusta deklaracja. Traktuje Go jak przeciwnika i miota się tym bardziej, im częściej konstatuje swoją wobec Niego bezsilność. Nie pojmuje bowiem jednej podstawowej rzeczy, a mianowicie zasady obecności i uczestnictwa Boga (czy, jak kto woli, Absolutu) w dziejach świata i w losie każdego z ludzi. Chciałby Go zastąpić, lecz nie wie jak – i stąd ta ponura szamotanina, która jakże często pociąga za sobą mnóstwo ofiar.
Nie mogąc pokonać tego swojego „odwiecznego wroga”, próbuje neutralizować Jego obecność i siłę sprawczą. Dlatego dąży do marginalizowania lub deprecjonowania Jego obecności w życiu społecznym, w treściach kulturowych, w obyczajowości i tradycji, w normach moralnych. Stara się sprowadzić Boga do przesądu, zabobonu, do totemu, zaś każdą wiarę w istnienie rzeczywistości nadprzyrodzonej – do sfery prywatności. Gotów jest wtedy ją zaakceptować pod warunkiem, że da się wykorzystać, jako jakiś czynnik kontrolny lub regulacyjny w „człowieku-maszynie”. Nie ważne więc o jakiej religii czy wyznaniu będzie mowa – zawsze i nieodmiennie każde źródło duchowości traktowane jest jak czynnik obcy światu kulturowego Matrix’a, w którym nie ma miejsca na wolności i podmiotowość osoby ludzkiej.

2.3.2. Alternatywność wyboru 
Dążenie do panowania nad kulturą i historią ma jeszcze jeden cel, a mianowicie usunięcie z pola widzenia alternatywności jej „ofert” w zakresie tożsamości. Formatowanie człowieka, to nic innego, jak jego jednoznaczna i jednorodna algorytmizacja we wszystkich możliwych aspektach jego osobowej natury. Tymczasem kultura oferuje jednostce rozmaite formuły na życie w ramach jednej wspólnoty. Jej zaletą jest właśnie to, że każdy może odnaleźć w niej coś dla siebie, bez obawy wykluczenia (choć niektóre z tych formuł taką sytuację zakładają). Istotą sprawy jest tu wolność wyboru, a zatem podmiotowość w zakresie wyboru form interaktywnego zespolenia się ze światem, w jakim się żyje. Człowiek musi być wolny, by móc świadomie, z możliwie dużą wiedzą decydować o tym, nie tylko kim chce być, lecz jakim chciałby być. Nie tylko bowiem ważne jest, jakie będzie wykonywał funkcje społeczne i jakie w wyniku tego będzie pełnił role społeczne, lecz jakie wybierze sposoby i formy realizowania norm etycznych, dobrowolnie manifestowanych w swoim działaniu w  ramach tych ról. Innymi słowy, istotne jest to, jakie zechce pełnić role kulturowe. 
Role kulturowe, choć mają swój aspekt funkcjonalny, zasadzają się także (choć nie tylko) na przyjmowaniu odpowiedzialności moralnej za własne uczynki w ramach pełnionych ról społecznych. Nie są przypisane do konkretnych funkcji, lecz do ich zbiorów, przynależnych nie tyle do określonych relacji społecznych, ile generalnie do więzi międzyludzkich. Idzie więc nie tyle o to, co się robi, lecz jak się to robi. Rola kulturowa daleko wykracza poza funkcjonalną zadaniowość. Jej istotą jest obecność w życiu zbiorowym tych wartości, których ten, kto ją wypełnia z poczuciem powinności, jest personifikacją i emanacją (Zawadzki, 2011). 
Rolę kulturową niekiedy kojarzy się z pojęciem etosu lub zgeneralizowanej postawy moralnej o wymiarze imperatywu kategorycznego, zorientowanego nie tyle na konkretny obiekt ile na całą rzeczywistość (Ossowska, 2000; MacIntyre, 1966). Wyznacza ona także generalne wzorce myślenia o świecie i ludziach, wartościowania jednego i drugiego, a także postawę wobec nich. Można by w tym momencie postawić zarzut, iż kryje się za tym też jakaś algorytmizacja aktywności intrapsychicznej i społeczno-kulturowej. Jednakże w sferze etyki algorytmy są niczym innym, jak nakazami moralnymi, dotyczącymi nie tyle konkretnych zachowań czy działań, lecz ich różnych klas i rodzajów w relacjach międzyludzkich. Ponadto człowiek zawsze ma możliwość odstąpienia od nich lub ich wymianę na zasadzie wolnego wyboru, ze świadomością odpowiedzialności za zaniechanie sprostania wymogom moralnym i konsekwencji, jakie się wtedy ponosi we własnym sumieniu i przed Bogiem. Jest to nic innego, jak akt wolnej woli w wyborze między dobrem, a złem (Zawadzki, 2011).
Formatowanie ról kulturowych jest niezwykle trudne, gdyż wywodzą się one z tradycji, obyczaju, moralności. Mają swe wzorce w sztuce, mitach, historii, religii. Deformowanie tego metodami prostego prania mózgu, czyli przez warunkowanie i adaptację,  dokonuje się przy pomocy „technik hybrydowych”, tj. łączenia rozmaitych „siłowych” zagrożeń bezpośrednich (degradacja, wykluczenie, unicestwienie), wymuszających posłuszeństwo, i wyrafinowanej manipulacji psychologicznej już w najwcześniejszych fazach rozwojowych człowieka (Huxley, 2006). Warunkowanie i adaptacja przysposabiają do internalizacji normalizacji i standaryzacji własnego życia, reszty dopełnia system utrzymywania świadomości w stanie ciągłej czujności przed możliwymi karami (fizycznymi lub społecznymi) za nieposłuszeństwo. Lecz najważniejsze jest niedopuszczanie do wytwarzania się „odruchów” podmiotowości kulturowej już we wczesnym dzieciństwie. 
Montaigne (2004) pisał, że najpierw należy kształtować obyczaje i sąd ludzki, a dopiero potem stopniowo uczyć wiedzy szczegółowej i praktycznej, która „wyzwala nas samych”. W procesach formacyjnych oznacza to prymat zasad moralnych nad wszystkim, co później człowiek będzie nabywał i robił. Wiadomo, że najsilniej utrwala się to, co jest konsekwentnie wpajane w pierwszych latach życia. Dlatego Wielki Programista tak wielką wagę przywiązuje do przechwycenia wszystkich możliwych prerogatyw wychowania dzieci, co przekłada się na dążenie do poddania kontroli zarówno rodzinę jako wspólnotę, lecz także samo rodzicielstwo, jako powinność formacyjną. Celem tego jest zminimalizowanie – nawet poprzez prawodawstwo – wpływu niekontrolowanych przez niego sił na wychowywanie do wartości i kreatywności (Zawadzki, 2011). 
Na marginesie warto tu wtrącić pewną ciekawostkę. Otóż Montaigne, francuski filozof, dyplomata, wieloletni mer Bordeaux, a w życiu prywatnym„optymistyczny sceptyk”, wychowywany był w kulcie mądrości starożytnej kultury Grecji i Rzymu. Z kolei twórca współczesnego utylitaryzmu, John Stuart Mill, tak był tresowany przez ojca do studiów nad matematyką i logiką, że w wieku dziesięciu lat rozwiązywał najbardziej nawet zawiłe równania i sylogizmy. Być może dlatego właśnie postać renesansowego Francuza, który umiał dobrze i godnie żyć, tak bardzo różni się od uporządkowanego Anglika, który wspaniale potrafił jedynie kalkulować, czym życie być powinno. Niestety, główny nurt cywilizacji Zachodu, toczy się od wieków pod dyktando nie mądrych filozofów, lecz rozwielmożnionych buchalterów. 
Cóż, „takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Destrukcyjne praktyki w tym zakresie, wprowadzane i stosowane od dawien dawna w rozmaitych wariantach pedagogicznych, sprawdzają się w sumie do jednego. Od maleńkości stosuje się japońską metodę hodowlaną bonsai w zakresie enkulturacji, która najskuteczniej prowadzi do „deprywacji kulturowej” człowieka i do atrofii jego tożsamości kulturowo-historycznej. Wytłumia w nim potrzebę interaktywnego zespalania się z tym wszystkim, co w przeszłości kształtowało teraźniejszość  w jakiej przychodzi mu żyć, jak również chęć poszukiwania w nim alternatywnych form samostanowienia i samorealizacji. Kontentuje się wtedy tylko tymi ofertami, jakie mu zostały zaserwowane w procesach wielowątkowego formatowania, jako jedynie możliwe, dopuszczalne i akceptowalne. W zakresie ról kulturowych jest to wariant typu „dwa w jednym” – wytwórcy i jednocześnie konsumenta.
Formatowanie nie znosi ponad wszystko alternatywności czegokolwiek, co pozostaje w zasięgu ludzkiego wyboru; zresztą nie znosi samej zasady wolności wyboru. Pozostawianie w tym zakresie zbyt dużego marginesu swobody oznaczałoby rozbudzanie i wzmacnianie najbardziej nawet dziwacznych czy szalonych potrzeb, dopuszczanie do nadmiernego ich różnicowania i szukania możliwości ich zaspokajania. A to groziłoby zbyt wielką swawolą decyzyjną człowieka. Pozostawia się więc tu pewien zakres autonomii, lecz jedynie w zakresie wyboru ról społecznych, których wszak jest bardzo wiele. Stwarza to iluzję wolności,  lecz obejmuje ona jedynie to, co pozostaje w granicach sprawnego wypełniania funkcji przez trybik gigantycznej machiny społecznej. Natomiast wszystko, co przekładałoby się na własny osąd zasadności istnienia i działania tej machiny, co mogłoby skłaniać do poddawania w wątpliwość uczestnictwo w jej strukturze czy w ogóle akceptację całej tej konstrukcji – wszystko to musi być dławione, negowane, wyśmiewane, unicestwiane. Wielki Lewiatan nie dopuszcza tu żadnych jednostkowych czy zbiorowych brewerii, żadnego wartościowania (poza tym, co sam uważa za dobre i słuszne), żadnej krytyki i buntu. 
Tymczasem przestrzeń kulturowa jest „siedliskiem” najrozmaitszych alternatywności – funkcjonalnych, aksjologicznych, egzystencjalnych. To naturalnie dziedziczone bogactwo, jest śmiertelnym zagrożeniem dla idei formatowania ludzi i świata. Zwiera bowiem w sobie niezliczone „oferty” samorealizacji, drogi życiowej, spośród których każdy mógłby swobodnie wybierać to, co odpowiada mu – chociażby ze względu na własne powołanie, budzące się w nim za sprawą głosu wewnętrznego. Każdy taki autonomiczny i świadomy wybór spełniałby jeden z warunków arystotelesowskiego dążenia do dobra i szczęścia. Powołanie jest wartością samą w sobie, w imię której człowiek gotów jest rezygnować ze wzmocnień innego rzędu, na innych poziomach hierarchii potrzeb. Wierność swemu powołaniu wymaga wewnątrz-sterowności – jest to wytrwałość pozostawania sobą niezależnie od okoliczności, nacisków, uwarunkowań zewnętrznych. Można być wiernym sprawie, idei, osobie, samemu sobie (Ricoeur, 2004). Ale to grozi wyłamywaniem się z formatu, a zatem wręcz „schizmą niepokornego indywidualizmu” – bardzo niebezpieczną, 
Każda z kulturowych ofert samorealizacji zawiera w sobie wzorce osobowe, wzorce  postaw, określone treści wraz z historycznie zweryfikowaną ich wykładnią, mitami, tradycją,  a także „ścieżkami dostępu”, czyli sposobami aktualizowania się powołania do postaci konkretnych dokonań. Ma to szczególne znaczenie w przypadku powołań twórczych w nauce, sztuce czy życiu publicznym, u ludzi, pragnących realizować swoje pragnienia, marzenia, nadzieje, wizjonerskie fantazje. Jednak, by móc korzystać z dorobku pokoleń, konieczne jest to, co zwykło się uczenie nazywać „uczestnictwem w kulturze”, a co przekłada się na wiedzę o niej, na jej rozumienie, na interaktywne obcowanie z tym, co zawiera, na suwerenność wyboru tego, co chce się z niej przejąć. Lecz z punktu widzenia Wielkiego Brata taka wolność samostanowienia i poruszania się w przestrzeni kulturowej, to czysta anarchia, przyczyna wszelkiego nieposłuszeństwa, niepodatność na formatowanie i jego efekty. Należy ją zwalczać w zarodku – a jak się na da, to korumpować, wprzęgać do społecznego rydwanu, nałożywszy odpowiednie wędzidło.
Panuje powszechne przekonanie, że we współczesnym świecie niezwykle ceni się ludzką kreatywność. To niby prawda, lecz nie do końca. Ceni się tylko te jej formy i przejawy, które pozwalają się wkomponować w ogólny plan formatowania całych zbiorowości. Kreatywność musi być nade wszystko użyteczna społecznie. Swobodna, rozwichrzona eksploracja poznawcza, która nie przekłada się na użytkowy konkret, niczemu nie służy. Twórczość ma rozwiązywać konkretne problemy, a nie być samowolą rozumu czy jakąś swobodną ekspansją fantazji artystów. Rozum musi być wprzęgnięty w rozwój ludzkości, a sztuka ma dostarczać przyjemności i rozrywki utrudzonym masom. Nawet śmiech ma być zorganizowany przy pomocy stosownej stymulacji „z offu”. Zresztą sztuka to dzisiaj znakomity biznes, również formatowany pod gusta masowego odbiorcy, a niekiedy i świetna lokata kapitału. Natomiast zbyt głębokie treści, pobudzające do nadmiernie nieskrępowanych refleksji czy zbyt wyrafinowana estetyka, odwołująca się do tradycji i kanonów piękna, nie są zbyt mile widziane. 
Uczonych koszaruje się na uniwersytetach czy w innych zinstytucjonalizowanych strukturach, finansowanych przez granty, a artystów ustawia w kolejce do kasy – i jedni i drudzy zaopatrywani są hojnie (według zatwierdzonych taryfikatorów i na podstawie znormalizowanych, standardowych umów o dzieło) przez sponsorów, stawiających własne wymagania. Na twórczość trzeba mieć patent w postaci jakiegoś, dyplomu, tytułu, pozwolenia, odpowiednio ostemplowanego zaświadczenia, musi też być na nią zapotrzebowanie społeczne, dające się przekładać na konkretne zamówienia. Każdy z licencjonowanych i koncesjonowanych specjalistów szuka w tym świecie sposobu, by (jak mawiał poeta) „wkręcić swój kurek w system rurek”. Wprawdzie zawsze pozostaje jakaś twórcza bohema, demonstrująca niezależność od systemu tych naczyń połączonych, ale i ona daje się jakoś kontrolować z oddali, a z czasem tresować i oswajać. W końcu każdy kiedyś się starzeje i łagodnieje. Pozostają nieliczne wyjątki niepodatnych i niereformowalnych - ale to już tylko nic nie znaczący margines błędu w ogólnym bilansie kosztów. Jacyś snujący się „bez przydziału” następcy van Gogha, Galileusza; zaś na drugim biegunie – Robesspierre’a, Lenina, Hitlera (niestety)…
Nic nie może pozostawać poza formatem i kontrolą – a już zwłaszcza cokolwiek, co by emanowało spontaniczną ludzką podmiotowością. Osobliwy kulturkampf w gigantycznej skali ma na celu totalizację przestrzeni kulturowej, redukcję możliwości wykorzystywania alternatywności zawartych w niej treści i form samostanowienia jednostki na każdym etapie jej rozwoju i życia, wreszcie algorytmizację dopuszczanych „do użycia” resztek tak dalece, jak tylko się da. Dlatego przejawy każdej potencjalnej samowoli w poruszaniu się w niej i pożytkowania jej zasobów należy dusić w zarodku, a gdy się nie da – neutralizować wszelkimi możliwymi sposobami: bądź przymusem i siłą, bądź rozmaitymi technikami długofalowej, perswazyjnej inżynierii psychologicznej i społecznej. W sferze wartości będzie to narzucanie ich relatywizacji; w sferze języka – doprowadzenie do zapaści semantycznej i prymitywizacji kodów komunikacyjnych; w sferze edukacji – do zawężania zakresów i treści nauczania wyłącznie do tego, co stosowane i doraźnie użytkowe, a nade wszystko eliminowanie wszystkiego, co mogłoby potencjalnie zagrażać ustalonemu porządkowi społecznemu; w sferze tradycji  – do narzucania aktualnie użytecznej lub wygodnej wykładni tego, co ją konstytuuje; w sferze historii – do reinterpretacji przeszłości pod kątem uzasadnienia sensu fałszowania teraźniejszości. 
