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książka andrzeja ledera Prześnio-
na rewolucja odniosła rzadko no‑

towany sukces na intelektualnym rynku. 
na sukces ten złożyły się różne zapew‑
ne przyczyny, najistotniejszym wszakże 
jego źródłem jest zamysł autora, by po‑
wtórzyć gest nietzschego i rozjaśnić nie‑
przejrzystą, problematyczną i niezado‑
walającą teraźniejszość przez odwołanie 
się do zdarzeń z przeszłości i odsłonięcie 
doświadczenia wypartego przez społecz‑
ną świadomość, zacieranego w dyskursie 
historycznym, lub wręcz usuniętego z je‑
go obrębu. zamysł ten wpisuje się więc 
w ramy problematyki chętnie dziś roz‑
trząsanej, a określanej ogólnie terminem 
polityki pamięci, towarzyszy mu jednak – 
jak u nietzschego – wyraźna intencja kry‑
tyczna. leder wychodzi od tezy, że hege‑
monem politycznym współczesnej Polski 
jest – po raz pierwszy w dziejach – klasa 
średnia, nadal utożsamiana przez niego 
z mieszczaństwem, kondycja wszakże tej 
społecznej grupy (bo nie jest pewne, czy 
da się określić je mianem klasy w trady‑
cyjnym rozumieniu) wzbudza poważne 
zastrzeżenia. Po pierwsze, grupa ta nie jest 
zdolna do wyłonienia i określenia swojej 
tożsamości, której fundamentem byłaby 
jej własna mitologia; po drugie – wywo‑
dząca się z tej grupy i sprawująca wła‑
dzę klasa polityczna nie potrafi znaleźć 
w obrębie imaginarium politycznego słów 
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i symboli, „które włączyłyby poczucie krzywdy we wspólnotę republiki”. mieszczań‑
stwo ledera wykazuje więc trojaki deficyt: psychiczny, kulturowy i moralny. tak wy‑
gląda powierzchowna diagnoza, prowadząca, co oczywiste, do szukania przyczyn 
choroby. tu przewodnikami ledera stają się Benjamin i lacan; pierwszy dostarcza 
mu koncepcji „prześnionej” rewolucji, drugi – psychoanalitycznej siatki pojęciowej 
i antropologicznego modelu, który pomoże mu zdekonstruować pole symboliczne 
właściwe polskiej pamięci historycznej.

odtworzona w koniecznym uproszczeniu teza główna książki rysuje się nastę‑
pująco: jedyna rewolucja, jaka dokonała się w Polsce (jest to, warto od razu zazna‑
czyć, rewolucja bezprzymiotnikowa), miała miejsce w latach 1939–1956, rok zaś rok 
‘89 okazuje się czymś w rodzaju domykającego ją epilogu. rzeczą wszakże najistot‑
niejsza jest to, że miała ona z perspektywy narodowej wspólnoty charakter bezpod‑
miotowy – przeprowadzona została rękami innych: najpierw niemieckiego, potem 
sowieckiego okupanta. choć teza ta nie została zapewne dotąd sformułowana tak 
wyraziście, nie budzi ona większych wątpliwości, jeśli wstępnie zgodzić się, że zmia‑
ny, jakie zaszły w Polsce w czasie okupacji, da się określić mianem rewolucji w jej 
podstawowym znaczeniu, co nie jest już takie oczywiste. wnioski z tej tezy płynące 
nasuwają się łatwo: rezultaty rewolucji, czyli zmiany w strukturze własności doko‑
nane w Polsce siłą, nie mają swojej społecznej przynależności, swojego zwycięskie‑
go momentu, swojej legendy, a co za tym idzie – własnego symbolicznego pola, do 
którego beneficjent tej rewolucji, dzisiejsze mieszczaństwo, miałoby prawo się od‑
wołać. w tym tkwić może przyczyna owego deficytu tożsamości, który diagnozuje 
na wstępie leder i którego skutkiem byłaby ogólna słabość i podmiotowa chwiej‑
ność tej społecznej grupy. autor Prześnionej rewolucji nie ku takim jednak prostym 
zmierza wnioskom. w miejsce naiwnej psychologii społecznej podstawia narzędzia 
lacanowskiej psychoanalizy, co pozwala mu w inny (zwolennicy jego metody powie‑
