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Abstrakt
Teza. Tematem artykuÙu jest koncepcja rewolucji kulturowej w myïli Jana Stachniuka. W opinii Stachniuka, Polska od poÙowy XVI w. jest paÚstwem zacofanym.
UwaČaÙ on, Če do wydĊwigni¿cia Polski z wielowiekowego zacofania konieczna jest
rewolucja kulturowa, której fundamentalnym elementem jest zmiana charakteru narodowego Polaków.
Omówione koncepcje. W tekïcie omówione zostaÙy poj¿cia: indywidualizmu wegetacyjnego, teoria kultury i wspakultury, Instytutu Rekonstrukcji Kultury, ideomatrycy, idei wspólnoty tworzcej, cztery zasady rewolucji kulturowej. Podsumowujc
– przedstawiony zostaÙ stan faktyczny i metodologia rewolucji.
Wyniki i wnioski. Analiza wykazaÙa, iČ sposobem na rewolucj¿ kulturow jest
zmiana charakteru narodowego Polaków, której pocztkiem miaÙoby by° zaÙoČenie
Instytutu Rekonstrukcji Kultury – oïrodka dyspozycji politycznej i intelektualnej. Instytut miaÙby dokona° rewolucji poprzez przewartoïciowanie polskiej kultury i rozwini¿cie idei Wspólnoty Tworzcej (leitmotiv nowej polskiej toČsamoïci). Owa idea
opieraÙa si¿ na czterech zasadach: powinnoïci dzieÙa, indywidualizmu bohaterskiego,
braterstwie posÙannictwa czÙowieczego i etyce dzieÙa. Te zasady miaÙyby by° podstaw nowego ïwiatopogldu Polaków.
Oryginalnoï°. ArtykuÙ omawia myïliciela relatywnie sÙabo zbadanego i opisuje
wtek jego twórczoïci prawie w ogóle niezbadany.
SÙowa kluczowe: Stachniuk, kulturalizm, Zadruga, rewolucja kulturowa, edukacja, rozwój
Culture – Education – Development
Cultural revolution according to Jan Stachniuk’s Culturalism
Abstract
Thesis. The subject of this article is Jan Stachniuk’s concept of cultural revolution.
In Stachniuk’s opinion, Poland has been an underdeveloped country since the middle
of the 16th century. He thought that a cultural revolution is mandatory in order to in
order to bring Poland out of her centuries-old backwardness. The change of the Poles’
national character would be the fundamental element of such a revolution.
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Concepts described. The text outlines the concepts of: vegetative individualism,
the theory of culture and backulture, the Institute of the Reconstruction of Culture,
ideo-matrix, the idea of the creative community, the four principles of the cultural
revolution. To sum up – the article describes the factual state and the methodology of
revolution.
Results and conclusion. The analysis showed that the revolution is to be made
by changing the Poles’ national character. The Þrst step should be the founding of
the Institute of the Reconstruction of Culture – a center of political and intellectual
disposition. The institute should carry out the revolution by transvaluation of Polish
culture and development of the idea of the Creative Community (the leitmotiv of the
new Polish identity). This idea would be based on four principles: the duty of creation,
heroic individualism, the comradeship of the human mission and the ethics of creativity. These principles would be the basis of the Poles’ new worldview.
Originality. The article describes a relatively liĴle-known thinker and outlines a
strand of his oeuvre which was hardly ever researched.