Na koniec wreszcie konieczne jest rozbijanie więzi wspólnotowych, w tym głównie rodzinnych, za sprawą  których wytwarza się, utrwala i przenosi w czacie potencjał moralny jednostek oraz zbiorowości. Ten zaś nie może się aktualizować bez podmiotowości i kreatywności (i jednych, i drugich), wyrastających z naturalnej, przyrodzonej potrzeby samostanowienia. Zatem centralnym zadaniem Wielkiego Programisty jest rozbijanie każdej formy istniejącej (lub samoistnie konstytuującej się) wspólnotowości, dopuszczającej wolność jednostki, świadomie i za pośrednictwem wolnej woli decydującej o swoim losie, a także świadomej odpowiedzialności za własne  czyny. By poddać to wszystko kontroli, stosuje się tu pewien chytry zabieg psychologiczny, a mianowicie zdjęcie z człowieka brzemienia konieczności bycia odpowiedzialnym za samego siebie i za to, co się robi. 
Algorytmizacja rozumu, psychiki, emocji, postaw czy działań powoduje bowiem, że każdy tak oprogramowany osobnik jest w stanie poruszać się swobodnie w ramach przewidzianych i dopuszczalnych norm i standardów, nie przejmując się moralną kwalifikacją swych poczynań. Wystarczy, że coś jest akceptowalne społecznie – reszta ma znaczenie drugorzędne. Każdy zna swoje miejsce w szeregu, wie też jakie przewidziane są sankcje za nieprzestrzeganie owej standaryzowanej normatywności. Nie ma więc szczególnego obowiązku samodzielnego kwalifikowania i wartościowania czegokolwiek – z interakcjami społecznymi włącznie. Ta sytuacja wywołuje „szaloną lekkość bytu” – poczucie wolności od odpowiedzialności moralnej. Skoro ktoś dobrze wypełnia swe obowiązku, skoro skutecznie sprawdza się w swej roli społecznej, to jeśli nawet gryzie go sumienie – cóż, przecież w niczym mu to nie zagraża ani go nie dyskwalifikuje. Dlatego w dobrze zorganizowanym mrowisku ludzkim, złożonym ze sprawnych, sformatowanych mróweczek, można być czcigodnym członkiem społeczeństwa, będąc jednocześnie zwykłą szują. I to od dziecka… 
Tym, niestety, kończy się enkulturacja sprymitywizowana, sprawdzona do poziomu użytecznej społecznie adaptacji kulturowej, czyli dostosowania się do tego, co zostało z kultury wybrane i „dopuszczone do obiegu”. Jest to praktyczne urzeczywistnienie pewnych koncepcji historiozoficznych, które głoszą, iż cywilizacja to zutylizowana kultura. Sama nie będąc generatywna w sferze jakości poznawczych i duchowych, przysposabia tylko i wykorzystuje do celów praktycznych to, co stworzyła poprzedzająca ją epoka ekspansji ducha (Spengler, Bierdiajew). „Kultura traci swego ducha i przechodzi w cywilizację. Podstawy  cywilizacji nie są ani duchowe, ani naturalne, jej podstawą jest maszyna. A maszyna otrzymała władzę magiczną nad człowiekiem. Cywilizacja ma przede wszystkim charakter techniczny, technika dominuje w niej nad duchowością; w cywilizacji samo myślenie staje się techniczne; zwycięża w niej zasada specjalizacji; wszystko w niej dzieje się za sprawą  specjalistów” (Bierdiajew, 1989, s. 46). Nie trzeba chyba dodawać, że w takim ujęciu cywilizacja to okres schyłkowy w kolejnym cyklu naprzemiennie następujących po sobie faz ewolucji ludzkości (Spengler, 2001).

2.4. Przełamanie formatu
2.4.1. Gra o podmiotowość – samotność długodystansowca
	Człowiek od chwili urodzenia jest istotą jednocześnie biologiczną i duchową. Nie może być więc tak, że jedna kategoria jego atrybutów strukturalnych pojawia się wcześniej, a inna później. Oznaczałoby to, że równie dobrze może się nie pojawić – co zakrawa na czysty absurd zarówno antropologiczny, jak i fenomenologiczny. Każdy ma zadane od natury i Boga „zaczątkowe parametry biologiczne” oraz równie „zaczątkowe parametry duchowości”. Formacja człowieka to zrównoważony i jednoczesny rozwój wszystkich ich razem. Biologia warunkuje wykształcanie się cech psychofizycznych, zaś ludzka dusza, objawiająca się poprzez głos wewnętrzny, narrację samoświadomości oraz wolę – nadawanie tym cechom mocy poznawczej, sprawczej i wykonawczej. 
	Przyjmując nieco inną, fenomenologiczną  kategoryzację osoby ludzkiej można stwierdzić, że wszystkie te cechy na równi uczestniczą w świadomym kształtowaniu i rozwijaniu jej statusu obserwatora, uczestnika oraz sprawcy samego siebie w swych relacjach z otoczeniem. Przekłada się to na aktualizację i rozwój zadanego jej potencjału w każdym aspekcie jej natury (Zawadzki, 2010). I nie dzieje się to bynajmniej wyłącznie za sprawą wdrukowanego automatyzmu czy determinizmu genetycznego (jak często się postuluje w rozmaitych koncepcjach rozwojowych). Duchowość człowieka nie podlega prawom świata materii. 
	Brzmi to niezwykle uczenie, niemniej łatwo daje się wyłożyć słowami nieco prostszymi. W ślad za słowami Pascala, który powiadał, że „ciało, to płaszcz, okrywający  duszę”, można przytoczyć stare porzekadło, iż to „nie suknia zdobi człowieka” – chociaż powiada się również, że „jak cię widzą, tak cię piszą”. Te dwa popularne powiedzonka – jeśli odwołać się do umownej ich symboliki - wyznaczają dwa krańcowo różne wizje formacji człowieka. Pomiędzy nimi zawiera się niezliczona ilość wariantów rozwojowych, realizowanych poprzez jakże zróżnicowane oddziaływania pedagogiczne i edukacyjne. Z jednej strony można bowiem wyhodować duchowe manekiny, które z gracją będą obnosiły najrozmaitsze wdzianka – mniej lub bardzie ozdobne – i zachowywały się, niczym posłuszne kukiełki na sznurkach, stosownie do ról, jakie im się przypisze. Można też rozumnie  stymulować rozwój człowieka tak, by stał się on samostanowiącym o sobie podmiotem o wyrazistej osobowości, tożsamości i bogatej duchowości. Niezależnie od stroju zawsze pozostanie sobą, postępując zgodnie z własnymi przekonaniami, zasadami i własnym powołaniem. Jeśli nawet Wielki Brat poubiera wszystkich w sztampowe, szablonowe mundurki, to i tak człowiek nie zgodzi się odgrywać narzucanych mu ról i – niczym bohaterowie filmu Ucieczka z kina Wolność – będzie wyłamywał się z reguł cudzego scenariusza. 
	W pierwszym wiec rzędzie idzie nie tylko o to, by przełamywać formaty, lecz by nie dopuścić do ich zaimplantowania i zagnieżdżenia się w człowieku – a jeśli będzie to całkowicie niemożliwe, to by przynajmniej jakoś się na nie uodporonić. Gdy jednak mamy do czynienia z osobnikiem już na trwale sformatowanym, to należy po prostu „otwierać mu oczy”. Można to czynić na dwa sposoby: metodą łopatologiczną, wskazując wprost na konkretnych przykładach, jak dalece został uprzedmiotowiony, ubezwłasnowolniony duchowo i zniewolony życiowo; lub metodą powolnej „detoksykacji”, poprzez wyjaśnianie mechanizmów stałego podtrzymywania i wzmacniania formatu, czyli poprzez możliwie jak największe osłabianie wdrukowanych zależności między bodźcami warunkującymi, a wytworzonymi odruchami. I jedna, i druga metoda winny rozbudzać w osobniku „trwale zainfekowanym” świadomość algorytmizacji, jakiej został poddany. 
	Paradoksem warunkowania jest to, że odruchy wytwarza się poprzez kojarzenie  najbardziej pierwotnych emocji z określonymi, zaprogramowanymi potrzebami i motywacjami, ale też można je neutralizować dzięki ponownemu rozbudzaniu najbardziej pierwotnej potrzeby jaką jest silnie zakorzeniona w emocjach potrzeba wolności. Ta  immanentna, duchowa właściwość człowieka, jeśli nawet nie przybiera postaci uświadamianego, uwewnętrznionego imperatywu kategorycznego, ma wszelkie znamiona odruchu instynktownego. Potrzebę tę nosi w sobie każdy – i mędrzec, i głupiec – i każdy zaspokaja ją na swój sposób. Inną kwestią jest, jak to robi i na co spożytkowuje, lecz to już jest problem, w który uwikłane są pospołu rozumna wiedza, wola i poziom rozwoju moralnego. 
	Radzenie sobie z totalizmem formatowania dzieli się zatem na dwa odrębne nurty. Pierwszy, stanowi zapobieganie, drugi – odzwyczajanie. W oczywisty sposób ten pierwszy odnosi się do wczesnego rozwoju człowiek (dzieciństwa i młodości), drugi – do okresu jego dojrzałości i dorosłości. W obydwu przypadkach podstawą działań, mających na celu neutralizację formatowania i jej skutków, jest stymulowanie albo rozbudzane tych naturalnych cech i sił w człowieku, które pomogą mu skutecznie radzić sobie z programowaniem w nim odruchów każdego rodzaju – w sferze rozumu, emocji, zachowań, ducha – zarówno poprzez warunkowanie jak i adaptację. To pierwsze zawsze jest manipulacją, narzucaną z zewnątrz. Powstawanie odruchów, zwłaszcza behawioralnych, ma sens tylko wtedy, jeśli powstają na bazie własnych doświadczeń, „przetrawionych” przez rozumną refleksję i wartościujący osąd. Z kolei adaptacja też nie jest czymś z gruntu złym – jest koniecznością, niekiedy wręcz dobrodziejstwem. Niemniej, poddanie się jej wymogom ma sens jedynie w przypadku rozumnej i samodzielnej akceptacji jedynie tego, co nie stoi w sprzeczności w podmiotowym samostanowieniem jednostki i z wyznawaną przez nią hierarchią wartości.
	W obydwu przypadkach idzie o uczenie się – tyle że powinno ono następować z udziałem rozumu i wolnej woli. Winien mu jednak patronować duch mądrego Montaigne’a, który powiadał, iż podstawowe w wychowaniu jest wyuczanie cnót (zgodnie z twierdzeniem Sokratesa, że cnota jest pewnego rodzaju wiedzą, której można się nauczyć). Za tym staroświeckim terminem kryje się idea formacji moralnej już od najwcześniejszego dzieciństwa. I tu zaczynają się przysłowiowe schody, gdyż w kwestiach moralności oraz  rozwijania wrażliwości sumienia powinien obowiązywać – od najwcześniejszych lat  życia – roztropny i nieinwazyjny rygoryzm wychowawczy, zmuszający do samodzielnego rozumienia i internalizacji takich pojęć jak powinność i odpowiedzialność za każdy dokonany wolny wybór. Tymczasem współczesne doktryny i praktyki pedagogiczne, wspierane przez zatroskanych ideologicznie psychologów, usiłują wmawiać, że rygor jest tożsamy z represją, co oznacza, że – jako nad wyraz szkodliwy, stresujący i „toksyczny” – grozi poważnymi zaburzeniami procesów rozwojowych. Nauka powiada, że potrzeba tu większej elastyczności. wyrozumiałości, swobody, unikania przymusu i stresów. 
	Cóż, w kwestiach moralnych nie ma miejsca na słówko „inaczej” – tu wszystko musi być jasne i zrozumiałe w każdej sytuacji i każdych okolicznościach. Coś jest dobre albo złe, sprawiedliwe albo niesprawiedliwe, uczciwe albo nieuczciwe, odważne albo tchórzliwe. Przestrzeganie tej zasady nie dopuszcza relatywizacji wartości podstawowych, a zatem i sposobów ich realizacji czy manifestacji; nie ma więc miejsca na uzasadnianie, jakże często akceptowanego określenia, iż „cel uświęca środki”, czy na dominację egoizmu osobniczego za wszelką cenę. Człowiek przez całe życie staje wobec dylematów egzystencjalnych i konfliktów sumienia, związanych z wyborem albo celu działania, albo środków prowadzących do jego realizacji. Niejednokrotnie przychodzi mu rozstrzygać między przeciwstawnymi racjami. I staje wtedy przed wyborem zerojedynkowym, często bolesnym: albo rachunek i bilans utylitarny, albo moralny. Wolna wola – lecz każda taka decyzja zależeć będzie od tego czego i jak był uczony w dzieciństwie i w czym wzmacniany jest w życiu dorosłym. I każda musi mieć swoje jednoznaczne konsekwencje. Formatowanie niszczy umysł i duszę, lecz nadmierna pobłażliwość może zabić sumienie.
	Wszelka „kombinatoryka moralna” zasadza się na relatywizmie w sferze wartości. W połączeniu z „kombinatoryką rozumu” pozwala uzasadniać właściwie wszystko – i w sobie, i w otaczającym nas świecie. Na tej podstawie wykształcają się liczne mechanizmy obronne, a także ich siła sprawcza. Lecz pozostaje jeszcze sumienie oraz jego wrażliwość, odwzorowujące się w świadomości moralnej. Jeśli nie zostanie ona dostatecznie rozwinięta poprzez ćwiczenie i doświadczenie (niekiedy bolesne), wówczas człowiek nie będzie w stanie przeciwstawiać się przekształcaniu go w żywą maszynę. Podmiotowość przejawia się między innymi poprzez wykształconą umiejętność dokonywania samodzielnego osądu i siebie, i treści, docierających z otaczającego świata. To zdolność suwerennego decydowania o istotności wszystkich składających się nań fenomenów i elementów.
	Psychologowie odkryli – ku własnemu zdumieniu – że już kilkumiesięczne niemowlę ujawnia silną empatyczną reaktywność na cudze cierpienie. (To zabawne, że potrzeba im było badań, by stwierdzić to, co jest oczywistością od prawieków; tak zresztą jest z większością „odkryć” psychologicznych). Już maleńkie dzieci „odbierają” nie tylko to, co w otoczeniu widać zmysłami fizycznymi, lecz również to, co kryje się w niewidocznej, niematerialnej sferze emocjonalnej. Świetnie wychwytują „złe emocje” wokół nich – napięcia między otaczającymi je ludźmi, ich irytację, zwłaszcza agresję, lęki, skrywane konflikty. Czują, że coś wokół nich dzieje się „dobrego” albo „złego” i dają o tym znać, mimo że nie rozumieją, co się dzieje i co się za tym kryje (Hoffman, 2006). Muszą mieć więc jakiś rodzaj zmysłów wewnętrznych, które im to sygnalizują. 
	Otóż takie zmysły duchowe ma każdy człowiek, jako dar, dany przez Boga. W sposób „nienaukowy” pisał o nich już Arystoteles, pisali liczni filozofowie, wnioskujący z nieco innych jednak przesłanek ontologicznych, antropologicznych, a nawet metodologicznych niż współczesna nauka. To one są „oczami i uszami” duszy, to one budzą emocje, będące podstawą oceny i osądu rzeczywistości na równi z rozumem. Nie mają – podobnie jak świadomość i wola – swojej konkretnej reprezentacji biologicznej. Tak samo nie istnieje żadne biologiczne skonkretyzowane źródło ludzkich postaw, zmysłu moralnego, sumienia i cnót kardynalnych, poczucia harmonii i piękna. Ale to za ich sprawą dopełnia się każde poznanie. Postrzeganie i porządkowanie wiedzy z doświadczenia i posiadanych informacji,  prowadzi do zrozumienia tego, co zostało rozpoznane, niemniej zrozumienie to musi być połączone z jego przeżyciem i nadaniem znaku (Zawadzki, 2011). 