dzą: odkrywczy) sposób opisać zjawisko „prześnienia”. oznacza to przyjęcie antro‑
pologii, w której osią osobowości jest ukryte w obszarze nieświadomego intensyw‑
ne pragnienie rozkoszy, zawsze będące w konflikcie z normą społeczną. Jaką postać 
przybiera pragnienie człowieka żyjącego w poczuciu krzywdy i upokorzenia, gdzie 
szuka ono i znajduje swoją jouissance? w zemście, lub bodaj w ciemnej satysfakcji, 
jaką daje widok upadku dotychczasowego krzywdziciela – odpowiada leder; a do‑
łączywszy do tej konstatacji pojęcie „transpasywności”, czyli psychicznego utożsa‑
mienia się z przeżyciami i działaniem innego, uzyskuje ramę poznawczą, w którą 
wpisane zostanie polskie doświadczenie historyczne: okupacja i powojenne przemia‑
ny ustrojowe. co pozwala zbudować taką oto myślową konstrukcję: Polska przed‑
wrześniowa nagromadziła w sobie ogromny potencjał poczucia społecznej krzyw‑
dy, które na dodatek nie znajdowało swego wyrazu w polu symbolicznym. nieme, 
zepchnięte w czeluść czystych ciemnych emocji, rodziło jedynie możliwe pragnie‑
nie rozkoszy – tej płynącej z zemsty, lub bodaj z fantazjowania o zemście. Gdy więc 
w świecie realnym pojawia się inny dysponujący siłą, która niszczy krzywdziciela, 
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krzywdzony oddelegowuje na niego swoje pragnienia i – realizowane przez tamte‑
go – przyjmuje jako własne. nie uczestniczy więc w aktach przemocy jako podmiot 
działań, ale je potwierdza i niejako usprawiedliwia przez odczuwaną transpasywnie 
rozkosz. Jouissance jest rzeczywista i rzeczywiste jest spełnienie okrutnych pragnień, 
ale współudział w ich realizacji ma charakter fantazmatyczny, przebiega „jak we 
śnie”. stąd „prześniony”, niepodmiotowy charakter tej dwuetapowej polskiej rewo‑
lucji oraz dziedzictwo takiego jej przebiegu: dzisiejsze bezkręgowe mieszczaństwo.

Jeśli ten hipnotyzujący lacanem wywód ledera sprowadzić na twardszy grunt 
społeczny, uzyskujemy takie oto rozpoznanie: z polskiego pola symbolicznego wy‑
parta została społeczna rewolucja, bo w tej sferze przeprowadzono ją pokątnie, bez 
wyraźnych znaków, jako że – choć część Polaków współuczestniczyła w niej swoim 
pragnieniem – zrealizowana została dzięki zewnętrznej przemocy. Jak więc prze‑
budować to pole dzięki nowo uzyskanej wiedzy? leder nie mówi tego jasno, ale 
trzymając się jego toku myślenia, łatwo dojść do wniosku, że trzeba w nim, w tym 
polu, umiejscowić akt współudziału jako akt upodmiotowiony. co jednak – poza 
samą świadomością prześnionego uczestnictwa – dziedziczy dzisiejszy mieszcza‑
nin? Fantazmatyczną winę przodków? rozkosz na widok słusznie wymierzanej 
sprawiedliwości? a może jednak ciężar rzeczywiście popełnianych czynów, bo nie 
tylko mściwą jouissance zadowalali się dziadkowie? Bez odpowiedzi na to pytanie 
nie da się przeprowadzić skutecznej terapii i uzdrowienia podmiotu, a tego prze‑
cież –uprawomocnienia podmiotowości i porywającej idei – żąda od współczesne‑
go mieszczaństwa autor Prześnionej rewolucji.

leder, podobnie jak język potoczny, posługuje się pojęciem rewolucji w dwoja‑
kim znaczeniu: obejmuje nim wszelką gwałtowną zmianę stosunków i stanu włas‑
ności oraz społecznej hierarchii, niezależnie od rodzaju sił, które ją wywołały, oraz 
rewolucję sensu stricto, czyli przewrót społeczny, którego realną siłę sprawczą sta‑
nowi określona klasa/grupa społeczna, wyposażona we własny projekt ideologicz‑
ny, czyli pole symboliczne, które z chwilą zwycięstwa narzuca szerszej zbiorowości. 