Key words: Stachniuk, Culturalism, Zadruga, cultural revolution, education, development

Wst҄p
Jan Stachniuk (1905-1963) byÙ zaÙoČycielem przedwojennego narodowego ruchu
Zadruga, który stanowiÙ drugi (neopogaÚski) – obok chrzeïcħaÚskiego – nurt polskiego nacjonalizmu. ByÙ równieČ twórc systemu ÞlozoÞcznego zwanego kulturalizmem
lub panteizmem ewolucyjnym. Przedmiotem niniejszego artykuÙu jest wizja rewolucji kulturowej w perspektywie kulturalizmu J. Stachniuka. Za motyw przewodni
postulowanej przez niego rewolucji uzna° moČna zmian¿ charakteru narodowego
Polaków. Zdaniem J. Stachniuka Polska od czasów zwyci¿stwa kontrreformacji (czyli mniej wi¿cej od ok. poÙowy XVI w.) powoli stawaÙa si¿ paÚstwem zacofanym cywilizacyjnie. GÙówn przyczyn tych zmian miaÙ by° charakter narodowy Polaków,
który autor Drogi Rewolucji kulturowej w Polsce (Stachniuk, 2006) nazwaÙ indywidualizmem wegetacyjnym lub personalizmem katolickim. WedÙug niego ów dysfunkcyjny
wzorzec spoÙeczny utrzymaÙ si¿ do czasów wspóÙczesnych, w zwizku z czym nadal utrwala zacofanie Polski. Jedynym sposobem na wydĊwigni¿cie Polski ze wspomnianego zacofania miaÙa by° rewolucja kulturowa, przeprowadzona w celu zmiany
charakteru narodowego Polaków. „Polskie zacofanie, jego zróČnicowane wymiary,
moČe si¿ okaza° trudn do przezwyci¿Čenia, wielowiekow sched historyczn, w
sposób zasadniczy utrudniajc ziszczenie aspiracji unħno-europejskich” (Krzysztofek, SzczepaÚski, 2003, ss. 89-90). Fakty historyczne nie pozostawiaj wtpliwoïci co
do tego, Če Polska – przynajmniej od XVII stulecia (Krzysztofek, SzczepaÚski, 2003)
– paÚstwem zacofanym w istocie byÙa. Powodami tego stanu byÙo m.in. jednostronne dostosowanie gospodarki do potrzeb zaawansowanych ekonomicznie paÚstw
zachodnich (zwÙaszcza Anglii, Holandii, czy miast hanzeatyckich), wolne tempo powstawania nowych klas spoÙecznych zdolnych do przyspieszenia rozwoju spoÙeczno-gospodarczego (klasa mieszczaÚska), monokulturowa gospodarka i ubogi asortymentowo eksport (zboČe, drewno, dziegie°, konopie) (Krzysztofek, SzczepaÚski,
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2003). GÙówn przyczyn wszystkich wspomnianych zjawisk spoÙecznych miaÙ by°
polski charakter narodowy. Kluczowe jest zrozumienie tego, iČ zdaniem J. Stachniuka
te zjawiska s nieuchronn, kulturalno-spoÙeczn, konsekwencj indywidualistyczno-wegetacyjnej mentalnoïci.
Jedn z tez J. Stachniuka jest to, iČ polski charakter narodowy przeszedÙ fundamentaln zmian¿ w czasach kontrreformacji.
Od przeszÙo trzystu lat zachowuje si¿ cigÙoï° polskiego indywidualizmu wegetacyjnego i kierunku rozwojowego, który znaczy si¿ wielkimi kl¿skami. Linia rozwojowa Polski od XVI wieku jest czymï najbardziej zadziwiajcym. Jeszcze w XVI
wieku, po dĊwigni¿ciu si¿ w epoce JagielloÚskiej, Polska naleČy do rz¿du czoÙowych
mocarstw, a juČ o dwa wieki póĊniej znika w ogóle z mapy politycznej ïwiata. (Stachniuk, 2006, s. 36)
Jak moČliwa byÙa i w jaki sposób dokona° si¿ mogÙa tak fundamentalna zmiana?
Za moment przeÙomowy uzna° moČna bezdzietn ïmier° króla Zygmunta II Augusta
(1572), która zbiegÙa si¿ w czasie z zapocztkowujcym kontrreformacj¿ soborem trydenckim (1545-1563). Czynnikiem spajajcym zróČnicowane etnicznie, religħnie i administracyjnie Królestwo Polskie byÙa dynastia. W sytuacji braku prawowitego nast¿pcy jedynym spoiwem, mogcym utrzyma° wzgl¿dn integralnoï° paÚstwow, byÙa
szlachta. Tylko ona mogÙa sformuÙowa° konstytucj¿ i by° gwarancj Ùadu paÚstwowego.