	W języku potocznym, w tradycji, działanie tych zmysłów kojarzy się z wrażliwością  sumienia, intuicją, współczuciem, empatią. Psychologiczne studia nad tą ostatnią wskazują uczonym, że coś rzeczywiście „działa”, lecz wzdragają się oni przed „odmaterializowaniem” tego typu fenomenów, gdyż musieliby dopuścić, że istnieje jakieś inne, niematerialne ich źródło. A to byłaby oczywista herezja. Cóż, ich sprawa. Niezależnie jednak od sporów antropologicznych, rzecz jest nader ważna z punktu widzenia toczonych tu rozważań, gdyż rozwój i uwrażliwianie zmysłów wewnętrznych odgrywa zasadniczą rolę w procesach formowania się autonomii poznawczej pod kontrolą głosu wewnętrznego, a nie czynników zewnętrznych. Nieustanne poszerzanie jej zakresu jest jednym z warunków koniecznych zwiększania zakresu podmiotowości człowieka w każdej fazie i w każdym aspekcie życia. Jednym, lecz nie jedynym. Niemniej jest on dla Wielkiego Programisty poważnym problemem. Największą bowiem trudnością jest dlań to, co przynieść mu może najskuteczniejszy efekt – nałożenie na ten głos własnych filtrów każdego rodzaju. Czyli  zawładnięcie ludzką samoświadomością.   
	Obok duszy, inną władzą poznawczą i sprawczą człowieka jest rozum. Jeśli jego potencjał zredukuje się wyłącznie do funkcji naśladowczych lub co najwyżej kombinatorycznych, tak, by tylko przetwarzał wiedzę i doświadczenie według zadanych schematów myślowych, wówczas formatowanie umysłów przez ich algorytmizację można uznać za udane. Najważniejsze to „wyłączyć” ich potencjał twórczy. Oprócz wygaszania jakże naturalnej, ciekawości poznawczej oraz spontanicznej potrzeby eksploracji, należy również ograniczyć chęć człowieka i zdolność jego rozumu do generowania własnych pomysłów i do stawiania „bezsensownych” pytań na temat tego, co w tkwi w nim samym i poza nim. Od tego są dyplomowani, koncesjonowani i zaufani specjaliści. 
	Oczywiście, ideałem byłaby tu taoistyczna „doskonałość społeczno-państwowa” czyli społeczeństwo, w którym lud pracujący nie umie czytać, dzięki czemu jest szczęśliwy, a państwo kwitnie pod rządami mądrego cesarza i jego urzędników. Co ciekawe, spełnienie pierwszego warunku jest współcześnie ideologiczną niemożliwością, aczkolwiek dane statystyczne informują, że 30% ludzi w krajach rozwiniętych to wtórni analfabeci, a spośród reszty 40% co prawda czytać umie, ale niemal nic z tego nie rozumie (nie potrafi logicznie powtórzyć tego, co przeczytało). W krajach „nierozwiniętych” te liczby są bliskie 90%. Wystarczają obrazki i uproszczone „instrukcje obsługi życia”. I o to właśnie chodzi! Wszelkie zło zaczyna się od pytań: dlaczego? co się za tym kryje? czy to rzeczywiście prawda? co by było, gdyby…? czy to słuszne? czy to dobre? sprawiedliwe? I wielu jeszcze innych. W świecie Wielkiego Brata wszelkie pytajnia to zarzewie buntu. Podobnie jak posługiwanie się w myśleniu trybem warunkowym. 
Jedną z właściwości ludzkiego umysłu jest zdolność wątpienia. Inną zaś, dążenie do„odsłaniania rzeczywistości” – czyli do kreatywności (Brunner, 1971). Ich duchowym odpowiednikiem jest dążenie do transcendencji. Psychologia posługuje się terminem „transgresyjność”, co wykłada się jako „przekraczanie samego siebie”. Przyjmuje za fakt istnienie naturalnej, wrodzonej siły napędowej, jaką jest potrzeba eksploracji i ekspansji poznawczej, choć nadaje jej znamiona właściwości funkcjonalnej (Kozielecki, 2001). Nie jest bowiem w stanie przyznać jej znamion duchowości, gdyż byłoby to wykraczanie poza funkcjonalizm egzystencji, a to podejrzanie trąciłoby metafizyką; a już przypisywanie jej roli potrzeby transcendencji zahaczałoby o naukową herezją. Cóż, dobre i to, co jest.
Lecz już nawet ta transgresyjność, choć zredukowana do kreatywności wyłącznie funkcjonalnej, może być zagrożeniem dla Wielkiego Programisty. Zasadza się ona bowiem na myśleniu nie algorytmicznym, lecz heurystycznym, którego istotą jest poszukiwanie wariantowych rozwiązań rozmaitych problemów – w tym i wyjaśniania zjawisk i procesów, zachodzących w świecie. Wymaga wiec ona pewnej wolności wewnętrznej, uniezależnienia się od schematów, stereotypów, sztywnych kryteriów myślenia i działania. Zatem wyklucza posługiwanie się „instrukcjami obsługi samego siebie i świata”, lecz wymaga swobodnego operowania dużą wiedzą – w tym także o samym sobie i o własnych możliwościach. Wymaga też uaktywniania głosu wewnętrznego, gdyż bez narracji wewnętrznej, niemożliwością byłoby podejmowania suwerennych decyzji w sferze jakości poznawczych – ich oceny, kwalifikacji, analizy, syntezy. Niezależnie od tego, na co ta aktywność byłaby ukierunkowana – niechby nawet pozostawało to w domenie funkcjonalizmu - to już sam fakt jej podejmowania w sposób niezależny, autonomiczny, groziłby możliwością wyłamywania się z formatów. 
Z jednej strony, potrzebni są ludzie o „kontrolowanym potencjale twórczym”, gdyż to oni doskonalą zdobycze cywilizacji (w tym także narzędzia inżynierii psychospołecznej). Z drugiej strony, pełna kontrola nad nimi jest niemożliwa, z racji ich potencjału transgresyjności. Należy więc pilnować ich formatowania w zakresie odpowiednio zaprogramowanych cech psychologicznych, a ponadto uwalniać ten potencjał wyłącznie do realizacji konkretnych zadań. Innymi słowy, trzeba wychwytywać talenty, odpowiednio je warunkować i adaptować społecznie, wprzęgać do pięknie ukwieconego kieratu, trzymać na eleganckiej smyczy, dobrze karmić, ubierać i nagradzać. Trzeba tylko uważać, by nie obudziły się w nich jakieś duchowe przymioty, gdyż mogłyby wtedy zerwać się z uwięzi i skierować swój potencjał na realizowanie jakichś „wartości abstrakcyjnych”. A to wymagałoby zastosowania środków perswazyjnych i dyscyplinujących z tych raczej mało przyjemnych, tym bardziej dotkliwych, im bardziej dana osoba była niegdyś pieszczochem Wielkiego Brata. Tak oto transgresyjność, wtłoczona w sformatowany funkcjonalizm, bez aspektu duchowego może stać się dla kogoś, obdarzonego talentami, okrutną pułapką. 
	Każda maszyna, w której obudzi się jakiś ludzki odruch, może się zbiesić, zbuntować, wymknąć spod kontroli. Wtedy albo się ją reperuje, albo złomuje. Przypomina się tu jedno z opowiadań Lema o pilocie Pirxie, który podczas jednej ze swych wypraw natrafia na statku składowisko starych, zużytych robotów. Ze zdumieniem odkrywa, że sprawność jednego z nich zakłóciło coś na podobieństwo żalu i cierpienia z powodu niemożności uratowania zagrożonych kiedyś podczas awarii ludzi i maszyn. Autor nie jest w stanie poradzić sobie z tym dylematem i w rezultacie jego bohater podpisuje wyrok śmierci, czyli „spisuje ze stanu” ten dziwny okaz „ducha w maszynie”. W krainie Orwellowskiego Wielkiego Brata to samo czeka i człowieka – niezależnie od jego talentów, sprawności, rodzaju i stopnia użyteczności. Nieustannie wisi nad nim groźba wykluczenia za wyłamywanie się z formatu. I to od pierwszych chwil życia.

2.4. Przełamywanie formatu – samotność długodystansowca.
2.4.1. Gra o podmiotowość
	Lecz formatowania da się unikać – lub się przed nim chronić, wreszcie się z niego wyzwolić. Można bowiem w życiu podjąć grę o samego siebie i toczyć ją od urodzenia – i to z niezłym skutkiem. Wielki Brat wcale nie jest wszechmocny, zwłaszcza wówczas, gdy naprzeciw mu staje ludzka duchowość, nieustannie aktualizująca się do podmiotowości  mimo najrozmaitszych formatujących oddziaływań zewnętrznych. Warunkiem koniecznym, by to się powiodło, jest nie dopuszczanie za wszelką cenę do wytłumienia głosu wewnętrznego, rozwijanie i doskonalenie zmysłów wewnętrznych i cnót, kształcenie rozumu czynnego (w arystotelesowskim rozumieniu tego pojęcia), ćwiczenie umysłu i czynienie go nieustannie otwartym, pozostawaniu wiernym samemu sobie. Jest to program życia wytrwałego długodystansowca, na domiar wszystkiego – zazwyczaj bardzo samotnego (czy raczej osamotnionego w tej grze). Co nie oznacza, że nie czekają go niespodziewane wzmocnienia czy że nie spotka nieoczekiwanych sojuszników. Podjęcie tej gry nie zawsze oznacza całkowitą wygraną czy „ugranie” tego, co by się chciało. Lecz wysiłek ten podejmować należy zawsze i w każdych okolicznościach.
	Ta życiowa rozgrywka ma dwa aspekty – człowiek walczy zarówno z otoczeniem, jak i z samym sobą; a w jednym i w drugim łatwo się pogubić. Działają bowiem w człowieku dwa przeciwstawne rodzaje sił, warunkujących jego rozwój i ewolucję: z jednej strony – wrodzona ciekawość i potrzeba eksploracji poznawczej (w najszerszym tego słowa znaczeniu) oraz ekspansja sprawcza i wykonawcza; z drugiej zaś – rozmaite lęki, wśród których niezwykle destrukcyjna jest obawa przed odrzuceniem. Trzeba nieustannie walczyć o prawo do autonomii poznawczej, z drugiej zaś strony – nie dać sobie narzucić cudzych kryteriów różnych lęków i sposobów radzenia sobie z nimi czy ich unikania. Spontaniczna i naturalna eksploracja oraz ekspansja to warunek „uczenia się świata”, przeżywanie lęków to doświadczanie samego siebie w trakcie tej nauki. 
	Samostanowienie polega na wolności wyboru celów poznania i działania, a także na doświadczaniu tego skutków i wyciąganiu z tego nauki o sobie i o swoim otoczeniu. Kto nie nauczy się być wolnym w poznaniu i działaniu, ten niewiele z życia będzie rozumiał. Kto nie nauczy się „zarządzania” własnymi emocjami – a w tym i lękami – ten nie będzie umiał  stawiać czoła ani wyzwaniom świata, ani własnym słabościom czy ograniczeniom. Na koniec wreszcie, kto nie będzie w tym wszystkim uwrażliwiony na to, co odbierają zmysły wewnętrzne, nie będzie słuchał swego wewnętrznego głosu – swego największego sojusznika – ten utraci świadomość sumienia oraz wolność w samym sobie. Wolność to nade wszystko  stan ducha oraz rozumu – każdy ma jej tyle, ile w sobie wykształci ku pożytkowi własnemu i świata, w jakim żyje.
	Podstawową zasadą gry o samego siebie jest walka o zachowanie prawa do własnej odrębności – a jeśli trzeba, to i do własnej odmienności, traktowanej jako wartość sama w sobie. Zależy to jednak od tego, co, i ile o sobie wiemy. Bez tej wiedzy człowiek jest bezbronny i podatny na wpływy otoczenia, a nawet na działanie tego, co w nim tkwi, a czego on sam w sobie nie potrafi rozpoznać, lub rozpoznawszy, nawet wiedzieć nie chce. Innymi słowy, wszystko sprowadza się do uniwersalnej maksymy „poznaj samego siebie” – a raczej „wciąż poznawaj samego siebie”. I nie pozwalaj, żeby w każdej chwili życia, niezależnie od wieku, ktokolwiek odbierał ci tę możliwość lub narzucał ci własne wyobrażenie o tobie, lub własne oczekiwanie tego, jaki masz czy powinieneś być. Nie jest to bynajmniej program życiowej samowoli czy zgoła anarchii – choć tak mogłoby się z pozoru wydawać. Idzie o to, by w relacjach z otoczeniem i we własnej narracji, wykorzystywać to, co proponuje świat oraz to, co zostało zadane przez Boga i naturę w sposób podmiotowy – czyli rozumny, świadomy, za własną wolą, a także zgodny z własnym powołaniem i sumieniem.
	Jeśli podstawą samorozwoju jest samowiedza, to jej pochodnymi są samoocena, samoakceptacja i samostanowienie. Lecz formatowanie, bazujące na normalizacji i standaryzacji za pomocą warunkowania i adaptacji, próbuje porządek ten odwrócić tak, by w ogóle wykluczyć ostatni jego człon. Narzuca się więc człowiekowi przekonanie, że miarą jego wartości jest jego ocena, formułowana przez innych (bądź na skalach rozmaitych norm psychologicznych, bądź poprzez system wzmocnień społecznych). Zachęca się go do takiego myślenia i działania, by zyskiwał jak największą aprobatę otoczenia. W efekcie znosi się tym samym jego podmiotowość w postrzeganiu samego siebie, a także relatywizuje jego samoocenę. Niezależnie od tego, co sądzi o samym sobie, zawsze jest jakoś „mierzony” przy pomocy standaryzowanych wskaźników „porównań społecznych (social-comparison index), a uzyskiwane wyniki wyznaczają akceptowalny zakres jego potencjału w zakresie pełnienia takich czy innych ról w relacjach z innymi (Ruble, Frey, 1987). 
	Co prawda uczeni wykoncypowali również wskaźnik wglądu w siebie (self-insight index), który miałby oceniać pośrednio samoocenę utajoną – czyli tę własną, głęboko ukrytą, niezależną od innych – lecz i on zależy od ocen wystawianych przez innych (Fila-Jankowska, 2009). W efekcie samowiedza osobnika sformatowanego stopniowo staje się pochodną z wystawianych mu cenzurek i wyników, osiąganych w skalowanych pomiarach. Nie ma więc tu miejsca na samosterowność czy samostanowienie. Raz zaprogramowany mechanizm zewnątrz-sterowności, wdrukowywany od dziecka, staje się naczelną zasadzą funkcjonowania człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy przez całe życie jest on odpowiednio stymulowany, a jego pożądane działania odpowiednio wzmacniane i nagradzane. 
	Gra o samego siebie to nieustanna, trwająca przez całe życie, niezgoda na to, by być wtłaczanym w narzucany z zewnątrz gorset „miar i wag”, według których jest się nieustannie kwalifikowanym, ocenianym, oklejanym stempelkami przez kontrolerów znormalizowanej sprawności funkcjonalnej i użyteczności. Najtrudniej jest dziecku, potem jest już nieco łatwiej. Dziecko jest bezbronne (choć tylko pozornie). Najgorzej ma wtedy, gdy wychowuje się w sformatowanym już otoczeniu, które samo z siebie wymusza reguły wychowawcze, dostosowane do obowiązujących standardów. Niejako z złożenia traktowane jest przedmiotowo, gdyż wychowawcy nagminnie popełniają błąd fałszywej analogii. Polega on na przenoszeniu ograniczoności behawioralnej dziecka na całą jego sferę psychiczną i duchową. Obserwując nieporadność funkcjonalną, niejawnie zakłada się (błędnie), że w swej narracji wewnętrznej jest równie nieporadne poznawczo i emocjonalnie (co nie znaczy, że nie jest w tym zakresie odmienne). Oceniając je w rozwoju, dorośli odruchowo przymierzają je do siebie, a nie siebie do niego – i, oczywiście, zawsze wtedy są górą. Za docelowy poziom rozwojowy zwykli powszechnie przyjmować to, co jest za takie uważane na podstawie statystycznych norm  psychologicznych i standardów społecznych (Zawadzki, 2011). 