w pierwszym przypadku rzeczywisty podmiot rewolucji – dysponent siły (jeśli taki 
istnieje, bo tak rozumiany rewolucyjny charakter może mieć także kataklizm o cha‑
rakterze przyrodniczym) nie musi legitymizować swych działań za pomocą żadne‑
go systemu wartości, częściowo bodaj podzielanego przez podlegającą im zbioro‑
wość; może uosabiać czystą przemoc. i tylko przy takim rozumieniu rewolucji da 
się ją przypisać okresowi wojny i okupacji w Polsce. zmiana stosunków własności 
i zniszczenie dotychczasowej struktury społecznej dokonało się przy użyciu nagiej 
siły; terroru obejmującego swym zasięgiem całą zbiorowość i posługującego się 
ideologią nieprzechodnią – niewytwarzającą żadnego pozytywnego obrazu przy‑
szłości, z którym jakakolwiek część tej zbiorowości – poza jawnymi odstępcami, 
jakimi byli na przykład folksdojcze – mogłaby się była utożsamić, jedyną bowiem 
identyfikacją, którą ideologia ta jej wyznaczała, była identyfikacja niewolników. 
rewolucja, jeśli tak określać zachodzące wówczas zmiany, dokonała się w istocie 
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cudzymi rękami, sprawczość bowiem leżała poza zbiorowością doświadczająca jej 
skutków. Jednak ta rewolucja, stara się dowieść leder, miała po stronie polskiej 
podmiotowość ukrytą, podmiotowość mściwych pragnień grup dotąd krzywdzo‑
nych realizującą się transpasywnie w okrucieństwie i pańskości najeźdźcy. czy jest 
to teza przekonująca? w tej mierze, w jakiej znajomość natury ludzkiej, także ta 
potoczna, niepoświadczana przez lacanowską psychoanalizę, pozwala zgodzić się 
z poglądem, że człowiek, zwłaszcza człowiek niewyrobiony moralnie, umie cieszyć 
się z cudzego upadku, im zaś jego kondycja życiowa gorsza, tym bardziej raduje go 
upadek dotąd wywyższonych. Powszechność wszakże tej ciemnej satysfakcji trud‑
na jest do uchwycenia, a tamtemu poglądowi można z powodzeniem przeciwsta‑
wić arystotelesowskie przeświadczenie, że cudze przejście ze szczęścia w nieszczę‑
ście budzi w obserwatorze litość i trwogę. i nawet jeśli przyjąć przez chwilę, że owa 
czarna jouissance stała się udziałem jakiejś części zbiorowości, to trudno nie wziąć 
pod uwagę innej przesłanki: że wszechobecność okupacyjnego terroru i stałe po‑
czucie zagrożenia w znacznej mierze rozkosz tę musiało mrozić, bo świadek w jed‑
nej chwili mógł stać się ofiarą.

leder nie poświęca wiele uwagi wszystkim rewolucyjnym zmianom, które wojna 
i okupacja spowodowały w przestrzeni społecznej. Była to, jeśli odsunąć na bok same 
straty biologiczne, gwałtowna pauperyzacja ogromnej ilości mieszkańców dawnej 
rzeczypospolitej – uciekinierów ze wschodu, wysiedlonych z terenów włączonych 
do rzeszy i w inny sposób pozbawianych swojej własności, oraz równie gwałtow‑
ne, z tamtym w znacznej mierze związane, spłaszczenie społecznej hierarchii i upo‑
wszechnienie pracy fizycznej. można powiedzieć, że w postaci czarnego scenariusza 
zrealizowały się postulaty i pragnienia (choć nie po lacanowsku rozumiane) paru 
pokoleń polskich reformatorów, zmierzających do demokratyzacji społeczeństwa 
i samoograniczenia się warstw wyższych. niezależnie od wszelkich form demorali‑
zacji, jakie niosły ze sobą tamte lata, powszechność niedostatku, strachu i upokorze‑
nia była czynnikiem homogenizującym narodową wspólnotę, na co zwracali uwagę 
socjolodzy z Janem strzeleckim na czele. i jeśli jest jakieś doświadczenie rzeczywi‑
ście zaprzepaszczone, bezpowrotnie dla świadomości zbiorowej utracone i niespraw‑
dzone w historii, jest nim właśnie owo okupacyjne doświadczenie zrównania. czy 
zostałoby ono czym prędzej zapomniane, czy obrodziłoby społecznie – nie wiado‑
mo, przykryła je bowiem ideologia równości, którą niosła ze sobą kolejna rewolucja.