KoïcióÙ wi¿c, inaczej niČ w paÚstwach zachodnich (gdzie zawsze byÙ powizany funkcjonalnie z wÙadz królewsk), zdecydowaÙ si¿ na zbliČenie si¿ do warstwy szlacheckiej
„za cen¿ popierania jej przeciw królom i innym stanom, uzyskuje na wyÙczny uČytek
system wychowawczy, caÙe szkolnictwo. Popiera dČenie polityczne szlachty, nadajc
im sankcj¿ religħn i tak powstaje idea wolnoïci, zgodna caÙkowicie z antropocentryzmem katolickim, rysujcym si¿ jako coï naturalnego w ramach katolicko-szlacheckiej
demokracji” (Stachniuk, 1990, s. 47). Autor Dziejów bez dziejów (Stachniuk, 1999), w tym
wÙaïnie upatruje genezy indywidualizmu wegetacyjnego, którego spoÙeczne skutki objawi° si¿ miaÙy w stopniowej degradacji cywilizacyjnej Polski.
Zdaniem J. Stachniuka, „chybione dzieÙo narodu polskiego ostatnich dwu wieków
skÙada si¿ z pracowitych, lecz wycelowanych w pustk¿ reform szkolnych, organizacyjnych, spoÙecznych, wojskowych; takimiČ chybionym kierunkiem pracy zbiorowej
byÙy wszystkie wysiÙki umysÙowe, precyzyjnie ustalajce «przyczyny» upadku Polski
przez caÙy okres niewoli” (Stachniuk, 2006, s. 47). Wszelkie dziaÙania naprawcze, czy
reformy wyÙcznie na pÙaszczyĊnie politycznej s z góry skazane na poraČk¿, gdyČ
„uzbrajanie indywidualisty wegetacyjnego do «wielkich zadaÚ» jest sprzeczne z jego
postaw wobec Čycia” (Stachniuk, 2006, s. 63). W zwizku z tym zmiana charakteru
narodowego Polaków jest warunkiem sine qua non – a wi¿c priorytetem – w postulowanej rewolucji kulturowej. Dopiero po udanym przeksztaÙceniu wzorca spoÙecznego jakiekolwiek realne i trwaÙe zmiany cywilizacyjne b¿d w ogóle moČliwe.

Instytut Rekonstrukcji Kultury
Idea rewolucji kulturowej jest ukoronowaniem wczeïniejszej twórczoïci J. Stachniuka. Rzecz jasna, baz aksjologiczn postulowanej rewolucji kulturowej jest stworzony przez niego system ÞlozoÞczny zwany kulturalizmem, który naleČy pokrót366
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ce omówi°. Jest to system antropocentryczny, wedÙug którego czÙowiek jest czoÙem
ewolucji tworzycielskiej ïwiata. Jego trzon stanowi teoria kultury (przeciwbieČnoïci
kultury i wspakultury), b¿dca równoczeïnie metanarracj. Termin kultura rozumiany jest jako pot¿gowanie wÙadztwa czÙowieka nad przyrod i ČywioÙami jego wÙasnej
natury. Wspakultura to zaprzeczenie procesu kultury, poddanie si¿ biernoïci i marazmowi. Pierwsze poj¿cie utoČsamiane jest z dobrem, drugie – ze zÙem. Powszechny wïród Polaków charakter narodowy (indywidualizm wegetacyjny) J. Stachniuk
oceniaÙ jako wspakulturowy „zasady indywidualizmu wegetacyjnego s szkieletem
duchowym 95% masy narodu polskiego; waČniejsze jeszcze jest, Če zasady te nie s
kwestionowane, dzi¿ki czemu jako ideomatryca utrwalaj si¿ dalej w umysÙowoïci
kaČdego mÙodego pokolenia, które jest takim jakim je czyni si¿, jakim jest i jakim b¿dzie” (Stachniuk, 2016).
WaČnym poj¿ciem jest ideomatryca. Termin ten oznacza system stale odtwarzanych wzorców kultury duchowej, innymi sÙowy – panujc nadbudow¿ ideologiczn.
