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PAMIĘĆ KONTRA NOSTALGIA – KONCEPCJE 
PRZESZŁOŚCI W KRYTYCE KULTURY 

CHRISTOPHERA LASCHA

Ralf Konersmann w swoim wprowadzeniu do fi lozofi i kultury stawia tezę, że kryty-
ka kultury „jest zjawiskiem specyfi cznie nowoczesnym”1. Nie chodzi tu bynajmniej 
o stwierdzenie, że nastawienia umysłowego, określanego współcześnie tym termi-
nem, nie sposób odszukać w poprzedzających epokach. Postawa krytyczna wobec 
zastanej rzeczywistości rzeczy ludzkich towarzyszy człowiekowi od zawsze, co wię-
cej, leży u samych podstaw myśli Zachodu. Niemniej jednak zachodzi istotna różnica 
pomiędzy dawnymi narracjami, odczytywanymi dziś jako krytyczne, a zjawiskiem 
nowoczesnej krytyki kultury. Polega ona na znaczącym przesunięciu perspektywy, 
które w wyrazisty sposób odgranicza to, co nazywamy nowoczesnością, od tego, co 
minione. Istnienie nienaruszalnego, metafi zycznego porządku, ku któremu kierowały 
się ludzkie wysiłki, zaopatrywało przednowoczesne formy krytyki w cel. Do czego 
zaś mógłby odnosić się protest współczesnej krytyki kultury? Nie jest przecież oparta 
na żadnym niepodważalnym autorytecie, w którego imieniu mogłaby przemawiać. 
Nie istnieje żaden porządek, którego mogłaby próbować bronić. Zatem jaki jest dziś 
praktyczny sens krytyki kultury? Czy może ona istnieć już tylko jako rodzaj autote-
licznej refl eksji? Czy wolno jej tropić fałsz, gdy prawda i fałsz utraciły rację bytu?

Pytania o pozycję krytyki kultury stają się tym bardziej uzasadnione, gdy za-
stanawiamy się nad przeszłością we współczesnej narracji kulturowej. Krytyk za-
wsze odnosi się do tego, co jemu współczesne. Próbując jednak dociec istoty faktów 
kulturowych, z którymi się konfrontuje, szuka perspektywy porównawczej. Tym, co 
pozwala mu ją osiągnąć, są odniesienia przestrzenne bądź czasowe. Krytyka kul-
tury w tym względzie zawsze była niezwykle płodna. W tej pracy pragnę zająć się 
szczególnie narracją o przeszłości w krytyce kultury proponowanej przez amerykań-
skiego historyka Christophera Lascha (1932–1994). Jego koncepcje mogą się okazać 
niezwykle interesujące w kontekście rozważań nad obrazem przeszłości we współ-
czesnej narracji kulturowej, a także pytań o sens i możliwości współczesnej krytyki 
kultury. W związku ze słabą znajomością prac Christophera Lascha w Polsce, jak 
dotąd opublikowano w języku polskim tylko jedno jego dzieło, wydaje się niezwykle 
istotne, by ująć dorobek Amerykanina bardziej całościowo.

1 R. Konersmann, Filozofi a kultury. Wprowadzenie, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2009, s. 116.
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Lasch całe swoje życie poświęcił realizacji projektu krytyki społeczeństwa i kul-
tury wspartej na fundamencie wiedzy historycznej. Łącząc w swoich pracach trzy 
wymiary: społeczny, kulturowy i psychologiczny, nadał im charakter wybitnie inter-
dyscyplinarny, z historii zaś uczynił swoje główne narzędzie i najważniejszy klucz, 
za którego pomocą szukał przyczyn i wyjaśnień dla współczesnych mu zjawisk. 
Sceptycznie odnosił się do wszelkich prób odrzucania historii jako nieprzydatnej 
w interpretowaniu przemian kulturowych i społecznych (Lasch przywołuje znamien-
ne słowa znanego amerykańskiego historyka Davida Donalda: „Być może moim naj-
bardziej użytecznym zadaniem byłoby uwolnienie [studentów] spod uroku historii, 
by pomóc im ujrzeć nieistotność przeszłości […]”2). Uważał, że dzięki odbudowie 
związków między przeszłością i teraźniejszością, restytucji poczucia ciągłości cza-
sów i pokoleń uda się przebudzić amerykańskie społeczeństwo, pozostające w odrę-
twieniu, pozbawione władzy oraz kompetencji przez instytucje publiczne i systemy 
eksperckie. Jego dążenia osiągnęły punkt kulminacyjny, a krytyka dojrzałą formę, 
w opublikowanym w 1991 roku dziele zatytułowanym The True and Only Heaven. 
Progress and Its Critics3. Nie oznacza to jednak, że wcześniejsze prace Lascha nie 
przedstawiają żadnej wartości w kontekście prowadzonych tu rozważań. Nie stwier-
dzam też, że w tej książce jego projekt osiągnął postać skończoną i autor nie podjął 
już później próby rekapitulacji wypracowanego na jej kartach stanowiska.