Przedmiotem bardziej szczegółowych rozważań ledera staje się jedna przede 
wszystkim zmiana, która zachodzi w latach 1939–1945: Holokaust i niemal całko‑
wite zniknięcie Żydów z polskiego obszaru społecznego. reakcję na zagładę także 
ujmuje leder w psychoanalitycznych terminach transpasywnej realizacji pragnienia, 
choć w tym przypadku nie jest to już pragnienie osadzone na poczuciu realnie do‑
znanej krzywdy, które nie znajduje dla siebie wyrazu w polu symbolicznym. Prze‑
ciwnie, jest to pragnienie swobodnie migrujące, dopuszczalne, bo dotyczące obce‑
go, obecne w dyskursie i bezpośrednio ujawniane w czynach grabieży żydowskiego 
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mienia. społeczna teza, którą rozwija leder, daje się sprowadzić do stwierdzenia, 
że rewolucyjnym skutkiem zagłady było opróżnienie miejsca zajmowanego przez 
Żydów, którzy – przy całym wewnętrznym zróżnicowaniu tej grupy – stanowili 
znaczną część polskiego mieszczaństwa, a w ujęciu ledera wręcz je konstytuowali. 
ich eksterminacja, a nawet samo wyjęcie spod prawa, otworzyło dostęp nie tylko do 
konkretnych obszarów społecznej przestrzeni – handlu czy rzemiosła, ale też do za‑
sobów materialnych – od pierzyn i maszyn do szycia po kamienice. równocześnie, 
sugeruje leder, ponieważ w polskim imaginarium ukształtowanym przez kulturę 
agrarną rola mieszczanina nie była wypełniona wyrazistą treścią, ci, którzy teraz 
w tę rolę wchodzili, czuli niejako Żyda za plecami, nawet wtedy, gdy przekraczali 
próg poniemieckich sklepów czy warsztatów. skoro zaś Żyd był obcym – dopowie‑
dzieć można w duchu psychoanalizy – i w pragnieniu eliminowanym ze społecznej 
przestrzeni, musiało to w tożsamości – potencjalnie mieszczańskiej – wytworzyć 
wewnętrzne rozszczepienie utrudniające jej konsolidację. realnym więc efektem 
tej „prześnionej” rewolucji byłby „przywłaszczeniowy” charakter części niższej pol‑
skiej klasy średniej wyłaniającej się z wojny. Problem jednak w tym, że skalę i tego 
zjawiska uchwycić trudno, a ekonomiczna moc tego stwierdzenia osłabiona zosta‑
je przez fakt, że trwałość całej tej klasy okazała się niezwykle krucha, za moment 
bowiem rozprawiać się z nią będzie kolejna rewolucja, niszcząca w zapamiętaniu 
prywatne rzemiosło i handel.

za drugi – obok zagłady – przełomowy moment polskiej rewolucji i zarazem za 
drugą niebezpieczną lukę w samoświadomości współczesnej klasy średniej uzna‑
je leder społeczną katastrofę, jaką było zniknięcie szlachecko‑ziemiańskiego świa‑
ta, „złamanie wielowiekowej, głęboko zakorzenionej dominacji elit szlacheckiego 
pochodzenia”, wedle niego pomijane czy niedostatecznie uwypuklane tak w histo‑
rycznym dyskursie, jak w potocznej pamięci. opowieść ledera o tej drugiej, równie 

„prześnionej” rewolucji zagarnia w swój rwący nurt reformę rolną, stalinowski ter‑
ror, awans społeczny, przesiedlenia, rozpad dotychczasowego imaginarium, próby 
instalowania nowego pola symbolicznego i inne współwystępujące z tamtymi zja‑
wiska; twarda faktografia przeplata się w niej z bezceremonialnymi uogólnieniami, 
argumentacja zaczerpnięta od historyków z psychoanalizą, której pojęciowa siatka 
wciąż utrzymuje tę opowieść w fabularnych karbach i ma być rękojmią jej zarazem 
prawomocności i nowatorstwa. 