To wÙaïnie ideomatryca jest czynnikiem powielajcym okreïlony wzorzec mentalny
w obr¿bie danego spoÙeczeÚstwa. By zmieni° dominujc mentalnoï°, trzeba zmieni°
ideomatryc¿. Nie jest to oczywiïcie proste zadanie. Do jego realizacji potrzebne byÙoby, zdaniem autora Dziejów bez dziejów (Stachniuk, 1999), powoÙanie Instytutu Rekonstrukcji Kultury. Czym miaÙby on by°? UČywajc wspóÙczesnego j¿zyka, ów instytut
J. Stachniuk rozumiaÙ jako swego rodzaju think-tank, a zarazem oïrodek dyspozycji
politycznej, którego misja polegaÙaby na zmianie charakteru narodowego Polaków
poprzez stworzenie nowego modelu kultury, na podstawie nowej ideomatrycy. Zadania instytutu J. Stachniuk streszczaÙ nast¿pujco:
Analiza sektora tradycyjnego, jako diagnoza schorzenia
• Analiza zasi¿gów pierwiastków wspakultury w systemie polskiej kultury
• Mechanika kaleczenia emocjonalnego cigu pokoleÚ polskich
• Geneza niČu cywilizacyjnego Polski
Przewartoïciowanie treïci kultury polskiej
• Rewizja dorobku kulturowego i spuïcizny historycznej
• Odsegregowanie treïci konstruktywnych od rozpadowych
Plan rekonstrukcji ideo-matrycy Odnowy
• Rozwini¿cie „idei narodowej wspólnoty tworzcej”
• Plan uzupeÙnieÚ niedoborów nowej ideo-matrycy (Stachniuk, 2016).
Termin sektor tradycyjny oznaczaÙ formacj¿ kulturow, opart o personalizm katolicki (czyli byÙaby to przytÙaczajca wi¿kszoï° Polaków). TenČe sektor autor Drogi rewolucji kulturowej w Polsce (Stachniuk, 2006) uznaÙ za wroga, którego naleČaÙoby
unieszkodliwi°, gdyČ to wÙaïnie on jest pierwszorz¿dnym czynnikiem stajcym na
drodze do rozwoju:
„Chcemy zasadniczo przeistoczy° rdzeÚ norm etycznych tak, aby ich odbitka w
emocji czÙowieka polskiego wyraČaÙa si¿ jako osobowoï° bohaterska; chcemy ideaÙu
wychowawczego, by jego wynikiem byÙa osobowoï° zwrócona do ïwiata i nami¿tnie
dČca do rekonstrukcji kulturowej ïwiata; chcemy ïwiadomoïci grupowej, budzcej
wol¿ tworzenia; chcemy ducha literatury, sztuki i nauki, uzbrajajcej czÙowieka do pojmowania Čycia jako radoïci wyt¿Čenia i konstruktywnej pracy” (Stachniuk, 2006, s. 49).
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WspÓlnota Tworzѱca
Potrzebna byÙa wi¿c nowa idea przewodnia, na której moČna by si¿ oprze°. ByÙa
ni idea Wspólnoty Tworzcej. Czym ona byÙa w istocie? MiaÙa ona stanowi° caÙkowite zaprzeczenie indywidualizmu wegetacyjnego. Istota jej polega – po pierwsze – na
zdaniu sobie sprawy z nieuniknionoïci ïmierci. Po drugie, na ïwiadomoïci tego, Če
oprócz ïwiata materialnego, Þzycznego istnieje jeszcze ïwiat kultury i historii, który jest „gÙ¿bszym podmiotem naszego tworzycielskiego ja” (Stachniuk, 2006, s. 108).