	Konieczność sprostania normom rozwojowym, szczegółowo stabelaryzowanym przez pedagogów i psychologów, bywa przekleństwem dzieci i młodych ludzi. To wtedy właśnie podatność na formatowanie jest największa. Wynik gry o samego siebie w tym okresie życia ma ogromny wpływ na to, jaki będzie później osobnik dorosły; potencjał podmiotowości najłatwiej wygasza się w tym właśnie wieku. Potem już jest zwykła tresura z wykorzystaniem całego ogromnego instrumentarium inżynierii psychospołecznej. Temat to szeroki, a jego szczegółowe omówienie wymagałoby przekroczenia ram tych rozważań; warto jednak się nad tym pochylić z wielką troską (Zawadzki, 2011). 
	Uogólniając można stwierdzić, że każdy wynik tej gry zależy od czterech czynników:  poziomu rozpoznania i akceptacji własnej odrębności – tak przez otoczenie, jak przez samego siebie; wywalczonego lub wypracowanego w rozwoju osobowym prawa do uzewnętrzniania tej odrębności w każdym aspekcie życia; samostanowienia w jego manifestacji za sprawą woli; oraz rodzaju dokonań, jakie za jej sprawą się pojawiają. Indywidualny los człowieka wytycza linia, biegnąca w przestrzeni wyznaczanej przez te cztery osie oraz oś czasu. I najważniejsze: w tej samotnej grze o swą podmiotowość osobową, człowiek winien zdawać się przede wszystkim na swój głos wewnętrzny. Nigdy, za żadną cenę, nie powinien pozwolić, by ktokolwiek wytłumił jego własną narrację wewnętrzną lub wręcz narzucił jakieś cudze reguły jej prowadzenia. Kto przestaje być suwerenem w samym sobie, we własnej samoświadomości, ten grę tę musi przegrać. Stopniowo będzie tracił podmiotowość, a wraz z nią potencjał kreatywności w czymkolwiek, czym zechce się w życiu zająć. Na koniec wreszcie zamieni się w oprogramowaną pszczółkę w ulu czyli w „społecznie użyteczną jednostkę społeczną” (Zawadzki, 2010). Jak do tego nie dopuścić?

2.4.2. Rozbicie fałszywych luster; droga do wolności rozumnej i wolności ducha
	Przełamywanie formatu zaczyna się od zrozumienia lub przekonania się na własnym  doświadczeniu, że życie przypominać zaczyna jakąś iluzję. Podczas wizyty w cyrku czy rozrywkowym gabinecie osobliwości, każdy ma okazję obejrzenia się w rozmaitych zwierciadłach, deformujących jego sylwetkę na najdziwniejsze sposoby. Budzi to śmiech, rozbawienie, czasami przerażenie (zwłaszcza u dzieci). Jednak mało kto zadaje sobie trud zastanowienia się, czy aby takie zniekształcenie może dotyczyć nie tylko jego widzialnej zewnętrzności, lecz również niewidzialnej wewnętrzności. A przecież taka refleksja byłaby czymś naturalnym. 
	Można pójść tym tropem i rzecz całą spróbować opisywać językiem mało uczonym, a bardziej literackim. Tak właśnie robili i robią niektórzy pisarze (głównie science-fiction i fantasy), starając się trafiać bardziej do wyobraźni niż do intelektu. Czymże bowiem jest  Kongres futurologiczny Lema jeśli nie przedstawieniem rzeczywistości iluzorycznej, kreowanej przy pomocy chemicznych maskonów? (Nawiasem  mówiąc, ideę wirtualnej rzeczywistości wymyślił właśnie Lem, a nie uczeni naukowcy.) A bajka tego samego autora o „maszynach śniących”? Czy opowieść braci Strugackich o przenicowanym świecie, w którym steruje się emocjami ludzi przy pomocy modulowanych pól elektromagnetycznych? A czyż w baśniach wielu kultur nie przewija się wątek postaci odmienionych przez złych czarowników i czekających na wyzwolenie z tego zaczadzenia? A Kafkowski Zamek, z jego iluzją bezcelowości? Wreszcie Tolkienowski Mordor z hordami wyhodowanych potworów? Przykłady można mnożyć ad libitum. 
	W bajkach i powieściach odczarowanie iluzji odbywa się metodą deus ex machia. W życiu trzeba jednak próbować tego dokonać samodzielnie. Może się to stać na dwa sposoby. Pierwszy to przeżycie jakiegoś gwałtownego kryzysu  egzystencjalnego, szoku życiowego, które, niczym spłonka, wyzwala katharsis. Drugi, to zadawanie sobie dziwnych pytań na temat tego, co się dzieje w samym sobie i w swoim otoczeniu. Pytania te są tym lepsze, im bardziej wydają się bezsensowne w stosunku do tego, co jest normą codziennego życia. Warto  rozwinąć w sobie chęć powrotu do trybu pytającego i warunkowego. To rozbudza na nowo ciekawość poznawczą przez powątpiewanie w jednoznaczność tego, co wydaje się oczywiste czy w wiarygodność powszechnie obowiązującego opisu rzeczywistości. 
	Wymaga to jednak dużej odwagi, gdyż często trzeba niejako przeciwstawić się samemu sobie, „pójść przeciwko własnym odruchom” w myśleniu i wartościowaniu przez emocje. To trudny zabieg wiwisekcyjny, który może zaburzyć spójność obrazu samego siebie. Mówiąc językiem psychologii, w miejsce sformatowanego automatyzmu redukcji dysonansu poznawczego przy pomocy wdrukowanych algorytmów, konieczne jest jego podtrzymywanie, a jeśli trzeba – to i okresowe jego powiększanie. To może rodzić ogromny dyskomfort, niekiedy na granicy dysfunkcyjności (np. depresji) czy wręcz dezintegracji osobowości i tożsamości. Lecz, jak pisał Kazimierz Dąbrowski (1989), taki stan rzeczy uznać  należy za naturalny i pożądany. Nie wolno go unikać, lecz należy go potraktować jako okazję do swoistego, pozytywnego „remanentu życiowego”. Proces odkłamywania oglądu świata i samego siebie inicjuje dojmujące, wewnętrzne przekonanie, że „coś jest nie tak”, „coś uwiera”, „to chyba nie ma sensu”, „a może jest jednak inaczej”. Rozbijanie fałszywych luster zaczyna się od dokładnego ich obejrzenia z bliska, przyjrzenia się i zrozumienia jak działają
	To bolesny zabieg, tym trudniejszy, im silniejsze są zewnętrzne oddziaływania, służące podtrzymywaniu formatów w ludzkiej świadomości. Najbardziej destrukcyjne z nich to media, z ich nieprawdopodobną siłą kreowania i wzmacniania iluzji rzeczywistości, dalej idzie cały show biznes z jego usypiającą, rozrywkową papką i deformowaniem dorobku kulturowego, wreszcie tresura edukacyjno-wychowawcza oraz hochsztaplerka naukowa, ideologiczna, propagandowa. Tu konieczne jest wyzwolenie się z przymusu adaptacji za wszelką cenę, co może być trudne, gdyż grozi utratą prawa do rozmaitych rodzajów przynależności społecznej i licznych wzmocnień, uzyskiwanych z tego tytułu. Niejednokrotnie przychodzi przeformułować całą hierarchię potrzeb i wartości.
	Muzycy doskonale znają trud przeuczania się raz źle wyuczonego utworu. Pozbycie się raz wytworzonych odruchów wykonawczych bywa niekiedy niemożliwe, co powoduje, że przychodzi zmienić repertuar. Ta sama zasada obejmuje ludzki umysł, emocje, relacje ze światem. Po remanencie życiowym pozostaje wiele „pustych miejsc”, które trzeba czymś zapełnić – a to wymaga wysiłku. Niekiedy odzywa się żal za tym, co wyrzucono. Natura człowieka jest konserwatywna, a lęk przed utratą posiadanych zasobów bywa silniejszy niż nadzieja na zdobycie czegoś nowego. Cóż, nikt nie obiecuje, że będzie łatwo. Zniewolenie  albo wolność – wybór należy do ciebie.
	Powie ktoś, że takie przepoczwarzenie się to wysiłek aż nadto heroiczny. Że nie każdego stać na takie „posprzątanie sobie życia”. To prawda, zwłaszcza, że im człowiek starszy, tym trudniej mu to przychodzi. Nieraz zniechęca do tego zwykłe lenistwo, nawyki, oportunizm. Często trzeba „iść pod prąd” – a to wymaga siły i odwagi. Co więcej, tylko silna determinacja pozwoli przetrwać reakcje otoczenia – pełne zdumienia, niedowierzania, ironii, często agresji – i lęk przed ewentualnym odrzuceniem, nawet wykluczeniem. To wielka lekcja samotności, wszelako sprzyjająca lepszemu poznaniu samego siebie. Tym bardziej więc cenne są wszelkie objawy zrozumienia, życzliwości, wsparcia – a takich, choć nie zawsze licznych, nie będzie brakowało. Wbrew temu, co widać „na powierzchni”, chętnych do takich „porządków” jest więcej niż by się mogło wydawać. I zawsze jakoś się odnajdują – mimo wysiłków Wielkiego Brata, by ich od siebie izolować i nie dopuścić do tego, by zatomizowane jednostki społeczne tworzyły jakieś własne, „niezależne i samorządne” związki wspólnotowe.
	Wolność rozumna zawsze zaczyna się od wiedzy i poznania. Od wglądu we własny umysł, a także od sięgnięcia do wiedzy i dorobku własnej kultury oraz historii z ich alternatywnością wzorców postaw i ludzkich losów. To jednak nie wszystko, Niezbędne jest też sięgnięcie do własnego sumienia i zdanie się na głos wewnętrzny oraz na wrażliwość swych wewnętrznych zmysłów, emocji, intuicji. Każda przemiana to także – a może przede wszystkim – głębokie przenicowanie świadomości moralnej. Bez tego uwalnianie się z formatowania może grozić ekspansją egoizmu, agresji, destrukcji. Byłoby to jednak tylko mściwe odreagowywanie swego poprzedniego zniewolenia, szukanie zadośćuczynienia, jakiejś rekompensaty za czas, uznany za utracony. Najgorsze, co może się przytrafić, to hołubienie w sobie potrzeby „odkucia się”. Prawdziwa wolność ducha, zakorzeniona w samoświadomości moralnej, nastawiona jest na minimalizację zła, a nie na jego pomnażanie metodą „teraz ja wam pokażę”. Godność jednej osoby i godziwość jej własnego życia, nigdy nie jest – z natury rzeczy – skierowana przeciwko godności innych ludzi. 
	Powinno to pozostawać przez cały czas w polu widzenia każdego, kto przechodzi głęboką przemianę przez wyzwalanie się z formatów. Nie idzie bowiem o wymyślenie sobie jakiejś roli „anty-”, lecz o „zreformowanie” samego siebie wraz z pełnym zrozumieniem istoty wartości i sensu powinności moralnych. Brzmi to może nazbyt idealistycznie – i rzeczywiście przedstawia pewien ideał „docelowy”, trudny do osiągnięcia w życiu zwykłego człowieka „po przejściach”. Lecz przecież już Arystoteles powiadał, że liczy się dążenie do dobra, nie przesądzał natomiast o tym, gdzie jest kres tej drogi. Wolność rozumu i ducha, to warunki konieczne, by w ogóle na nią móc wejść. Zanim jednak te warunki zostaną spełnione czeka człowieka bolesny „trening” nad osiągnięciem autonomii wewnętrznej, podmiotowej sprawczości i woli działania – a zatem aktualizacji zadanego mu potencjału osobowego w tak dużym zakresie jak to tylko możliwe. 
	Niestety, proces enkulturacji, który sprzyjałby takiej formacji człowieka, został sprowadzony obecnie do społecznie użytecznej adaptacji kulturowej czyli przystosowania się jedynie do tego, co z całego dorobku kultury zostaje „dopuszczone do obiegu” przez Wielkiego Programistę. Jest to całkowicie sprzeczne z ideą, głoszoną jeszcze w starożytności przez Cycerona, iż obcowanie z kulturą i interaktywne uczestnictwo w niej to podstawa rozwoju duszy i umacniania ludzkiego ducha. Funkcjonalizacja enkulturacji – a właściwie jej sprymitywizowanie przez redukcję do wybranych tylko treści i wartości oraz do ich utylitarnej wykładni – to nic innego jak duchowa infantylizacja człowieka. Dzięki temu zamienia się go w pracowitą, wydajną mróweczkę, której obca jest głębsza refleksyjność egzystencjalna. Jej „dobrostan” – fizyczny i psychiczny, zapewnia zaspokajanie jej sformatowanych „potrzeb konsumenckich” i uruchamianie wdrukowanej reaktywności na wzmocnienia. Bo i na cóż komu przyda się duch w maszynie…?
	W ogólnym planie historycznym taka forma zbiorowości mrówczej – skądinąd wspaniale funkcjonującej – to urzeczywistnienie tych idei historiozoficznych, które głoszą, iż cywilizacja to zutylizowana kultura (Bierdiajew, Spengler). „W cywilizacji nieuchronnie panuje ekonomia, cywilizacja jest techniczna z natury zaś każda kultura jest w niej tylko nadbudową i iluzją, a nie realnością. Cywilizacja ma przede wszystkim charakter techniczny; samo myślenie w niej staje się techniczne, wszelka twórczości i cała sztuka nabierają coraz  bardziej charakteru technicznego. W cywilizacji zwycięża zasada specjalizacji, lecz ona sama  pozbawia człowieka indywidualności. Maszyna otrzymała władzę magiczną nad człowiekiem; duch umiera w człowieku, a jakość przechodzi w ilość. Zaczyna się kult życia, lecz w innym, nie duchowym już sensie. Cywilizacja jest bowiem bez reszty pragmatyczna” (Bierdiajew, 1989, s. 47). W historycznych cyklach ewolucyjnych cywilizacja jest zatem swoistą barbaryzacją poprzedzającej ją fazy kultury i całego jej dorobku duchowego (Spengler, 1990). Konsekwencje tego stanu rzeczy dla człowieka są dość opłakane. 

Część II
 Świat fałszywych proroków – studium choroby
1. Infekcja – czas buntu
	Ludzi-maszyn, uprzednio odpowiednio oprogramowanych, najpierw się używa, a gdy się zużyją – złomuje i wymienia na nowych. Przewidziane po temu procedury mają swe prawne umocowanie i przebiegają sprawnie z ogólnym przyzwoleniem, w ramach najwspanialszego ponoć systemu społecznego, jakim jest demokracja. Ta jednak, „wypłukana” z wartości moralnych, szybko zamienia się w totalitaryzm – tak swego czasu to zjawisko skwitował Jan Paweł II. Jest to sformułowanie zbieżne z konkluzją Alexisa de Tocqueville’a (1997), który jeszcze na przełomie wieków XVIII i XIX, z profetyczną przenikliwością opisywał tworzenie się nowego ładu w Ameryce. Już wtedy dostrzegał, że to, co jemu współczesnym wydawało się fantastyczne, może z czasem przekształcić się w system totalnego zniewolenia człowieka. Francuski arystokrata-filozof jakże słusznie przewidział – nie tylko w odniesieniu do Nowego Świata, lecz i do Starego, już porewolucyjnego – że życie zbiorowości, bez religii i zasad moralnych, sprowadzone tylko do gorączkowego wyścigu szczurów, musi z czasem przerodzić się w barbarzyństwo. Będzie miało swoje wzloty i upadki, lecz w sumie zwyrodnieje i cała ta zabawa per saldo skończy się dość fatalnie.
	Kiedy się to zaczęło? Gdzie – w dostępnej perspektywie czasowej – szukać początków tego długiego procesu dehumanizacji człowieka, atrofii wspólnotowości, deprecjacji osoby ludzkiej, jej godności, prawa do godziwości życia, do podmiotowego samostanowienia  jednostek i wielkich zbiorowości? I czy te pytania nie są wytworem jakiejś chorej wyobraźni? Może wszystko jest jednak wspaniałe, może świat rozwija według nieubłaganych, dialektycznych praw postępu ludzkości? Przecież osiągano tak wiele, kwitła sztuka, rozwijała się nauka, przemysł; człowiek od wieków nieustannie i skutecznie „czyni ziemię sobie poddaną” na tak wiele sposobów? Lecz jakim kosztem? Czy aby jednocześnie nie uczynił i siebie poddanym? Pytanie tylko – komu i czemu?