to, że tym razem – po roku 1944 mieliśmy w Polsce do czynienia z rewolucją, 
nie ulega wątpliwości. zaszła radykalna zmiana stosunków własności (upaństwo‑
wienie majątków ziemskich, reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, stopniowe 
ograniczanie własności prywatnej), a towarzyszył temu ideologiczny projekt, któ‑
ry – w zamysłach jego twórców i propagatorów – zastąpić miał pole symboliczne 
wytworzone przez klasy posiadające, wskazać też można potencjalny podmiot rewo‑
lucji – lud wypełniony poczuciem krzywdy. w sferze faktów politycznych i zmiany 
stosunków własności maszyna rewolucji działa sprawnie, są jednak punkty, w któ‑
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rych się zacina. lud – konstatuje leder – nie zachowuje się rewolucyjnie, czyli nie 
bierze w sposób wyraźny czynnego udziału w przemocy, choć w przeszłości bywał 
do niej zdolny, i odstępuje tę aktywność aparatowi polityczno‑wojskowemu, którym 
dysponuje nowa władza ogłaszająca się władzą ludową, znów więc doznaje swej roz‑
koszy transpasywnie. Dlaczego tak się stało, leder wyjaśnia to w trzech zdaniach: 
ludność była zmęczona okupacją i zastraszona, w większości więc przeżywała re‑
wolucję realizowaną „przez władzę przyniesioną na rosyjskich czołgach jako coś ze‑
wnętrznego, w czym bierze się udział bez własnej woli i decyzji”. ten rodzaj udziału 
daje możliwość zaspokojenia „głodnych i mściwych marzeń”, ale brak identyfikacji 
z własnym działaniem nie pozwala na wytworzenie pozytywnej wizji przyszłości, 

„świadomie ukształtowanego zespołu marzeń, celów i ideałów”, czyli nowego imagi-
narium.  Jaką wszakże postać miało to marzenie, którego nie pochłonęła bez reszty 
zastępcza jouissance karmiona cudzym okrucieństwem? może jednak rewolucja re‑
wolucji nierówna i choć śpi się w jednym łóżku, niekoniecznie ma się te same sny?

chłopi polscy, zwłaszcza ci bezrolni, być może żywili mściwe marzenia i sycili 
swoje lacanowskie pragnienie widokiem panów wyrzucanych z majątków, a nawet 
uczestniczyli w grabieniu dworów, ich jednak pragnienie realne skierowane było 
od zawsze na posiadanie ziemi. toteż nędza polskiej wsi odziedziczona jeszcze po 
zaborcach i konieczność redystrybucji gruntów rolnych znalazły się na pierwszym 
planie ustawodawczych działań od chwili odzyskania niepodległości. Już na począt‑
ku roku 1918 w ministerstwie rolnictwa i Dóbr Państwowych powstałym w rządzie 
powołanym jeszcze przez radę regencyjną tzw. królestwa Polskiego utworzony zo‑
stał referat opieki nad bezrolnymi, w którym urzędniczką była maria Dąbrowska, 
od dawna przejęta sytuacją robotników rolnych; i efektem jej między innymi pracy 
były dekrety z przełomu lat 1918/1919 mające spowodować polepszenie warunków 
życia tej grupy społecznej1. a od września 1919 roku w prawowitej już rzeczypospo‑
litej Główny urząd ziemski rozpoczyna prace nad przygotowaniem reformy rol‑
nej, która – przyjęta w formie łagodnej (przymusowa, lecz za odszkodowaniem) – 
uchwalona zostanie w sierpniu 1920 roku pod presją bolszewickiej wojny, i której 
późniejsza realizacja podejmowana, wstrzymywana i podejmowana na nowo będzie 
jednym z najboleśniejszych punktów społecznego dramatu Drugiej niepodległości. 
na dwa lata przed wojną, w roku 1937 opublikuje Dąbrowska Rozdroże. Studium 
na temat zagadnień wiejskich, będące wezwaniem do kontynuowania reformy, ale 
też nawoływaniem ziemiaństwa do zmiany jego społecznej i moralnej postawy, do 
zrozumienia, że chłopi stanowią siłę narodu, a ich dobrostan podstawę przyszłej 
cywilizacji. krzywda chłopska była więc w polskiej świadomości społecznej i w jej 
imaginarium – w dyskursie ideologicznym, moralnym, politycznym i literackim – 
trwale obecna, co nie oznacza, że codziennie rozprawiano o niej przy ziemiańskich 
stołach podczas obiadu ani że dyskurs ten stanowił bezpośrednią mowę własną grup 
wydziedziczonych. w imaginarium tym jednak, poza skrajnie radykalnymi ideolo‑
giami, formy sprawiedliwości i zadośćuczynienia pozostawały w kręgu wyobrażeń 
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wyznaczonym przez pojęcie własności. i w tymże kręgu obracały się realne, nie fan‑
tazmatyczne pragnienia chłopów. rewolucja, którą wspierały rosyjskie czołgi, nie 
wzniecała w nich zapału i nie rozpalała ich wyobraźni nie tylko dlatego, że przynosił 
ją obcy i do niedawna wróg, ale z tego głównie względu, że zdawali sobie sprawę, bo 
antybolszewicka propaganda miała dostatecznie szeroki zasięg, iż ten rewolucyjny 
projekt zagraża ich pragnieniu – jest skierowany przeciwko indywidualnej własno‑
ści. leder słusznie twierdzi, że ta polska rewolucja nie miała swojego imaginarium 
(choć kultura takim imaginarium dysponowała co najmniej od 1905 roku), jednak 
w jej zapożyczonym i narzuconym polu symbolicznym wśród sowietyzujących ele‑
mentów znajdowała się uniwersalna teza rewolucyjna ustanawiająca zwycięskiego 
suwerena – proletariusza, i legitymizujące go cnoty: pracę (zwłaszcza fizyczną i ko‑
lektywną) oraz wyzucie z posiadania, wcześniej spowodowane wyzyskiem, teraz – 
własnowolne. wpisane w ten projekt „ja” idealne – człowiek komunizmu – miało 
być tylko wydoskonaleniem tych cnót, rozkwitających w polu wolnym od alienacji. 