UzmysÙowienie sobie powizania mi¿dzy tymi sferami (tzn. Čyciem Þzycznym i
ïwiatem kultury i historii) miaÙoby otwiera° drog¿ do bohaterskiego Čycia. JeČeli ktoï
nie widzi tego powizania, stacza si¿ ku wspakulturze. Zdaniem autora Dziejów bez
dziejów (Stachniuk, 1999) zrozumienie powizania mi¿dzy ulotnym ïwiatem materii
a wiecznym ïwiatem kultury powoduje swego rodzaju napi¿cie metaÞzyczne, które
uniemoČliwia czÙowiekowi egzystencj¿ biern i nietwórcz. WkÙad w dzieÙo kultury
daje moČliwoï° unieïmiertelnienia swojego istnienia.
Wspólnota Tworzca opiera° si¿ miaÙa na nast¿pujcych czterech podstawowych
zasadach: powinnoïci dzieÙa, indywidualizmie bohaterskim (kulcie dynamicznej
uspoÙecznionej jednostki), braterstwie posÙannictwa czÙowieczego (czynnej miÙoïci
bliĊniego) i etyce dzieÙa. Zestaw owych czterech zasad ma by° „archimedesowym
punktem rewolucji kulturowej” (Stachniuk, 2006, s. 110). Na ich podstawie miaÙo si¿
dokona° fundamentalne przewartoïciowanie polskiej kultury, opartej obecnie na indywidualizmie wegetacyjnym. Te pryncypia winny by° wdraČane w spoÙeczeÚstwo
polskie do tego momentu, aČ stan si¿ „kr¿gosÙupem polskoïci, rdzeniem ocen i stosunku do ïwiata kaČdego Polaka” (Stachniuk, 2006, s. 110).
Duch powinnoïci dzieÙa tkwiÙ u podstaw kultury naturalistycznej naszych przodków. OČywczy niepokój metaÞzyczny przenikaÙ ïwiatopogld wszystkich ludów
Europy nim zostaÙy one sparaliČowane przez epidemi¿ krzyČa. Do tej tradycji dziï nawizujemy. Te same wtki stanowiÙy osnow¿ polskiego protestantyzmu w XVI wieku. Szczególnie silnie zaznaczyÙy si¿ we wszystkich elementach cywilizacji zachodniej, która jest dla nas waČnym punktem oparcia. „PeÙnia Čycia ludzkiego nie moČe
by° osigni¿ta bez podporzdkowania go nadrz¿dnym celom, tkwicym w ewolucji tworzycielskiej. Kultura jest procesem wizania energii ČywioÙów na tle historii”
(Stachniuk, 2006, s. 111).
Powinnoï° dzieÙa oznaczaÙa postaw¿ psychiczn, kaČc widzie° wartoï° Čycia
czÙowieka nie tyle w nim samym, ile w jego wkÙadzie w dorobek kulturowo-cywilizacyjny. Rola czÙowieka sprowadza si¿ do bycia narz¿dziem w procesie twórczym.
Samo Čycie, jako istnienie jest pozbawione wartoïci – nie ma ono gÙ¿bszego sensu.
Sens Čyciu nadaje dopiero misja, jak jest budowanie cywilizacji. Pewnym wzorem
dla J. Stachniuka byÙy kraje protestanckie, w których funkcjonowa° miaÙ surowy etos
pracy:
Indywidualnoï° to suma produktywnych czynów, które wzmagaj cigÙoï° kultury. ycie wartoïciowe to najbardziej wyt¿Čona praca, maksimum obiektywnych
osigni¿°. […] Miar wartoïci indywidualnej jest jej wkÙad w dzieÙo […]. KaČdy twórca, geniusz, bohater, kaČda prawdziwa indywidualnoï°, to rosnce poczucie mocy,
szcz¿ïcia i upojenia, wraz z rosnc moČliwoïci dania z siebie czegoï […]. Indywidualizm bohaterski polega na obj¿ciu sob dzieÙa historii, wspólnego zadania, jako
368
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swojego ja, i radosnej woli jego realizacji. Im bardziej zatracamy si¿ w tym dziele, tym
peÙniej doznajemy Čycia, tym wspanialsza aureola bohaterskiego pi¿kna je opromienia (Stachniuk, 2006, ss. 111-112).