	O jakości życia człowieka, rozpiętego między koniecznością, a wolnością, decyduje  sposób realizacji i egzekwowania przysługujących mu praw – naturalnych, boskich i ludzkich. Pierwsze i drugie są zadane, podstawowe i niezmienne, ostatnie, jako stanowione, porządkują organizację zbiorowości wedle jej własnego uznania i podlegają nieustannym modyfikacjom. Są zatem prawa niezbywalne oraz prawa nabywane. Uważa się powszechnie, że do tych podstawowych należy prawo do życia, prawo do wolności i prawo do własności; Monteskiusz (1957) dodał do nich jeszcze prawo życia w społeczności. W ujęciu personalistycznym należałoby mówić o prawie wolnej woli, które  przekłada się na prawo do samostanowienia, a także o prawie do godności osoby ludzkiej, które wykładałoby się jako prawo moralne i prawo sumienia. 
	Prawa stanowione nie mogą (a przynajmniej nie powinny) pozostawać w sprzeczności z prawami naturalnymi i boskimi, nie mogą ich naruszać, ani ograniczać jednostki w korzystaniu z nich. Okresowe odstępstwa od tej zasady dopuszcza się – za zgodą ogółu – tylko w przypadkach ekstremalnych wyższej konieczności, czyli w sytuacjach chwilowego zagrożenia egzystencji całej zbiorowości. Ideałem byłaby tu sokratejska harmonia i ciągłość  między naturą i prawem oraz między etyką a „polityką”. Ojciec wszystkich filozofów pojmował wolność, jako „czynienie tego, co umysł ogólny i społeczny uznaje za najlepsze. Nie jest ona swawolą lub formalną pustką, lecz polega na realizacji natury świata, natury człowieka, etyki i prawa stanowionego przez prawowitą władzę społeczno-polityczną. Człowiek nie jest przy tym zmiażdżony w swej osobie, lecz zachowuje pewną autarkię dzięki samoopanowaniu etycznemu” (Bartnik, 2008, s. 272). Autarkię należy tu rozumieć jako prymat osoby względem konieczności i prawa. Ma ona uzasadnienie i sens jedynie wtedy, gdy wyklucza chaos moralny, żywiołową spontaniczność działania, nie moderowaną przez rozum i sumienie. 
	Odrodzenie zaczęło – jeszcze nieśmiało – kwestionować równowagę między tym, co naturalne i boskie, a co stanowione. Z jednej strony rozwinęła się nowa filozofia natury, która wykluczyła konieczność odwoływania się do nadprzyrodzonej pomocy w ocenie słuszności i prawdy. Pozostał rozum, niezależnie poznający i wyrokujący, któremu niepotrzebne jest objawienie, tradycja czy mistyka. Uznano, iż świat jest zbudowany rozumnie, przeto prawa świata odpowiadają prawom rozumu i rozum jest w stanie je poznać. Powstał więc dylemat, czy to, co z tych praw wynika, musi być zgodne z religią objawioną, czy nie. Otwarto tym samym „ścieżkę dostępu” do sakralizacji wytworów rozumu, do wyłącznie rozumowego uzasadniania istnienia Boga, wreszcie do odrzucenia tych aspektów rzeczywistości, które pozostają poza zasięgiem rozumu lub nie dają się przezeń wyjaśniać Z drugiej jednak strony twórca nowożytnej filozofii prawa, Grocjusz (człowiek niezwykle religijny), uznawał prawo boskie obok ludzkiego; to ostatnie dzielił na prawo natury i prawo stanowione. Za podstawę swego systemu przyjął zasadę Arystotelesa, kontynuowaną przez Tomasza z Akwinu, o naturalnej potrzebie ludzi łączenia się w społeczności; tak powstała idea umowy społecznej. O jej formie decyduje wola – bądź ludzka, bądź boska; obowiązywać więc powinny wiec prawa i jedne, i drugie (Grotius, 1957).
	Późniejsi twórcy wielkich doktryn filozoficznych, skłaniający się ku dominacji rozumu, wciąż jeszcze borykali się z metafizyką, nie odrzucając jednak rzeczywistości nadprzyrodzonej i zakorzenionej w niej duchowości. Starali się natomiast jakoś ją wystawiać poza nawias swych koncepcji natury i człowieka. Kartezjusz, akceptując istnienie duszy, nie uważał, by istniały jej wzajemne współzależności przyczynowe z ciałem – choć nie mógł zaprzeczyć ich przejawom. Miał więc okropny kłopot, gdyż ciało postrzegał jako automat (maszynę), w której wszelako musi mieszkać duch. Sprawę zawiesił niejako w próżni; w ślad za nim wzajemne relacje obydwu tych aspektów – materialnego i duchowego – stały się problemem centralnym dla jego następców. Ów „dualizm rozszczepiony” dał początek zachwianiu równowagi w studiach nad człowiekiem – zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk wyzwolonych i ukierunkowaniu rozumu w stronę fizykalizmu i mechanistycznej koncepcji świata. 
	Cezurę filozoficzną tamtych czasów wyznaczają dokonania dwóch postaci: Pascala i Leibniza. Pierwszy, próbował wyjaśniać rzeczywistość materialną i duchową wychodząc z założenia istnienia całościowego jej ładu, pochodzącego z jednego, boskiego źródła. Drugi natomiast, redukował tę całość do jej przejawów i ich wzajemnych przyczynowości, które poddawał analizie rachunkowej (Guitton, 1973). W ślad za nim Newton doprowadził rzecz do końca, przyjmując, iż Bóg jest wielkim matematykiem, który sporządził był świat wedle praw jakiejś boskiej mechaniki, możliwej do ogarnięcia rozumem, badającym poszczególne jej fragmenty. Ostatnim bodaj wielkim filozofem, który w tej konwencji pasował się jeszcze z Bogiem „na serio” był Kant. Przyjmował, że idea Boga jest jedynie „hipotezą konieczną dla zaspokojenia rozumu”, niemniej nie przeczył ani Jego istnieniu ani nieśmiertelności duszy, lecz wykazał, że ani jednego, ani drugiego nie da się dowieść na drodze rozumowej. Stwierdził więc, że nic w tej materii nie da się udowodnić naukowo, a więc jedyne, co możliwe, to przyjmowanie tego na wiarę, zgodnie raczej z naturalną intuicją, wspartą praktyką życiową. Ale w świecie akademików dla wiary zaczęło już brakować miejsca.
	Jest rzeczą znamienną, że liczni filozofowie, którzy zapoczątkowali imperium rozumu – i doprowadzili je do naszych czasów – byli również matematykami i fizykami, nie zawsze odżegnującymi się od duchowości. Wielu z nich było ludźmi głębokiej wiary, silnie ją  przeżywającymi i w niej upatrującymi źródeł swych idei. Jest to ciekawy wątek historii ludzkiej myśli i nauki, wart tego, by zająć się nim osobno. Tu wystarczy powiedzieć, że od Leibniza i Newtona do Hawkinga, przez cały czas rozum wyzwalający się z metafizyki pasował się z nieskończonością i wiecznością, nie mogąc jednak po ludzku uporać się z ogarnięciem ich realności; Cantor przypłacił to nawet ciężką chorobą umysłową. Dla sceptyków jest niepojęte, że można być Einsteinem i jednocześnie człowiekiem wierzącym. Według najnowszej mody twierdzi się, że Bóg człowiekowi nie jest do niczego potrzebny, gdyż do zrozumienia wszystkiego wystarczą prawa biologii i fizyki (Dawkins, Hawking); nawet moralność została sprowadzona do pochodnej walki o byt (Wright, 2004). Wszelako skąd te prawa się wzięły – tego nikt jeszcze nie wyjaśnił. Nie trzeba chyba dodawać, że w tej modzie o jakiejkolwiek rzeczywistości nadprzyrodzonej mowy być nie może.
	XVII wiek to początek epoki czystego rozumu i wolnej myśli, definiującej po swojemu nie tylko przyrodę, lecz i symbolikę świata, sekularyzującej to, co religijne i uczłowieczającej to, co święte. Z jednej strony, przygotowano metodę, która zapoczątkowała czas wielkich, wspaniałych osiągnięć nauk szczegółowych, którego do dziś końca nie widać. Lecz, co naturalne, rozum wykracza przecież poza granice praxis. Dociekanie prawdy o rzeczywistości, jej odkrywanie i czerpanie z tego korzyści to aktywność ze wszech miar twórcza i owocna, niemniej nie wyczerpuje ona wszystkich transgresyjnych możliwości ludzkiego umysłu. W owym czasie nie pozwalał on sobie jeszcze na otwarty bunt wobec  Boga. Nie twierdził, że sam jest źródłem prawdy, lecz jedynie narzędziem jej poznania, które uczynił wartością samą w sobie – i w nim upatrywał sensu ludzkiej egzystencji.
	Nawiasem mówiąc, ojcowie „religii racjonalizmu” mieli straszny kłopot z ludzkimi emocjami. Kartezjusz wydzielił kilka afektów podstawowych, które klasyfikował według stopnia ich użyteczności; cała jego wątła skądinąd etyka sprowadzała się do panowania nad nimi i do trzymania w ryzach, by nie szkodziły rozumności życia. W swoim słynnym określeniu „myślę, więc jestem” zawarł był swój egzystencjalny program, deprecjonujący moc poznawczą i sprawczą ludzkiej emocjonalności. Powszechnie uważano, że emocje to naturalna konieczność i że należy lokować je po stronie odruchów, mających o tyle sens, o ile dają się racjonalizować. Z czasem, gdy zaczęła pączkować psychologia, zajęto się emocjami niejako odrębnie, lecz już w ramach segmentacji ludzkich fenomenów duchowych i ich redukcji do funkcjonalizmu. 

2. Stadium otwarte – początki zabawy w Boga
	Ekspansja racjonalizmu była wręcz zdumiewająca, co pod pewnymi względami nie było wcale takie złe – zwłaszcza w dziedzinie nauk szczegółowych. Niemniej „ostrze filozofii skierowane zostało przeciw tej potędze, która wydawała się największą przeszkodą do oświecenia umysłów: przeciw religii. Po kilkunastu stuleciach ścisłych związków filozofii i religii, tym gwałtowniejsze było teraz ich rozłączenie” (Tatarkiewicz, 1978, t. 2 s. 92). W XVIII wieku rozum, uwolniony z „uwikłań metafizycznych i religijnych” skierował swój potencjał na coś zaiste dziwnego, a mianowicie na wymyślanie własnej rzeczywistości z jej  własnymi prawami – i na nadawanie jej znamion wręcz uniwersalizmu objawionego. Rozum wyzwolony i otwarcie już zbuntowany przeciw Bogu, stał się źródłem własnych objawień wyłącznie racjonalnej prawdy o świecie i o człowieku. Gdybyż to jeszcze dokonywało się w formie jedynie czystych spekulacji, to nie byłoby tak groźne. Lecz pomysły te, przybierając postać różnych ideologii stosowanych, zaczęły stopniowo przekładać się na życie jednostek i losy zbiorowości. Natura nie znosi próżni. Zakwestionowanie ładu świata, stworzonego i człowiekowi zadanego, musiało zaowocować porządkiem świata przez niego kreowanego. 
	Zanim doszło do wcielania na wielką skalę rozmaitych eksperymentów tego typu, potrzeba było jeszcze pewnej ich legitymizacji filozoficznej w randze prawdy naukowej. Wdawanie się w szczegóły nie ma tu zbyt wielkiego sensu; wystarczy sięgnąć do podręczników i kompendiów historii filozofii (np. Tatarkiewicz, Russell). Należy jednak przywołać tu koncepcje Locke’a, Hume’a i Hobbesa – oraz prekursora utylitaryzmu w ekonomii i polityce, Adama Smitha. Chcąc wskazać źródła „teorii formatowania człowieka” należałoby przywołać pierwszych dwóch. Locke wprowadził do obiegu ideę tabula rasa, czyli człowieka, z urodzenia będącego właściwie „niczym” – pustą kartką papieru, na której trzeba w jego rozwoju zapisywać to, kim ma się stać (1959). Hume nad wyraz uczenie  wytyczył drogę do dokonywania tego zapisu poprzez wrażeniowość doświadczeń i doznań (1963); trochę to przypomina tresurę psa Pawłowa czy programowanie twardego dysku. Hobbes skonstruował dla tych „zapisanych kartek” przecudną krainę – bezlitosnego molocha Lewiatana, totalitarną utopię, prefigurację Orwellowskiego społeczeństwa, poddanego władzy  państwa (2005). Ostatni z wyżej wymienionych filozofów rozwinął ideę funkcjonowania tego kontrolowanego ludzkiego mrowiska na zasadzie „wymiany trudu pracy na przyjemności”, poddając wszystko rachunkowi wytwarzanych dóbr i redystrybucji zawartej w nich (i poprzez nie) wymiernej wartości bezpośredniej i dodanej (Smith, 2003).
	Z czasem dorobek poprzedników przejęli rozmaici dyletanci, przekładając filozofię na ideologię. Powstała koncepcja człowieka-maszyny (La Mettrie); redukcyjny pozytywizm poznawczy, czyli ograniczenie nauki do faktów i całkowita eliminacje metafizyki (d’Alembert, nawiasem mówiąc wielki matematyk). Krystalizowały się podstawy współczesnej pedagogiki i etyki społecznej, bazującej na założeniu, iż nie ma w człowieku żadnych zadanych czy wrodzonych czynników czy skłonności i w związku z tym trzeba wpajać mu wszystko, a zwłaszcza cnoty pożyteczne, a nie koniecznie dobre (Helwecjusz, 1976). Warto wiedzieć, że ten ostatni myśliciel był w prostej linii poprzednikiem Freuda, gdyż bardzo wiele uwagi poświęcał występkom seksualnym, których źródeł upatrywał w konwenansach, tradycji czystości moralnej i religii. Pospołu uznano, że człowiek jest z natury egoistą, targanym namiętnościami. Nie można oczekiwać, iż sam z siebie stanie się dobry, więc należy go do tego skłaniać przez surowe prawa, stanowione przez prawodawców i egzekwowane nader rygorystycznie. W efekcie wykoncypowano coś na podobieństwo „kontrolowanego darwinizmu społecznego” (jeszcze przed Darwinem) – zrazu trochę krytykowanego, lecz już włączonego w obieg kulturowy. Czy aby nie brzmi to jakoś podejrzanie znajomo?
Niebywałą rolę w kształtowaniu filozofii Oświecenia przypisuje się ideom Rousseau. Brak miejsca nie pozwala na szersze zajęcie się tą zmitologizowaną (i w sumie dość żałosną) postacią,niemniej absolutnie konieczne wydaje się przypomnienie tu jego koncepcji „wychowania negatywnego”, które „nie daje cnót, lecz chroni przed wadami”, zaburzającymi  funkcjonowanie człowieka w dużej zbiorowości. W perspektywie społecznej „należy wypaczyć człowieka, odebrać mu jego istnienie absolutne, dając mu w zamian istnienie względne i przenieść jego <<ja>> do jednostki zbiorowej, tak aby człowiek poszczególny nie czuł się więcej jednostką, ale częścią jednostki i aby był wrażliwy tylko w łonie tej całości” (Rousseau, 1955, t. 1, s. 11-12). Pointą tego rozumowania jest stwierdzenie, iż „zmuszeni do zwalczania bądź natury, bądź też urządzeń społecznych, musimy wybrać jedno z dwojga: urabiać albo człowieka, albo obywatela, nie można bowiem urabiać jednego i drugiego naraz” (Ibidem, s. 11). Toż to nic innego jak manifest totalnej inżynierii psychospołecznej, mającej na celu formatowanie osobnika podporządkowanego wymogom życia zbiorowego, całkowicie zewnątrz-sterownego – niezależnie jak, przez kogo i w imię czego nie byłby on urabiany.
	Zdumiewające w tym wszystkim było niebywale zapamiętałe redukowanie człowieka wręcz do zwierzęcia, które z konieczności wzmocnienia swego potencjału wytwórczego („łowieckiego”) i samoobronnego łączy się w stada o ustalonej hierarchii podziału łupów i „porządku dziobania”. Osobliwym fenomenem jest też to, że owe światłe wizje udawało się przedstawiać jako wspaniałe osiągnięcie ludzkiego rozumu; ten stan zaczadzenia nimi trwa zresztą do dzisiaj. Encyklopedyści, w trosce o „oświecanie mas”, zaczęli przekonywać świat cały, iż „ludzkość to całość, jak wiadomo/a nie zaś zbiór, gdzie byle homo/może na własną rękę rościć/sobie pretensje do wolności” (Szpotański, 1990, s. 139). Naczelną zasadą tej ideologii było i pozostało do dziś to, „że wolność właśnie tkwi w przymusie” i że należy działać na rzecz szczęśliwości zbiorowej, „gdzie wreszcie będziesz żył godziwie/tyrając w twórczym kolektywie” (Ibidem, s. 140). Może dlatego niejaki pan d’Arouet (Wolter), z jednej strony osławiony lichwiarz, z drugiej zaś autor rozprawki o tolerancji, tak szalenie wielbił - wraz z innymi wybitnymi kolegami – pruskiego Fryderyka i rosyjską Katarzynę (1994).