takie „ja” rozbieżne było zdecydowanie z „ja” chłopskim (tym wyrosłym z pragnie‑
nia, nie społecznie narzuconym przez ideologie sankcjonujące podległość i różnicę) 
ukształtowanym transpasywnie – jak twierdzi sam leder – przez figurę Pana, któ‑
rego realny upadek nie wymazywał automatycznie z pamięci tamtego związku. Po‑
czucie krzywdy mogło więc skutecznie napędzać rewolucyjny zapał, ale lęk przed 
bolszewizmem konsekwentnie go studził. chłopi brali ziemię w obawie (pisze o tym 
marcin zaremba w Wielkiej trwodze2), że dostają ją tylko na chwilę, bo albo powrócą 
dawni jej właściciele, albo wprowadzone zostaną w Polsce kołchozy. władza starała 
się rozwiewać te obawy, ale bojąc się, że dojdzie do rewolucji w rewolucji, musiała 
dokonać samoograniczenia: zrezygnować z szerokiej kolektywizacji rolnictwa. Jeśli 
więc ta rewolucja została przez chłopa prześniona, to był to jednak sen z otwartymi 
oczami. którą to zdolność odziedziczyli jego potomkowie.

Przełom październikowy mniej już ledera interesuje, podobnie jak kolejne trzy‑
dzieści przeszło lat, które dzielą rok ‘56 od ‘89. Jego myśl skupia swoją wynalazczą 
energię na żywiole rewolucji, opis jej rzeczywistych skutków najwyraźniej już ją nu‑
ży, podobnie jak bardziej skrupulatna analiza faktycznego stanu pola symboliczne‑
go, w którym cierpliwa kultura wykonuje swoją żmudną pracę. a może to, co dzia‑
ło się wówczas w tym polu, pozwoliłoby lepiej zdiagnozować stan dzisiejszej klasy 
średniej? leder odnotowuje przede wszystkim gwałtowną zmianę: rozpad dawne‑
go szlachecko‑ziemiańskiego imaginarium, będący skutkiem rewolucji ustrojowej, 
przyjmując milcząco założenie, że utrata władzy i pozycji ekonomicznej oznacza 
całkowitą dewastację dotychczasowego „ja” idealnego, że więc owo „przemieszczenie 
dawnych ordynatów w szeregi urzędniczego mieszczaństwa Polski ludowej” wiązało 
się automatycznie – jak chcą autorzy Dialektyki oświecenia, na których się leder 
powołuje – z przejściem ze świata heroicznej śmierci do świata mieszczańskiej kal‑
kulacji i przebiegłości, z Iliady do Odysei. systemy wartości nie przylegają jednak 
w pełni do stosunków władzy i posiadania, są lżejsze, przenośne, adaptacyjne. etos 
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ziemiańsko‑inteligencki nie został w swych nosicielach zastąpiony w pełni miesz‑
czańskim pragmatyzmem, lecz ten pragmatyzm po swojemu profilował, co pozwa‑
lało wciąż w praktyce życiowej w wielu przypadkach wykazywać przyzwoitość i sta‑
wiać moralny opór. ten wzorzec wartości i zachowań, wyrugowany z oficjalnego 
pola symbolicznego, pozbawiony oręża władzy, działał przez swoją cichą obecność 
w społecznej przestrzeni – w sposób rozproszony i mocą czystego powabu, mody‑
fikując pole wartości i zachowań nowych inteligentów. również nie tak prosto, jak 
chce leder, rysowała się sytuacja po drugiej stronie. Imaginarium, które trzymało 
w ryzach pragnienie pokrzywdzonych i zarazem nadawało mu kierunek, zostało 
przez rewolucyjną zmianę nie tyle zniszczone, ile zakwestionowane, nie zniknęło 
jednak z ich pamięci. w obrębie tamtego szlachecko‑ziemiańskiego imaginarium 
praca fizyczna miała charakter stygmatyzujący i pragnieniu posiadania ziemi to‑
warzyszyło, rozbieżne względem tamtego, pragnienie uwolnienia się od koniecz‑
ności pracy fizycznej, czyli chęć społecznego awansu, przez który rozumiano nie 
tyle wzbogacenie się, ile możność pracy umysłowej. nowa ideologia gloryfikowała 