Indywidualizm w sensie kulturalistycznym (indywidualizm bohaterski) naleČy
rozumie° zupeÙnie inaczej niČ jego wersj¿ wegetacyjn. Idzie tutaj o caÙkowit identyÞkacj¿ z czynem, jak równieČ gotowoï° do oÞar na jego rzecz. Widzenie siebie jako
cz¿ïci rozwini¿tej wspólnoty ogarni¿tej szaÙem twórczym jest najwyČszym celem
moralnym. Na piedestale stawiana jest jednostka, która ma rzeczywisty, obiektywny
wkÙad we wspólny dorobek cywilizacyjny grupy:
Podstaw jego (braterstwa posÙannictwa czÙowieczego) jest duch braterstwa broni.
KaČdy czÙowiek jest ČoÙnierzem armii posÙannictwa ludzkiego. Nikogo nie moČe wi¿c
brakn°; trzeba wszystkim pomóc, by mogli wzi° udziaÙ w swym Čyciowym szturmie. Ale tym samym nie ma mowy o tym, by istniaÙa jakaï absolutna miÙoï°, sprowadzajca do tego samego – wspóÙbojownika o dzieÙo i tegoČ dzieÙa wroga. (Stachniuk,
2006, s. 114) – pisze J. Stachniuk. „Kochamy walczcych z nami rami¿ przy ramieniu
o dobro, darzymy uczuciem przyjaĊni Čyczcych nam zwyci¿stwa, jesteïmy oboj¿tni
wobec stajcych na uboczu, nie widzimy i walczymy ze sprzeciwiajcymi si¿ dobru”
(Stachniuk, 2016).
W przeciwieÚstwie do chrzeïcħaÚskiej wszechmiÙoïci, któr J. Stachniuk oceniaÙ
jako jaÙowe moralizatorstwo, braterstwo posÙannictwa czÙowieczego oznacza° ma solidarnoï° bohaterów. Nie idzie tu o miÙowanie wszystkich bliĊnich, tylko o braterstwo
broni. Mile widziany jest kaČdy, kto czuje powinnoï° doÙoČenia si¿ do kolektywnego
wysiÙku twórczego:
„Etyka dzieÙa oznacza drog¿ do dobra. Dobrem jest czyn ludzki, sÙuČcy dzieÙu.
Absolutnym zÙem jest wi¿c bezczynnoï°, lub teČ czyn godzcy w dzieÙo. ZÙem wi¿c
jest wzgarda dzieÙa, kult nagiej egzystencji, bierna miÙoï°, prowadzca do kwietyzmu,
jaÙowy moralizm. […] Nie kontemplacja, zacnoï° moralna, lecz skutecznoï° i owocnoï° czynu jest sprawdzianem etycznym. Etyczne jest wi¿c to, co prowadzi do wzrostu dzieÙa, wzrostu wymiernego historycznie” (Stachniuk, 2006, s. 115).
Etyka dzieÙa przeciwstawiona jest etyce kontemplacji. Negatywnie oceniane jest
doskonalenie si¿ moralne dla samego siebie, gdyČ nie daje ono Čadnych wymiernych,
mierzalnych efektów. Tak postaw¿ autor Drogi rewolucji kulturowej w Polsce (Stachniuk, 2006) okreïla mianem wzgardy dzieÙa. Liczy si¿ jedynie skutecznoï° w dziaÙaniu, obiektywny wytwór kulturowy.