	Dziwną zaiste rzeczą jest, że ci prekursorzy systemowego zniewolenia człowieka, stali się wręcz symbolicznymi wzorami mądrości. Udało im się zmitologizować samych siebie dzięki chytremu pomysłowi autokreacji – narzuceniu światu osobliwego pojęcia „postępu ludzkości”, którego to rzecznikami sami się mianowali. Ono to właśnie stało się podstawą – ale też i uzasadnieniem – wszelkiej działalności na rzecz arbitralnego kreowania biegu historii oraz losów jednostek i zbiorowości. Rozum wyzwolony – w osobach jego najświatlejszych eksponentów – uznał się za władnego tworzyć rzeczywistość według własnego uznania. W ślad za uznanymi powszechnie teoretykami przyszli praktycy. „Tak się historii koło kręci/że najpierw są inteligenci/co mają szczytne ideały/i przeobrazić chcą świat cały” (Ibidem, s. 138). Lecz najpierw trzeba wszystko rozwalić, a to wymaga działań  na wielka skalę. Naturalnym zwieńczeniem takiego teoretyzowania jest zawsze wielki zamęt. Dlatego domknięciem fazy Oświecenia stała się Wielka Rewolucja Francuska – pierwszy tak wielki eksperyment historyczny, mający wcielić w życie idee i zasady, koncypowane w zacisznych gabinetach ówczesnych filozofów.
	Każda rewolucja jest gigantycznym odreagowaniem napięć społecznych i frustracji jednostek. Zawsze też na fali gwałtownych erupcji zbiorowych emocji wypływają chętni, by je kanalizować i wprzęgać do realizacji swoich celów. Tak też stało się we Francji, gdzie grupa szalonych pyszałków, przekonanych o własnych kwalifikacjach demiurgów, postanowiła wprowadzić w życie ideały filozofii Oświecenia. Człowieka, który był dla nich jedynie tworzywem historii, zamierzali ulepić na nowa modłę. Ochoczo więc zabrano się do „oświecania” go metodą totalnego reformowania – każdego z osobna i wszystkich razem. Puszczono w ruch terror, mający zniszczyć wszystko, co stare i to, co nie chciało poddać się nowym porządkom. Budowanie nowego świata przybrało apokaliptyczne formy: pacyfikację prowincji, rzeź Wandei, świst paryskiej gilotyny, wojny – a wszystko w imię wolności, równości, braterstwa. Wymyślono nawet nowy, absurdalny kalendarz, ustanowiono świecką  religię – kult rozumu. Groza przeplatała się z groteską, niemniej ofiary liczono w setkach tysięcy.
Wręcz złowieszczo brzmi dziś traktacik o wychowaniu, jaki sprokurował osobiście sam Robespierre, wykładając w nim szczegółowy program formatowania człowieka od niemowlęcia (1974). Znamienne jest to, że we współczesnych teoriach i praktykach nauk społecznych i politycznych odnaleźć można idee tego prekursora totalitaryzmu postępowego;  w coraz to bardziej udoskonalonych i wyrafinowanych odmianach hard i soft stosuje się je od dwustu lat na całym świecie. To on, sformułowawszy zasadę, iż „lud jest zawsze więcej wart niż jednostki”, stał się ojcem (właściwie „ojcem chrzestnym”) wszystkich późniejszych – aż do naszych czasów – ideologii masowego terroru oraz metod jego stosowania. Prace tego obłąkańca można spokojnie postawić na półce obok dzieł takich koryfeuszy dziejów jak Marks, Hitler, Lenin, Gramsci, Mao - i ich dzisiejszych następców (których nazwisk lepiej, przez litość, nie wymieniać). 

3.   Faza utajona  – rozszalały uczeń czarnoksiężnika
Oświecenie i jego „produkt” w postaci Rewolucji Francuskiej stały się w nowożytnej historii cezurą, której znaczenia nie sposób przecenić. Rozum wyzwolony zapoczątkował nieprawdopodobny wręcz rozwój nauki i techniki, zmieniając strukturę społeczną i dając człowiekowi poczucie rzeczywistego władztwa nad światem materii. Nadto „głęboki bunt, zarówno filozoficzny, jak polityczny, przeciwko tradycyjnym systemom myślenia politycznego i ekonomicznego, stał się punktem wyjścia ataków na wiele przekonań oraz instytucji, które dotychczas uważano za nienaruszalne. Ów bunt miał dwie dalece odmienne formy, jedną romantyczną, drugą zaś racjonalistyczną. Bunt romantyczny doprowadził do Mussoliniego i Hitlera; bunt racjonalistyczny, w ślad za francuskimi filozofami okresu rewolucji – do Marksa i rewolucji rosyjskiej” (Russel, 2000, s. 817). Z jednej strony,  dopracowano się idei kultu jednostki, godnej wywyższania się nad innych (Nietzsche, Adler), z drugiej – sakralizacji sił zła w człowieku, nad którymi nie ma on władzy (Freud). 
Zło należy okiełznać poprzez formatowanie psychologiczne jednostek i wzięcie w karby całych zbiorowości, racjonalizując wszystko w kategoriach sprawności, funkcjonalizmu, ekonomii i polityki. Prymat tych dwóch ostatnich czynników, utrwalany przez niebywały rozwój nauki i techniki, stał się cywilizacyjną dominantą całego XIX wieku. Rozwinął się utylitaryzm w najbardziej radykalnej formie, promujący totalny pragmatyzm życia i wybujały konsumpcjonizm oraz bezwzględne gry o podział wytwarzanych dóbr i zdobywanych łupów. 
Punkt ciężkości metafizyki przeniesiony został ze świata zewnętrznego na wewnętrzny. Stąd niebywały wręcz rozkwit filozofii spekulatywnej (idealizmu, spirytualizmu, mesjanizmu, romantyzmu, panteizmu), która – choć generowała rozmaite koncepcje duchowości - wzięła jednak rozbrat z nauką i praktyką życia. Niebywała różnorodność nurtów filozoficznych i bogactwo ich treści, nie miały, niestety, zbyt dużej mocy kulturotwórczej – za wyjątkiem tych idei, które okazywały się być przydatne w polityzacji i ekonomizacji życia jednostkowego i zbiorowego. Dialektyczna ekwilibrystyka Hegla na temat ducha dziejów i przemijania kultury, bazowała na paradygmacie konieczności poddania się jednostki nieuchronnym i obiektywnym procesom rozwoju świata. Zatem normatywność moralna nie miała już mieć nic wspólnego z jakimikolwiek czynnikiem nadprzyrodzonym o mocy sprawczej, lecz miała podlegać zmienności w zależności od okoliczności, przez te procesy wymuszanych. Jak się okazało, koncepcje Hegla stały się filozoficzną legitymizacją wielu ideologicznych idiotyzmów i okrucieństw, czynionych w imię różnie definiowanego – po dziś dzień – postępu ludzkości.
Do Rousseau, Robespierre’a i Hegla dołączył jeszcze jeden mędrzec, który już bez owijania w bawełnę postanowił „wstrząsnąć z posad bryłę świata” – Marks. Wykoncypował on pojęcie walki klas jako naczelnej siły sprawczej historii, sprowadzając ludzkie życie do wzajemnego zagryzania się, tyle że już nie tylko w pojedynkę, lecz zbiorowo. Ten tandetny i dyletancki demonizm historiozoficzny byłby może groteskowy, gdyby nie okazał się zabójczy w praktyce. Dał bowiem oręż do ręki rozmaitym demagogom, którzy mogli teraz animować masy ludzkie, grając na ich najniższych instynktach i lękach, uwalniając przy tym postawy roszczeniowe bez jakiejkolwiek refleksji racjonalnej czy moralnej. Prowadziło to do otwartej  polaryzacji społecznej, do zastąpienia idei wspólnotowości nieustającą wojną wszystkich ze wszystkimi. Dało też asumpt wielu późniejszym teoriom i praktykom prawa do coraz większego ograniczania praw naturalnych, jako że dzięki heglowsko-marksistowskim ideom nieuchronności konfliktów w łonie społeczeństwa zawsze udawało się wynajdować jakieś zagrożenie, będące pretekstem do powiększania zakresu rygoryzmu prawnego. Tak oto owi dwaj niemieccy uczniowie czarnoksiężnika wyzwolili „kulturowe demony”, które w ciągu dwóch pokoleń pchnęły całe narody do rewolucji i wojen na gigantyczną skalę.
Duchowość została wkomponowana w normatywność społeczną jedynie w wersji etosu pracy, jako zbiór powinności moralnych, moderujących egoistyczny pęd do zdobywania i kumulacji dóbr oraz hedonistyczny konsumpcjonizm. Taka jej wersja nie miała jednak zbyt wiele z metafizyczną transcendencją, była natomiast – zwłaszcza w wydaniu kalwińskim – „biczem bożym” na grzeszników, którym przychodziłyby do głowy pomysły na pobłażanie pożądliwości ciała i nazbyt wybujałą ekspansję rozumu. Surowy rygoryzm protestancki zasadzał się na godziwości życia, podszytej jednak raczej lękiem w obliczu dies irae, niż radością w dążeniu do jedności z Bogiem. Niemniej, wobec coraz bardziej materializującego się świata, ta nieco utylitarystycznie pojmowana duchowość okazała się siłą sprawczą wielkich dokonań (Weber, 1984). 
Jest swoistym paradoksem, że XIX wiek, w którym powstało tyle obłąkańczych pomysłów, był też wiekiem wielkiej sztuki i nauki. Można to tłumaczyć tym, że ogromne emocje, jakie towarzyszyły przemianom społecznym i kulturowym, w jakiś szczególnie stymulujący sposób uaktywniały twórcze natury do eksplorowania po swojemu tego, co się działo wokół nich. Człowiek w gorączce często ma bardziej wyostrzone zmysły, większą wrażliwość na bodźce, na to, co „wisi w powietrzu”. Zachłyśnięcie się możliwościami rozumu zrodziło fascynującą gonitwę umysłów w naukach ścisłych i przyrodniczych, a utylizacja nowych jakości poznawczych w tych dziedzinach zaowocowała nieprawdopodobną wynalazczością techniczną. Wszystko podporządkowywano rosnącej wytwórczości i konsumpcji. Proces ten trwa zresztą do dzisiaj, choć dopiero od nie tak dawna zaczęto sobie zdawać sprawę, iż trwający od półtora wieku i przebiegający w tempie wykładniczym postęp techniki, niesie również niebywałe zagrożenia za sprawą efektów ubocznych każdego odkrycia czy osiągnięcia naukowego (Zawadzki, 2005). Lecz wtedy nikt się nad tym w ogóle nie zastanawiał.
Sztuka z kolei przechodziła swoje fazy, doskonale odzwierciedlające buntowniczość  ducha swoich czasów. Romantyzm eksponował wielkie namiętności, które porywają, lecz bywają destrukcyjne. „Typ człowieka, któremu sprzyja romantyzm, odznacza się takimi cechami jak porywczość i aspołeczność; to typ anarchicznego zdobywcy albo tyrana-zdobywcy. Gdy namiętności są rozbudzone, rozważne rygory zachowań społecznych stają się trudne do wytrzymania. Anarchiczny buntownik nie czuje się jednością z Bogiem, lecz sam czuje się Bogiem. Istotą ruchu romantycznego było dążenie do wyswobodzenia osobowości ludzkiej z okowów konwencji i społecznej moralności” (Russel, 2000, s. 777-779). Nie tylko społecznej, lecz każdej – w tym i boskiej. Romantyzm próbował zastępować etykę estetyką, co często zamieniało się w łzawy sentymentalizm i zwykły kicz. Był jednak ostatnią generatywną formacją kulturową, która na szeroką skalę odwoływała się do ludzkiej duszy i duchowości jako do wartości, próbując szukać dla nich miejsca w jakże szybko zmieniającym się świecie oraz sensu na miarę tamtych czasów. 
Romantyzm szybko przeminął ponieważ okazał się mało produktywny społecznie. Stał w wyraźnej opozycji do praktycznego utylitaryzmu, wynosił pod niebiosa indywidualizm i tylko mącił w głowach ludziom, którzy wszak powinni zająć się konkretem – jeśli chcieli utrzymać się na powierzchni życia. Nastała więc faza pozytywizmu i naturalizmu – kultu ładu, pracy, praktyczności, realizmu, racjonalizmu i materializmu. Zachwycał postęp nauki, ewolucja społeczna, pożytkowanie dóbr – aczkolwiek niepokoiły wyraźnie dające się już zauważać oznaki degradacji jednostki w świecie doskonalącego się ludzkiego mrowiska. Znikający romantyzm wyradzał się w dekadentyzm, a rosnący w siłę utylitaryzm – w Lewiatana o coraz większym apetycie. Mało kto wie, że tym czasie, już pod koniec drugiej połowy XIX wieku, powstały teoretyczne podstawy globalizacji (Riccardo, Say). Zrazu miała ona cechy doktryny ekonomiczno-finansowej, potem pojawiły się pierwsze pomysły objęcia nią również życia społeczno-politycznego całych narodów. I dopiero teraz naprawdę przestało być zabawnie.

4. Konwulsje i agonia – czas destrukcji
	Utylitaryzm i pragmatyzm, zawłaszczający coraz większe obszary życia jednostkowego i zbiorowego, stanął przed wyzwaniem niejako logistycznym – zapanowaniem nad ogromnymi masami ludzkimi, poddanymi władztwu ekonomii i polityki. Koniecznym stało się wypracowanie metod jakiejś inżynierii nie tylko społecznej, lecz i psychologicznej na niespotykaną dotąd skalę. Za euforią, towarzyszącą osiągnięciom nauki, doskonaleniu wytwórczości i gromadzeniu dóbr, kryła się bowiem coraz większa alienacja człowieka, pustka duchowa, poczucie indywidualnego zniewolenia. Postawy życiowe oscylowały między odruchami buntu, a rezygnacją. Duchowość, zredukowana do etosu pracy, nie wystarczała do tego, by nadawać życiu jednostki jakiś wyższy i trwały sens. Znalazło to odbicie w sceptycznym pesymizmie Schopenhauera i w jego twierdzeniu, iż życie jest jednym wielkim niespełnieniem, wieczną męką i pustą pogonią za szczęściem, podszytą lękiem przed śmiercią. Wiarę, a nawet filozofię, uznano tylko za źródła majaków i złudzeń, pozornych wartości. Po raz pierwszy pojawiły się „w obiegu kulturowym” echa filozofii Wschodu z jej dążeniem do wyzbywania się pożądań i potrzeb, a przez to do znajdowania ulgi i ucieczki od egzystencjalnego cierpienia. Chrześcijańską ascezę, służącą kontemplacji Boga, zastąpiła abnegacja, modlitwę  – medytacja nad bezsensem życia.
	Naturalnym dopełnieniem i zwieńczeniem tego pesymizmu stał się egzystencjalizm – filozofia już nie tylko bezcelowości istnienia, lecz nicości, w jakiej życie jest osadzone i do jakiej zmierza (Kierkegaard, 2010; Heidegger, 2004). Nie ma już etyki, nakazującej jak żyć – jest tylko trwanie; nie ma wieczności i zbawienia, nigdzie nie jest napisane, że trzeba być uczciwym, że dobro czymkolwiek różni się od zła. W samym człowieku nie ma żadnego stałego oparcia i punktu odniesienia dla jego istnienia. Bóg, wieczne idee, wieczne wartości – wszystko to wymysł, złuda i absurd. Cała ta filozoficzna konstrukcja służyła więc totalnej  negacji osoby ludzkiej, duchowości i moralności. Pozostał jedynie zwierzęcy strach przed nieuchronnym unicestwieniem i gorączkowe poszukiwanie jakiegoś ratunku. Tylko w czym? Nie zaproponowano na to (zresztą do dziś) żadnej sensownej odpowiedzi. Echo tej idei odnaleźć można w freudowskim podświadomym instynkcie śmierci. Niestety, ta obłąkańcza filozofia i jej pochodne oraz jej wcielenia praktyczne stały się głównym motywem współczesności. Uruchomiła ona mechanizm błędnego koła – legitymizuje destrukcyjne procesy kulturowe i historyczne, a kolejne ich przejawy uzasadniają jej zasadność. Absurd i destrukcja przeplatają się wzajemnie i trudno już orzec, co jest teraz przyczyną, a co skutkiem; nawet chytra dialektyka okazuje się być tu bezsilna.