wprawdzie pracę fizyczną, pogardę dla niej zamieniając w uznanie, ale równocześnie 
realna społeczna konieczność – związana zarówno z dramatycznymi stratami po‑
niesionymi w czasie wojny przez inteligencję (wedle szacunków marcina zaremby 
w niespełna 24‑milionowym społeczeństwie ludzie z maturą stanowili niewiele po‑
nad 1,5%), jak i ze świadomą, dyktowaną politycznymi celami wymianą kadr – ka‑
zała szeroko otworzyć bramę społecznego awansu, który miał przekształcić chłopa 
i robotnika w nową inteligencję, czyli w socjalistyczne mieszczaństwo. ten proces 
społeczny dokonywał się dotąd wolno, miał stosunkowo wąski zasięg i przebiegał 
pod kontrolą elit, teraz zaś nie tylko ostro przybierał na sile, ale oficjalnie toczyć 
się miał wbrew tamtym wzorcom. mieszczaństwo posiadało w słowniku rewolucji 
konotacje negatywne i socjalistyczną inteligencję traktowano jako swoistego rodza‑
ju mutację klasy robotniczej, licząc, że w symbiozie z tą klasą wytworzy ona nowy 
typ kultury, odpowiadający obecnym stosunkom produkcji. tu wyłania się jeden 
z najciekawszych problemów genealogii nowej, powojennej klasy średniej, której 
z ideologicznych względów amputowano organ historycznie decydujący o jej si‑
le – ekonomiczną inicjatywę, a pozostawiono wyłącznie miejsce społeczne. mo‑
gła więc skupić się głównie na pielęgnowaniu prestiżu, co wymagało ustanowienia 
różnicy i określenia wzorów zachowań i stylu życia, czyli – jak określa to leder – 
formy istnienia. różnicę wyznaczały dwa podziały: na miasto i wieś oraz – przez 
tamten przebiegający – na umysłowych i fizycznych. awans do wyobrażonej klasy 
średniej oznaczał przejście do miasta i zdobycie wykształcenia, lub bodaj objęcie 
posady „umysłowego”. co zaś z formą istnienia? Faktycznie, rewolucja jej nie do‑
starczyła, czy jednak rzeczywiście upowszechnił się „folwarczny” typ kultury wnie‑
siony przez awansującą ludność wiejską, w którym miejsce „pana” pozostało puste, 
bo warstwa ziemiańska podlegała represjom? Przestrzeń społeczna, w którą lud‑
ność ta wchodziła, nie sprowadzała się wyłącznie do placów wielkich budów, gdzie 
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panował chaos i anomia, lecz była zagospodarowana przez wzorce miejskiego ży‑
cia, które rewolucja w swej ofensywnej fazie zwalczała, których jednak nie zdołała, 
ani – w tej formie, jaką przyjęła – nie była w stanie wytrzebić. i tak właśnie z prefa‑
brykatów, z obserwowanych, z utrwalonych w osobniczej pamięci i w pamięci kul‑
tury wzorów dobrego życia budowano te formy istnienia: z wyobrażenia o miesz‑
czańskim dostatku, z inteligenckich ambicji intelektualnych, mieszczących w sobie 
także hasła nowoczesności, ze snobizmu na warstwy wyższe. zamawiano meble na 
wysoki połysk, stawiano w serwantkach kryształy, malowano mieszkania w pikasy, 
gromadzono tanie wydania dzieł klasyków. w drugim pokoleniu kompletowano 
już Bibliotekę nike, a w mieszkaniach wciąż ciasnych pojawiły się antyki. ale tak‑
że cepeliowskie meble i zdjęcia wąsatych dziadków, co było znakiem okrężnej asy‑
milacji często wypieranego wcześniej pochodzenia. i choć rzeczywiście rewolucja 
zniosła bariery klasowe, w znacznej mierze zniwelowała społeczeństwo i utorowa‑
ła drogę obyczajowym przemianom, przejście do socjalistycznego mieszczaństwa 
odbywało się wciąż, jeśli pominąć pierwsze powojenne lata, pod dyskretnym nad‑
zorem tradycyjnych reguł i form życia ukształtowanych przez dawną inteligencję. 