PeÙne wdroČenie owych czterech zasad byÙo imperatywem postulowanej rewolucji kulturowej. Na bazie, jak jest idea Wspólnoty Tworzcej, wytworzona zosta°
miaÙa ponadto nowa normatyka ïwiatopogldowa, tzn. okreïlony zespóÙ norm etyczno-moralnych. S one nast¿pujce:
• Idea obowizku – jako etyczne sformuÙowanie powinnoïci czÙowieka
• SÙuČba wartoïciom historii – poczucie obowizku musi by° zwizane z histori, pragmatyczn prac ïrodowiska danej spoÙecznoïci
• Czyn jako sprawdzian wartoïci czÙowieka – podstaw oceny moralnej jest
czyn jako sprawdzian wartoïci czÙowieka
• Ocena czÙowieka samego siebie – stopieÚ speÙnienia zadania przez jednostk¿
wyznacza jej wartoï° i szacunek do samej siebie
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Czynna miÙoï° czÙowieka – aktywna Čyczliwoï° i ogólna solidarnoï° wobec
wszystkich dČcych do wspólnego celu
• Twardy humanitaryzm – Čyczliwoï° wobec drugiego czÙowieka nie wynikajca z litoïci, czy wspóÙczucia, lecz perspektyw wspólnych dokonaÚ i zwyci¿stw
• Etyczny kult pot¿gi Čycia – uwaČanie za etycznie wszystkiego tego, co wzmaga moc sprawcz
• Wolnoï° – zespóÙ warunków, umoČliwiajcych realizacj¿ idei obowizku
(Stachniuk, 2006, s. 118).
Jak zauwaČa J. Stachniuk, ĊródÙo cigÙoïci danej formacji mentalnej tkwi w „zestaleniu si¿ rdzenia psychologicznego ïrodowiska spoÙecznego” (Stachniuk, 2006, s. 114).
W zwizku z tym rewolucja kulturowa ma na celu stworzenie wyÙomu w tej cigÙoïci. Etapy projektu przebudowy psychiki zbiorowej polskiego spoÙeczeÚstwa zostaÙy
przez J. Stachniuka uj¿te w sposób nast¿pujcy:
• Przebudowa ideomatrycy
• OsÙona umysÙów, uformowanych przez now ideomatryc¿ przed starym ïrodowiskiem spoÙecznym, czyli stworzenie embrionu nowego spoÙeczeÚstwa
• Walka embrionu nowego spoÙeczeÚstwa ze starym ïrodowiskiem spoÙecznym
• Rozprzestrzenianie si¿ embrionu nowego spoÙeczeÚstwa (Stachniuk, 2006, s.
144).
Reasumujc – gÙównym celem rewolucji kulturowej w Polsce miaÙa by° przemiana polskiego charakteru narodowego. Pierwszy etap stanowiÙo stworzenie Instytutu
Rekonstrukcji Kultury, który staÙby si¿ centraln jednostk dowódcz i intelektualn rewolucji. Zadaniem owego instytutu miaÙa by° wiwisekcja sektora tradycyjnego,
przewartoïciowanie polskiej kultury i rozwini¿cie idei Wspólnoty Tworzcej, która
miaÙa sta° si¿ leitmotivem nowej polskiej toČsamoïci i mentalnoïci. Owa idea skÙadaÙa
si¿ z czterech zasad: powinnoïci dzieÙa, indywidualizmu bohaterskiego, braterstwa
posÙannictwa czÙowieczego i etyki dzieÙa. Planowano, Če b¿dzie ona baz nowego
ïwiatopogldu (nowa normatyka ïwiatopogldowa). Na tej podstawie przebudowana miaÙa zosta° ideomatryca, dajca pocztek nowemu spoÙeczeÚstwu, którego
normy i wartoïci miaÙyby na koniec wnikn° do samej istoty polskiego charakteru
narodowego.
•

Wnioski
Czy rewolucja kulturowa jest dziï w Polsce potrzebna? Czy postulaty J. Stachniuka maj jeszcze sens dziï? Czy mog one stanowi° wartoïciowy punkt odniesienia?
Cho° perspektywa przeprowadzenia totalnej rewolucji kulturowej jawi si¿ dziï jako
caÙkowita utopia, zdaje si¿, Če – przynajmniej cz¿ïciowo – postulaty autora Dziejów bez
dziejów (Stachniuk, 1999) zachowaÙy pewn aktualnoï°. Stworzone zasady rewolucji
kulturowej mogÙyby posÙuČy°, zgodnie zreszt z intencj samego J. Stachniuka, do
stworzenia ogólnych ram reformy wspóÙczesnego systemu szkolnictwa, którego nadrz¿dnym celem jest przecieČ tworzenie embrionu nowego spoÙeczeÚstwa.