	W tak konstruowanym świecie jednostka przestaje być wartością samą w sobie. Pojawia się plastyczny, bezwolny i bezradny „człowiek bez właściwości”, uwikłany w kafkowski absurd, miotany żywiołami (również wewnętrznymi), których nie rozumie i nad którymi nie ma żadnej kontroli. Bezsilny wobec świata, zdany tylko na siebie, zmuszony do walki o przetrwanie za wszelką cenę, staje się łatwym obiektem rozmaitych manipulacji. Po drugiej stronie tego równania pojawia się siła w dwóch odmianach – miękkiej i twardej. Pierwszą tworzą pospołu ekonomia, ideologia i nauki psychospołeczne, drugą – prawo, polityka i władza. Druga wyznacza konieczności życia, pierwsza – możliwości sprostania im. Ich symbolicznymi wcieleniami są Wielki Programista i Wielki Brat. Zrodzeni z ducha epoki, przypominają bliźniaków Dioskurów – Kastora i Polluksa. Pierwszy był ujeżdżaczem koni, drugi – nieśmiertelnym wojownikiem. Symbolika wydaje się tu być dość jasna – jeden urabia ludzi, drugi trzyma ich za pysk i ustawia w ordynku do prowadzenia swych gier i wojen. 
A te stały się normą cywilizacyjną, wyznaczającą standard historii naszych czasów. Przywołując klasyka, stwierdzającego, iż „wojna jest jedynie kontynuacją polityki innymi środkami” (Clausewitz, 2006)), przychodzi w efekcie skonstatować, iż wszyscy bez wyjątku mają być tylko odpowiednio spreparowanym „nawozem historii”, wykorzystywanym w imię racji politycznych i stojących za nimi ideologii. Te ostatnie pojawiać się zaczęły od dwustu z górą lat pod postacią rozmaitych, pseudonaukowych czy pseudofilozoficznych  pomysłów na to, co jest najlepsze dla ludu, narodu, rasy, grupy, klasy. Przekładane na proste, lecz emocjonalnie nośne hasła propagandowe, jako „prawa historycznej konieczności” lub „prawa postępu”, wtłaczane były i są nadal masom jako fundamentalne i jedynie prawdziwe wartości, których trzeba bronić do upadłego. Nie trzeba chyba specjalnie tłumaczyć, że te slogany, narzucane w praktyce społecznej, ekonomicznej, to zwykły bełkot, preparowany „dla gawiedzi” przez specjalistów od inżynierii psychospołecznej, sponsorowanych przez Wielkiego Brata.
Ideologie zawsze były i są wcielane w życie zarówno przy użyciu nagiej siły i otwartych konfliktów społeczno-ekonomicznych (totalitaryzm twardy), jak i skutecznej manipulacji poprzez edukacje media, sztukę, naukę (totalitaryzm miękki). Lewiatan zaczął posługiwać się ideologicznym kamuflażem, przykrywającym prawdę o praktyce życia społecznego i politycznego. Przekształcał się w żarłocznego molocha, totalnie panującego nad człowiekiem i coraz dotkliwiej ograbiającego go z wypracowanych przezeń dóbr. Państwo stało się panem i władcą swych poddanych ale też i właścicielem, tworząc przy tym pasożytniczą kastę etatowych karbowych – biurokrację, która rozrastając się do rozmiarów zgoła monstrualnych, korumpuje życie społeczne w mniej lub bardziej jawny i bezczelny sposób. Jak twierdził von Mises (1945), władza państwa jest w rękach złodziei. Dlatego  chyba nic dziwnego, że każdy kto miał coś nowego do zaoferowania ludzkości, nie miał niczego dobrego do powiedzenia o państwie czy jego prawach (Rothbard, 2009). 
Wielka maszyneria państwowa wymaga szczegółowych praw (już tylko stanowionych, państwowych, mających niewiele wspólnego z prawami boskimi), porządkujących relacje z poddanymi i między poddanymi – oraz instytucji kontrolno-dyscyplinujących, stojących nie na straży interesu jednostki, lecz jej posłuszeństwa (Utrat-Milecki, 2006). Lewiatan z założenia musi być państwem opresyjno-policyjnym. Współczesna demokracja jest fikcyjną utopią, lepiej lub gorzej przyozdabianą w pozory wolności. Wiek XX stworzył kilka takich ideologicznych fikcji – jedne były jawnym totalitaryzmem siłowym i morderczym, inne  totalitaryzmem łagodnym – manipulacyjnym i perswazyjnym. Z jednej strony faszyzm, nazizm i komunizm, z drugiej socjalizm, a ostatnio liberalizm. Obie te wersje zasadzają się na ubezwłasnowolnieniu człowieka, choć te drugie nie niszczą go w sensie dosłownym – aczkolwiek odpowiednio się zabezpieczyły i wypracowały stosowne po temu narzędzia, które mogą w każdej chwili uruchomić (chociażby osławiony „Patriot Act”, czy ostatnio zatwierdzone „prawo pola walki”). 
Idea globalizmu, która wykiełkowała przed ponad stu laty, a której urzeczywistnienie staje się dziś koniecznością dla rozrastającego się molocha utylitaryzmu, jest próbą stworzenia super-Lewiatana na skalę ponadnarodową – tak wielką jak tylko się da. Całego świata nie da się nią jednak objąć, gdyż prawdziwą okazuje się koncepcja wielości cywilizacji, nieprzywiedlnych do siebie według kryteriów jedynie funkcjonalnych czy utylitarnych. Metody organizacji życia zbiorowego zasadzają się w każdej z nich na całkowicie odmiennych podstawach aksjologicznych, na odmiennych sposobach aktualizacji kilku uniwersalnych kategorii bytu. Pozostają one wobec siebie w stanie ciągłej rywalizacji i są dla siebie niejako „nieprzemakalne” (Koneczny, 1997). Dlatego świat zawsze będzie dzielił się na „bloki cywilizacyjne”, kooperujące ze sobą – z osobna lub w koalicjach – lecz w istocie  dążące z osobna do dominacji i podbojów. 
Ponieważ spoiwem każdej cywilizacji jest religia oraz wywodzone z niej prawa boskie i ludzkie, więc konflikty miedzy nimi, choć toczone o łupy i terytorium, mają w znacznej  mierze podłoże religijne – tak była od zawsze, i tak na zawsze pozostanie (Huntington, 2003). Współczesna cywilizacja Zachodu traci swoją tożsamość religijną, zakotwiczoną w chrześcijaństwie. W efekcie traci swe spoiwo aksjologiczne i swą moralną„siłę nośną”, będącą podstawą kulturowej kreatywności. W miejsce religii, którą od dawna neguje jako podstawę własnej egzystencji, sprokurowała wiele ideologii, które – jeśli miały spajać ludzi we wspólnoty – musiały nabierać wymiaru religijnego. Trzeba więc było ludziom wpajać przekonanie, że wiara, stanowiona przez rozum w formie zbioru abstrakcyjnych idei, ma wszelkie cechy objawionej prawdy ostatecznej. Rozmaite eksperymenty tego typu zawiodły, gdyż kończyły się zwykle buntami lub totalną katastrofą. Lecz próby nadal trwają. 
Dzisiaj w modzie są dwie ideologie – zmutowany socjalizm i liberalizm, które postanowiono połączyć pod hasłem globalizmu. Jest on niczym innym, jak pomysłem na totalizację utylitaryzmu w skali ponadnarodowej i ponadpaństwowej, wzbogaconą o podporządkowanie ludzi prawom super-mrowiska. Jest to groźny, kulturowy nonsens, którego wcielanie w życie jeszcze bardziej zdehumanizuje jednostkę, gdyż ograniczy możliwości jej enkulturacji w ramach tradycji własnego narodu i historii. Kiedyś ubierano ludzi w jednolite mundurki – lecz w barwach narodowych; teraz barwy będą już znormalizowane dla wszystkich narodów bez wyjątku.
Rodzi się pytanie: dlaczego ludzie poddają się ideologiom? Dlaczego przyjmują na wiarę demagogię ideologów i poddają się opresyjnej władzy ich pretorianów? Dlaczego godzą się na urządzanie im życia przez oszustów, złodziei, a niejednokrotnie i przez morderców? Przecież podporządkowanie się takim wymuszonym czy warunkującym oddziaływaniom prędzej czy później prowadzi – jak  dowiodła tego historia – do katastrof zarówno dla jednostek, dla całych społeczności jak i ich kultury. Cały XX wiek to czas nieustających rewolucji i wojen, kataklizmów na skalę globalną, ofiar, liczonych w setkach milionów, eksterminacji całych narodów, niszczenia dorobku pokoleń, opluwania tradycji, wiary, wartości. To czas barbaryzacji człowieka i konwulsji cywilizacji, która – zrodzona z antropologicznego redukcjonizmu oraz aksjologicznego chaosu – stała się cywilizacją śmierci, pogardy dla człowieka, deptania jego godności. I nie przesłonią tego faktu tak fantastyczne osiągnięcia, jak loty na Księżyc. W ogólnym bilansie czynionego dobra i zła, per saldo ludzkość ma na koncie ogromny debet. Co tak zamroczyło ludzi, że się na to godzą? Co ich utrzymuje w stanie tego zaczadzenia?
W grę wchodzi tu bardzo wiele czynników, których szczegółowe omawianie wykracza poza ramy podjetych rozważań. Warto jednak wspomnieć o znaczącej roli (oprócz naporu czynników ekonomicznych i politycznych) czegoś, co swego czasu wydawało się być jednym z wielkich osiągnięć nauki – o mediach. Punktem zwrotnym był wynalazek kina, potem radia, wreszcie telewizji i Internetu. Okazało się, że można zapanować na ludzką wyobraźnią i emocjami, że możliwe jest instrumentalne kreowanie nierzeczywistości na wielką skalę. A psychologia dowodnie uczy, że to tędy właśnie prowadzi droga do warunkowania, do wytwarzania odruchów poznawczych i wszelkich innych. Przestała być już potrzebna „perswazyjność zindywidualizowana”, chociażby poprzez słowo pisane. Zresztą ludzie czytający zawsze stanowili mniejszość, a i to tę bardziej wyrobioną umysłowo, kulturowo, a więc i mniej podatną na manipulację (przynajmniej w tej formie). Lektura daje czas do namysłu nad treścią przekazu, którą można po rozważeniu racji odrzucić, natomiast obraz i dźwięk atakują bezpośrednio, natychmiast, i bardziej skutecznie wdrukowują w pamięć i świadomość to, co zawierają.
Ogromna moc rażenia nowych mediów polega na tym, że pozwalają one nakładać zaprogramowane filtry poznawcze (ogląd) i emocjonalne (osąd) na mechanizmy i procesy postrzegania świata jednocześnie przez całe tłumy. Ideałem Wielkiego Brata stało się wytwarzanie narracji zbiorowej poprzez nacisk grupowy opinii publicznej na jednostkę. Wspiera go w tym socjologia, która rozpracowała mechanizmy propagacji idei, mody, opinii, emocji, postaw, preferencji, potrzeb (choć nie trzeba tu wielkiej nauki i jej modeli, wystarczy posłuchać arii o plotce). Jednostka ma nie tyle nawet zrozumieć, lecz wyraźnie zobaczyć, posłuchać i wbić sobie do głowy, że jest tym, kim jest, i że przynależy do zbiorowości tylko na tyle, na ile jej tożsamość przystaje do rzeczywistości wykreowanej. Nikt nie chce być odmieńcem z własnej woli, zatem musi się adaptować do tego, co powszechne; inaczej będzie osamotniony. Za sprawą mediów ludzie bardzo łatwo uwewnętrzniają iluzje i adaptują się do serwowanej im nierzeczywistości, uważając, że tak wygląda świat. 
Trzeba, niestety, stwierdzić, że niebagatelną rolę odgrywa właśnie psychologia. Wręcz fenomenalnie rozpracowała biofizyczne oraz neurologiczne mechanizmy tworzenia i podtrzymywania (w tym przez media) iluzji rzeczywistości, osłabiania woli samostanowienia, zawężania pola świadomości, wytłumiania potencjału poznawczego i sprawczego, grania na emocjach, poddawania jednostki sterowności z zewnątrz. Zamiast służyć ludziom pomocą w unikaniu takiego formatowania, włączyła się w procesy jego narzucania. Brzmi to nieco smutno, lecz taka jest prawda. Współczesny Kastor musi być z zawodu (i zamiłowania) psychologiem (choć nie tylko). I właśnie jako psycholog rozpracował też perfekcyjnie pewną niebezpieczną słabość człowieka, a mianowicie chęć ucieczki od ryzyka i odpowiedzialności. Jest ona zawsze tym większa, im silniejsze są nakazy normatywności moralnej, a słabsza świadomość i wola duchowego samostanowienia. Im bardziej zagłuszane jest sumienie, tym większa staje się podatność na relatywizację samego siebie w interakcjach ze światem i ludźmi. Tym łatwiej wtedy akceptuje się rozmaite nieetyczne treści i działania, zwłaszcza,  jeśli są one akceptowane przez duże zbiorowości i przy okazji pozwalają unikać stresów. Miło jest czuć się zwolnionym z powinności i zamiast uczynków, kontentować sprawnymi, akceptowalnymi zachowaniami oraz wypłatami, jakie gwarantują. Miło też jest trwać w stanie „egzystencjalnej homeostazy”, biernej reaktywności poznawczej, kiedy to inni rozwiązują za ciebie problemy tego świata (w tym twoje) – i pokazują ci to jeszcze w telewizji albo w sieci (Sartori, 2007). Tak oto realizuje się zasada, iż człowiek tym bardziej staje się zniewolony, im bardziej wypiera swoje człowieczeństwo. 
Dodatkowym, acz niebagatelnym czynnikiem, wpływającym na to powolne zapadanie się w infantylizm poznawczy, na osłabianie woli działania, na algorytmizację postaw, sądów, poglądów i reaktywności emocjonalnej jest wyklucie się – jeszcze w dobie Oświecenia – i rozrost pasożytniczego plemienia tzw. intelektualistów. Dzielą się oni na wiele podgatunków. Mamy więc rozmaitych ekspertów, krytyków, recenzentów, konsultantów, erudytów, doradców, żurnalistów i redaktorów, literatów, znawców. Serwują wykładnie każdej prawdy, są trenerami myśli i uczuć gawiedzi, jej treserami, kuratorami ludzkiej wyobraźni i umysłów. Opracowują gotowe instrukcje obróbki i obsługi każdego problemu, wyjaśniają wszelkie wątpliwości i zawiłości życia, cierpliwie tłumaczą, co dobre, a co złe, co piękne, a co szpetne, co postępowe, a co wsteczne. Współcześni bracia Dioskurowie oddają im do dyspozycji media, wszelkie możliwe środki perswazji i nacisku, z których skwapliwie korzystają, przy okazji promując się w glorii i chwale. Powszechność ich obecności czyni z nich autorytety na zasadzie uzus czyni normę – a oni sami wchodzą w te role z dużą lubością, choć nie mają po temu szczególnych kwalifikacji moralnych (Johnson, 1994).