reprezentantem tej szczególnej mutacji klasy średniej, ekonomicznie uzależnionej 
od państwa, które powściągało jej konsumpcyjny apetyt i blokowało jej dynamizm, 
ale zarazem zapewniało jej względne bezpieczeństwo, był inżynier karwowski, bo‑
hater Czterdziestolatka. Jeśli siłą napędową rewolucji jest krzywda, to nie miał on 
w sobie żadnego rewolucyjnego potencjału, jednak za jego czynnego życia dopeł‑
niła się – jak twierdzi leder – rewolucja mieszczańska, choć – gdy idzie o stosunki 
własności – nosiła ona cechy restauracji. czy i ona była rewolucja „prześnioną”? ra‑
czej skradzioną, bo wyniosła do władzy politycznej i ekonomicznej dzieci inżynie‑
ra karwowskiego, wyrzucając na margines nosicieli „białej” przemocy, robotników 
wielkich zakładów przemysłowych: „[…] mieszczaństwo wywodzące się z wielkie‑
go awansu okresu 1939–1956 – stwierdza leder – przejęło władzę polityczną”, która 
wcześniej – należałoby mniemać – spoczywała w rękach grupy społecznie nieiden‑
tyfikowalnej, bo że nie była to władza ludu, sam leder nie ma chyba wątpliwości.

tu jednak dochodzimy do puenty, która była punktem wyjścia książki. miesz‑
czaństwo ma władzę, ale źle ją sprawuje, ponieważ nie czuje się w „prawie”, brakuje 
mu „poczucia legitymizacji wewnętrznej”, która pozwoliłaby „rozwinąć pełny roz‑
machu projekt społeczny czy wręcz cywilizacyjny osadzony w nowym uniwersum 
symbolicznym”. więc jada sushi, lata na seszele, wysyła dzieci do oksfordu i marzy 
o dworku. Dlaczego? Jeśli odpowiedzi szukać w dotychczasowym rozumowaniu au‑
tora, trzeba by powiedzieć: ponieważ nie chce dopuścić do świadomości złej genea‑
logii, że przodkowie uwłaszczyli się na Holokauście i na zagładzie ziemiaństwa, oni 
sami na przegranej dużej części społeczeństwa. nic jednak nie wskazuje na to, by 
efekt takiej psychoanalizy miał się okazać społecznie, a zwłaszcza politycznie płod‑
ny. czy jeśli bohaterka serialu Rodzinka.pl, natalia Boska, która segreguje śmieci, 
zdrowo żywi rodzinę, szanuje gejów i posyła dzieci do pierwszej komunii, dowie się, 
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że jej babka spała pod żydowską pierzyną, i jeśli jej mąż, ludwik, pogodny i żyjący 
na luzie, ale odpowiedzialny za rodzinę freelancer przypomni sobie, że jego dziadek 
dostał 5 hektarów z reformy rolnej i ukradł zegar z dworu, to przejdą oni moralną 
katharsis i dostąpią przemiany świadomości, która każe im włączyć krzywdę do ich 
formy istnienia w sposób inny, niż – powiedzmy – regularne wspieranie stuzłoto‑
wą wpłatą wiosek Dziecięcych? może to jednak inne czynniki wpływają na moral‑
ny stan dzisiejszej klasy średniej? a może trzeba pogodzić się z tym, że mieszczań‑
stwo – a właściwie liberalne jego skrzydło, bo je przede wszystkim ma na uwadze 
leder – nie jest zdolne do wyłonienia z siebie takiej porywającej wizji, jakiej szuka 
autor Prześnionej rewolucji? lub może rację ma Pierre rosanvallon i samo myślenie 
posługujące się zarówno kategorią klasy średniej, jak i wielkich społecznych pro‑
jektów jest już dzisiaj anachroniczne, ponieważ rozmija się z rzeczywistą dynamiką 
społeczną, którą zawiadują w coraz większym stopniu technologiczne zmiany, a style 
życia i systemy wartości – zarazem zglobalizowane i indywidualizowane – odrywają 
się od ustandaryzowanych społecznych ról i dotychczasowych stratyfikacji? może 
rewolucja przyszłości wyjdzie z fandomów? zawsze też istnieje obawa, którą – jak 
sądzę – leder podziela, że i z porywającej idei artura, i cierpienia skrzywdzonych 
zrobi użytek jakiś edek.
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