Kulturalistyczna rewolucja kulturowa miaÙa na celu przede wszystkim ksztaÙtowanie obywatela o poČdanym zestawie cech. Zdaniem J. Stachniuka priorytetem
byÙoby stworzenie obywatela, który nie wykorzystywaÙby wÙasnego potencjaÙu wy370
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Ùcznie dla wÙasnej korzyïci i nie ograniczaÙby swojej egzystencji do otoki wÙasnego
ja. ChodziÙoby o to, by uksztaÙtowa° jednostk¿ twórcz, która jednoczeïnie czuÙaby
si¿ mocno zwizana ze wspólnot, a prac¿ rozumiaÙaby jako proces oparty w duČym
stopniu na wspóÙzaleČnoïci. Innymi sÙowy, poČdanym typem obywatela byÙby taki,
który wzmagaÙby moc twórcz danego spoÙeczeÚstwa; taki, który dobrze wpasowaÙby si¿ w realne potrzeby spoÙeczne.
MoČna zastanowi° si¿, czy obecny polski system szkolnictwa takiego obywatela
wÙaïnie ksztaÙtuje? MoČna mie° co do tego wtpliwoïci. Polscy uczniowie zajmuj coraz lepsze miejsca w rankingach PISA (PAP, 2016; RADIO Zet, 2016), co z tego
jednak, skoro umiej¿tnoïci absolwentów szkóÙ wyČszych nie przystaj do potrzeb
konkurencyjnej gospodarki? Oprócz problemów w postaci braku absolwentów ze
specjalizacjami potrzebnymi na rynku, pracodawcy zwracaj uwag¿ na to, Če brakuje
absolwentom umiej¿tnoïci mi¿kkich, takich jak wspóÙpraca w grupie (Topolska, Mirowska-Roskot, 2016; WP Money, 2016).
Kolejnym problemem jest brak stawiania na ksztaÙtowanie innowacyjnoïci wïród
uczniów, na co zwraca uwag¿ Jerzy Lackowski, byÙy maÙopolski kurator oïwiaty:
„Nasz system uczy podstawowych umiej¿tnoïci i rozwizywania schematycznych
problemów, to dobry punkt wyjïcia, ale edukacja to coï wi¿cej. Jesteïmy w ogonie
Europy, jeČeli chodzi o innowacyjnoï°” (Grabek, 2016). Trafnoï° jego oceny zostaÙa
potwierdzona w opublikowanym aneksie do badaÚ PISA, omawiajcym umiej¿tnoïci
uczniów w rozwizaniu problemów. OkazaÙo si¿, Če polskie 15-latki miaÙy problem z
ustawianiem klimatyzacji czy obsÙug biletomatu (Grabek, 2016).
Podsumowujc, moČna pokusi° si¿ o stwierdzenie, Če uwagi i pomysÙy J. Stachniuka zachowuj wzgl¿dn aktualnoï°. Jego spostrzeČenia o ïwiadomym, teleologicznym podejïciu do ksztaÙtowania obywatela s warte odnotowania. Zwraca on uwag¿
na rzeczy – wydawa° by si¿ mogÙo – oczywiste. Okazuje si¿ jednak, Če nie do koÚca.
Patrzc na system edukacji oczami autora Dziejów bez dziejów (Stachniuk, 1999), moČna
by stwierdzi° brak specjalnego znaczenia, Če polscy uczniowie i absolwenci bħ rekordy w testach, i Če potraÞ rozwizywa° problemy schematyczne. Liczy si¿ bowiem
wyÙcznie to, czy system szkolnictwa ksztaÙtuje produktywnych, innowacyjnych i
zaangaČowanych spoÙecznie obywateli, którzy z powodzeniem dziaÙaj w zespole i
zwi¿kszaj potencjaÙ mocy sprawczej caÙoïci spoÙeczeÚstwa; innymi sÙowy – dobrze
dopasowanych do realnych potrzeb gospodarki krajowej. JeČeli nie, to znaczy, Če system edukacji jest niewÙaïciwie skonstruowany i naleČy przeprowadzi° rewolucj¿ kulturow.
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