Najcięższym grzechem głównym jest pycha. Psychologia nazywa to egocentryzmem lub egotyzmem, lecz pojęcia te nie oddają moralnej miałkości tego fenomenu. Ludzi tych nie można nazwać głupcami, często są doskonale wykształceni, mają dużą wiedzę, lecz brakuje im szczypty pokory, zwanej samokrytycyzmem. Największą wadą pyszałków jest ich wyobrażenie o własnej mądrości i sprawczości. W swoim zapamiętałym tokowaniu nie dostrzegają, jaką rolę pełnią. Lenin nazwał ich „pożytecznymi idiotami”, którzy uzasadnią każdą brednię i zbrodnię, byle tylko dobrze zagrać na ich rozdętym ego, na poczuciu wspaniałości i wielkości, na ich mniemaniu o własnej przenikliwości i mądrości. Zresztą nie tylko „inteligentów” miał na myśli. Iluż znanych koryfeuszy nauki i sztuki z przeszłości głosiło pochwałę Hitlera lub Stalina, iluż eksplikowało racje ideologów przemocy czy morderczej, selekcyjnej eugeniki, ileż podobnych autorytetów opowiada się i dziś chociażby za eutanazją. Naukowo uzasadnione idee filozoficzne powinny „zaspokoić naszą potrzebę stworzenia nowego społeczeństwa, wytaczając drogę ku przyszłemu dobrobytowi i społecznej stabilności nowego świata, w którym będziemy mogli poczuć, że jesteśmy tylko cząstką czegoś znacznie większego od nas samych” – oświadczyła swego czasu Hilary Clinton (Goldberg, 2008, s. 330). Jakże często w historii padały takie piękne deklaracje – i okazywały się ideologiczną blagą, oszustwem, zapowiedzią totalnego zniewolenia, strasznych nieszczęść. 
Już wesoły Rabelais wyśmiał uczonych durniów w słynnej scenie dysputy Panurga z pewnym akademikiem w todze. Współczesne bractwa utytułowanych głupców, zwłaszcza tych od „szczęścia i dobrobytu”, stały się wręcz plagą. Za wcielanie w życie ich pomysłów, wymyślanych na zamówienie Lewiatana i Dioskurów, płacą miliony oszukiwanych ludzi – indywidualnie i zbiorowo – mamionych nadziejami na zyski, komfort psychiczny i sukces, na wieczną młodość i zdrowie, na lepsze jutro. Cóż, nauka to z jednej strony działalność wspaniała i szlachetna, z drugiej jednak bywa szalbiercza i szkodliwa. Pierwszą należy podziwiać i wspierać, drugą – demaskować i ośmieszać.
Inną jeszcze, dość specyficzną, acz wielce przydatną grupę pomagierów ale i beneficjentów Lewiatana tworzą specjaliści od zbiorowych iluzji czyli od kształtowania wyobraźni poprzez produkowanie miłych dla oka i ucha wytworów „kultury masowej”. Za maską artyzmu kryją się rozmaici geszefciarze i tandeciarze, epatujący pozorami głębi i zwykłą chałturą, chęcią zysku i poklasku. Trzymani na utrzymaniu i na smyczy przez „producentów zbiorowej wyobraźni”, dyskontując mit o niezwykłości poznawczej artysty, licencjonowani hochsztaplerzy uprawiają pustą, często skandalizującą błazenadę, będącą kpiną z piękna i szlachetności sztuki. I znów mamy sytuację podobną jak w nauce: obok niezwykłych dzieł, rozplenia się miernota i szalbierstwo. Wystarczy teraz odpowiednia „narracja specjalistów i krytyków”, do znudzenia powtarzana w mediach, a masy to kupią – tylko, jak śpiewał poeta, „byle na chama, byle głośno, byle głupio”.
Ta przyśpiewka ma o wiele szerszy sens niż by się wydawało. Albowiem to właśnie  na ogłupianiu wszystko polega, gdyż tylko dzięki niemu można człowieka znieczulać duchowo i infantylizować na tyle, że potulnie poddaje się zabiegom formatowania. Fałszywi prorocy nie zawsze straszą czy grożą – z początku tylko „duraczą”, mamią iluzjami. A że ludzie potem trafiają do krematoriów, do łagrów, lub na front jako mięso armatnie? Że przeformatowani w skrzętne, zapobiegliwe i zadowolone z siebie mróweczki, z wszczepionymi chipami indentyfikacyjno-kontrolnymi, będą cieszyć, się, że na czas spłacają kredyty, tak reklamowane w telewizji? Cóż, muszą pojąć dialektyczną konieczność dziejową na drodze postępu ku szczęściu ludzkości. A jej efekty? Poeta pisał: „bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy”. Wirują więc w chocholim tańcu, w psychodelicznym korowodzie, prowadzonym – niczym w filmie Felliniego – przez kolorowego Arlekina, który wszelako nie ma nic wspólnego z dobrym Dylem Sowizdrzałem, wywodzącym niewinne dzieci z miasta złych ludzi. Ten widmowy karnawał, co i raz kończy się kolejnym, upiornym danse macabre, tańczonym na masowych grobach tego świata. A potem znów da capo al fine…  
Czy szczur laboratoryjny, biegający do upadłego w zamkniętym „kole aktywności”, ma szanse z niego się wyrwać? Albo czy może uniknąć „zapieszczenia się na śmierć” po implantowaniu mu elektrod do odpowiednich „ośrodków przyjemności” w mózgu, które sam może pobudzać do woli? Cóż, nikt tego za niego nie zrobi. By to się udało powinien zatrzymać się w tym bezsensownym pędzie donikąd, powinien też przestać naciskać ten przycisk, który wprowadza go w stan euforii. Łatwo powiedzieć – ale jak to zrobić, kiedy już nie potrafi się inaczej? Każdy odwyk jest bolesny, trudny, długotrwały. Jak wyzbyć się wytworzonych odruchów umysłu, emocji i duszy, których brak może rodzić narkotyczny „głód upojnego zniewolenia”? 
Nie ma na to jednej odpowiedzi czy uniwersalnej recepty, gwarantującej ozdrowieńczy sukces. Nie ma też jedynej recepty na wyrywanie się całych zbiorowości z poddaństwa wobec Lewiatana i jego Dioskurów. Tego nie da się zrobić przy pomocy jakiejś masowej akcji jednorazowego sprzeciwu, czy rewolucyjnego odreagowania w postaci otwartego buntu. To żmudna praca każdego człowieka nad samym sobą – podjęcie na nowo zaniechanej lub przegranej kiedyś gry o samego siebie. Dopiero wtedy, gdy takich ludzi będzie wielu, gdy wytworzą razem coś na podobieństwo własnego pozytywnego „nacisku grupowego”, możliwe stanie się duchowe odrodzenie w ramach samoorganizującej się wspólnotowości ludzi – jeśli nawet nie w pełni wolnych, to przynajmniej świadomych swego dawnego zniewolenia i zmotywowanych do wykorzenienia go ze swej duszy. Socjologiczne teorie i modele rozprzestrzeniania się idei, postaw i poglądów na pewno mogą sprawdzać się nie tylko w działaniach formatowania mas, lecz także w procesach wyrywania ich z więzów zaprogramowanych formatów. Wiedza psychologiczna może służyć nie tylko warunkowaniu jednostek i mas, lecz ostrzeganiu przed tym i uczeniu ludzi, jak tego unikać. Ale zawsze i nieodmiennie początkiem wszystkiego jest wolna wola pojedynczego człowieka i tkwiący w nim potencjał duchowy, który powinien w sobie uruchomić. Czy i w jakim stopniu jest to możliwe? Czy go jeszcze na to stać? Czy stać na to całe społeczeństwa? Na te pytania każdy musi odpowiedzieć sobie sam.



Zakończenie: Czy Feniks odradza się z każdych popiołów?
	Warłam Szałamow, rosyjski pisarz, który spędził pól życia w GUŁAG-u, w jednym ze swych opowiadań kołymskich (1999) opisał niezwykłe przeżycie, jakiego niegdyś doświadczył. Przez trzy miesiące pracował przy poszukiwaniu złota w miejscu, które uchodziło za ostatni krąg piekła. Jakimś cudem przeżył, lecz trafił do lazaretu, jako ludzki wrak z przykurczami ciała od codziennej harówki z łopatą w rękach. Stracił pamięć, mowę, samoświadomość, została tylko fizjologia; właściwie już dogorywał. I wtedy zdarzył się cud. Jak sam wspomina, znienacka pojawiło się „gdzieś w nim” jakieś słowo, którego nawet nie rozumiał; później nie był nawet w stanie przypomnieć sobie, jakie. Uczepiwszy się go zaczął – niczym po nitce do kłębka – „wracać do samego siebie”; wracały kolejne słowa, treści i ich znaczenia, mowa, myśli, wspomnienia. Coś podobnego odnaleźć można w autobiograficznej książce Sławomira Mrożka (Baltazar), który po ciężkiej chorobie również „powrócił z niebytu” do świadomości i życia. Istnieje wiele świadectw ludzi wybudzonych z długotrwałej śpiączki, z amnezji, ze stanów zapaści ciała, umysłu, uczuć i duszy, wywołanych rozmaitymi przyczynami. Wszystkie te przypadki łączy jedno – ludzi ci przeszli głęboką przemianę duchową.
	Jest więc w człowieku coś, co nie umiera, nawet jeśli życie tli się w nim w głębokim uśpieniu, gdy trwa w stanie umysłowej hibernacji, przy „ciszy w eterze”, gdy zawodzą zmysły, w fizycznym bezruchu, psychicznej malignie. Jakaś jedna, jedyna jego cząstka, która ma w sobie niewiarygodną moc, zdolną odwrócić najgorszy nawet los, zapobiec rozpadowi i śmierci, uruchomić procesy regeneracji ciała i psychik, przywrócić pamięć oraz samowiedzę. Medycyna i psychologia często stają wobec sytuacji, których nie są w stanie wyjaśnić w żaden racjonalny sposób. Nauka nie jest w stanie siły tej badać, ponieważ nie wiadomo, czym miałaby być w sensie funkcjonalnym i gdzie należałoby szukać jej biologicznej czy fizycznej reprezentacji. Nie jest jednak w stanie zaprzeczyć jej istnienia – fakty mówią same za siebie. Powszechnie powiada się – i słusznie, że to wola życia. Lecz skąd ona się bierze, z czego wyrasta?
	Bez przywołania pojęcia „duszy” nie sposób wyjaśnić niezliczonej ilości zjawisk i zdarzeń, których źródeł i istoty nie da się sprowadzić tylko do materialności świata i człowieka. Duchowość jest wpisana w osobę ludzką poprzez tę właśnie tę niezniszczalną cząstkę, o nadprzyrodzonym pochodzeniu. Głos wewnętrzny z niej się wydobywający, nawet jeśli jest stłumiony czy wręcz zakneblowany, może odezwać się w każdej chwili, w najbardziej niespodziewanym momencie, nawet w chwilach zdawać by się mogło beznadziejnych. Wszystko w człowieku można złamać, zniszczyć, wytłumić, lecz w ostatecznym rachunku sama jego istota nigdy do końca nie podda się formatowaniu,  albowiem nie jest w mocy kogokolwiek przetworzenie jej wbrew niej samej i Stwórcy, którego jest cząstką. Niezależnie więc od tego, co człowiek zrobi sam ze sobą lub co zrobią z nim inni, pozostaje ona niezmiennikiem jego egzystencji – czy w nią wierzy, czy nie, czy jest świadom jej istnienia, czy nie. Zawsze może się do niej odwołać – musi tylko znaleźć drogę w samym sobie. Nie idzie tu o psychologiczną introspekcję, lecz bardziej o to, co wręcz  instruktażowo opisał św. Augustyn w swych rozważaniach o zapuszczanie się na ścieżki własnej pamięci w poszukiwaniu śladów Boga – nawet jeśli ma się z Nim na pieńku (1997). 
	Zdolność i wola przeciwstawiania się ciśnieniu oddziaływań zewnętrznych oraz uwarunkowań życiowych oraz stawiania czoła prawdzie o samym sobie najlepiej sprawdza się w momentach krytycznych, w cierpieniu, smutku po jakiejś stracie czy depresji po degradacji społecznej lub osobistej. Lecz nie tylko – ujawnia się i pomaga także w drobiazgach codzienności. Wszystko zależy od tego, jaką kto ma generalną postawę wobec życia – negacji czy afirmacji. Ta pierwsza, to brak wiary w siebie, brak poczucia sensu życia i własnej skuteczności w borykaniu się z nim. To rezygnacja z umiejscowienia źródła samosterowności w samym sobie. To całkowita duchowa kapitulacja. Z kolei afirmacja, to podejmowanie wysiłku na rzecz zmiany  zaistniałego stanu rzeczy – w imię czegoś, w co się głęboko wierzy, a więc zawsze w zgodzie z własnym systemem wartości. Postawa afirmacyjna nie jest nieustanną euforią, wiecznym samozadowoleniem, czy ekspansywnym egoizmem, popartym sprawnością działania i wieńczoną ciągłymi sukcesami, lecz nade wszystko źródłem wytrwałości, manifestacją woli i świadectwem wiary w siebie. Pozwala też opanowywać lęk, przed ryzykiem; cechuje ją zdolność równoważenia racji i emocji bez popadania w skrajności (Zawadzki, 2011).
	Bywa, iż człowiek gotów jest na największe poświęcenia w imię jakiejś prawdy, wartości, ideału czy wiary. To kwestia priorytetów i standardów życiowych. Nie byłoby wielkich osiągnięć w zakresie czynienia dobra, w działaniu w sferze nauki, sztuki, religii, działalności publicznej – bez kreatywnego imperatywu, tkwiącego u podłoża postawy afirmacyjnej, bez owego „ciągu wzwyż”, często wbrew okolicznościom czy narzuconym formułom egzystencji. Podmiotowość każdego rodzaju – rozumu, uczuć i ducha – przekłada się w praktyce na strategię samostanowienia, której fundamentem jest właśnie afirmacja wiary i nadziei. Wypracowuje się ją dzięki rozpoznaniu i eksploracji źródeł własnej duchowości, dzięki otwartości umysłu, ćwiczeniu woli, dzięki intuicji, empatii i wrażliwości sumienia, wiedzy o świecie oraz – nade wszystko – o potencjale, kryjącym się w samym sobie (o własnych zaletach ale też i brakach). Od Sokratesa i Marka Aureliusza, poprzez wszystkich proroków, mędrców i świętych tego świata – zawsze i nieodmiennie przywoływane są najważniejsze napomnienia: „poznaj samego siebie” oraz „tylko prawda cię wyzwoli”. Owo poznanie i wyzwolenie winno być samodzielną i autonomiczną aktywnością wewnętrzną,  aczkolwiek może (a nawet niekiedy powinno) odbywać się za czyjąś rozumną radą, z czyimś życzliwym wsparciem, cierpliwą, serdeczną i roztropną wyrozumiałością – nigdy natomiast pod cudze dyktando, z obcego nakazu, pod nieustanną groźbą degradującej kary, gdyż staje się wtedy kolejnym zniewoleniem. 
	Wyzwolenie się z formatów to przede wszystkim przebudzenie się z letargu czyli odrzucenie iluzji rzeczywistości, jakimi mamią nas od dawna rozmaici fałszywi prorocy. To odczarowanie umysłowego i duchowego zaczadzenia, spojrzenie na świat własnymi oczami, a nie przez filtry, chytrze instalowane nam na zmysłach, rozumie czy emocjach. To także rozwijanie w sobie gotowości do stawiania czoła lękom, jakie rodzą się w nas z tysiąca rozmaitych powodów; najbardziej destrukcyjny jest tu lęk przed odpowiedzialnością za własne życie. Lęki obezwładniają, niekiedy za ich sprawą robimy rzeczy, które nas umniejszają – a to uruchamia osobliwe, duchowe negatywne sprzężenie zwrotne. Jest ludzką rzeczą błądzić, upadać, ale i podnosić z kolan, nawet z rynsztoka. 
	Odrodzenie człowieka – zarówno w wymiarze jednostkowym jak i zbiorowym – jest możliwe zawsze i w każdej chwili, w każdych okolicznościach – właśnie za sprawą owego symbolicznego „słowa” z opowieści rosyjskiego pisarza. Każdy ma jakieś takie słowo, od którego mógłby je rozpocząć – musi tylko je w sobie odnaleźć, wrócić do tego miejsca, w którym ono się rodzi. W tym tkwi sens nadziei – nawet, jeśli ktoś wcześniej ją utracił lub mu ją wybijano z głowy, nawet jeśli o niej zapomniał, boi się do niej przyznać lub w nią uwierzyć. Brzmi to wszystko strasznie górnolotnie, lecz warto wziąć pod rozwagę powszechną i banalną prawdę życiową, iż nawet najgłupsze życie można odmienić, tyle że najpierw trzeba zechcieć je samemu posprzątać – nie tylko wokół siebie, lecz i w samym sobie. A że bywa to często boleśnie dotkliwe? Że przychodzi nieraz płacić spore koszty? Cóż nikt nigdy – nawet Chrystus w swych kazaniach, przypowieściach i uczynkach – nie obiecywał, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Ale na pewno warto!
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