Wczesne publikacje Lascha, poświęcone amerykańskiej myśli liberalnej i lewi-
cowej, zapewniły mu uznanie w kręgach akademickich, nie one jednak uczyniły zeń 
jednego z najbardziej wpływowych amerykańskich intelektualistów XX wieku. Jako 
bezkompromisowy krytyk kultury dał się poznać opinii publicznej wraz z publikacją 
trzech dzieł: Haven in a Heartless World. The Family Besieged (1977), The Culture 
of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations (1979) i The 
Minimal Self. Psychic Survival in Troubled Times (1984)4. Trylogia ta stanowi kry-
tyczne, socjologiczno-kulturowe, psychologiczne i historyczne studium nowoczes-
nego amerykańskiego społeczeństwa. Na szczególną uwagę zasługuje tu, wyłożona 
w drugim z wymienionych dzieł, koncepcja „kultury narcyzmu” jako psychologicz-
nego wymiaru zależności jednostki od państwa, korporacji i systemów eksperckich, 
ukazująca współczesnych ludzi sprowadzonych do roli pacjentów i konsumentów, 
podobnych w swej apatii do zniewolonych zwierząt („[…] czują się przytłoczeni 
wyniszczającą nudą, jak zwierzęta, których instynkty stępiła niewola”5). Teoria za-
warta w The Culture of Narcissism ma charakter wielopoziomowy. Zwraca na to 
uwagę w jednym ze swoich artykułów Marcin Szuster, wskazując, iż kultura narcy-
zmu realizuje się w narracji Lascha w trzech odsłonach6.

2 Ch. Lasch, The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, New 
York–London 1991, s. XIV.

3 Tenże, The True and Only Heaven. Progress and Its Critics, New York–London 1991.
4 Tenże, Haven in a Heartless World. The Family Besieged, New York 1977; tenże, The Culture of 

Nercissism. American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York 1979; tenże, The Minimal 
Self. Psyche Survival in Troubled Times, London 1984.

5 Tenże, The True and Only Haeven, s. 11.
6 M. Szuster, Christopher Lasch i trzy ujęcia narcyzmu, „Res Publica Nowa” 1 (2002), s. 14–15.
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Pierwsze ujęcie narcyzmu jest ograniczone do konkretnego czasu i miejsca. Wią-
że się bezpośrednio z powojenną historią i kulturą Stanów Zjednoczonych. 

Jeśli lata 60. kojarzono w Ameryce z erupcją obyczajowej kontestacji, wzrostem świa-
domości politycznej, masowymi ruchami obywatelskimi, to już w kolejnej dekadzie kul-
turowy i polityczny radykalizm poprzedniego dziesięciolecia był wyłącznie chodliwym 
towarem, elementem mody […]. W najogólniejszym sensie narcyzm był zatem terminem-
-workiem na określenie postawy typowej dla lat 70., a przejawiającej się poprzez zanik 
wiary w skuteczność działania na rzecz wspólnych spraw i odmowę dostrzegania czego-
kolwiek poza czubkiem własnego nosa7.

Drugą odsłoną koncepcji narcyzmu Christophera Lascha jest, według Szustera, 
wizja nowego typu osobowościowego, nowoczesnego narcyza będącego produktem 
terapeutycznej ideologii, która promuje iluzję „naturalnej, podmiotowej samowystar-
czalności człowieka”8. Narcyzm nie oznacza zatem nadmiernego skoncentrowania 
się jednostki na własnym ego. Jest nieumiejętnością odniesienia się jednostki do 
czegokolwiek ją przekraczającego, skutkującą problemami z określeniem własnej 
tożsamości. Psychoanaliza i jej pokłosie, nowoczesna terapia, byłyby więc paradok-
salnie w dużej mierze odpowiedzialne za powstawanie tego rodzaju narcystycznych 
zaburzeń.

Ostatni, najważniejszy poziom koncepcji Lascha wymieniany przez Szustera ma 
charakter uniwersalny i dotyczy już nie konkretnego momentu w dziejach, lecz całej 
współczesnej kultury zachodniej. Narcyzm w wymiarze kulturowym ma charakter, 
jak pisze Szuster, „solipsystycznego złudzenia omnipotencji i polega na zaprzeczaniu 
naszej kondycyjnej zależności od świata”9. Na poziomie kultury narcyzm realizu-
je się w „instrumentalnym podejściu do natury”10 i „postulacie samowystarczalnej 
niezaangażowanej podmiotowości”11. „W trzecim ujęciu, narcyzm nie dotyczy już 
zatem indywidualnej psychiki ani powojennej kultury amerykańskiej, lecz jest meta-
forą całej nowoczesności”12.

Współczesna kultura konsumpcyjna kreuje w jednostkach potrzeby, które obiecu-
je zaspokoić. Wszystkie pragnienia można ugasić jedynie pod warunkiem konsump-
cji odpowiednich dóbr. Lasch nazywa to zjawisko „nowym paternalizmem”13. Wizja 
przekształcania się stosunków patriarchalnych (na poziomie zarówno rodziny, jak 
i całego społeczeństwa), postrzeganych jako opresyjne, w stosunki oparte na równo-
ści i partnerstwie jest mitem. W rzeczywistości rodzi się nowa, o wiele groźniejsza 
zależność. Miejsce dawnych autorytetów i doświadczenia zajęli eksperci i eksperty-
za. Jednostki żyjące w, jak nazywa ją Lasch w tytule swej książki, „epoce malejących 
oczekiwań” i tak już wycofane i przekonane o własnej bezsilności, tracą nawet kon-

7 Tamże, s. 14. 
8 Tamże, s. 15.
9 Tamże.

10 Tamże.
11 Tamże.
12 Tamże.
13 Ch. Lasch, The Culture of Nercissism, wyd. z 1991, s. 218–232.
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trolę nad własnym życiem. Każdy ich wybór jest wyborem sterowanym, a jedynym 
rzeczywistym stylem życia – uzależnienie od ekspertyzy.

Trzeba bezwzględnie podkreślić, że wykształcenie się kultury narcyzmu podob-
nie jak pozostałych opisywanych we wspomnianej trylogii zjawisk kulturowo-spo-
łecznych (np. utraty przez rodzinę zdolności do wychowywania, przejęcie tej funkcji 
przez państwo i zawodowych ekspertów) jest, według Lascha, wynikiem rozstrzyg-
nięć poczynionych na niwie idei w epoce oświecenia, których praktyczna realizacja 
rozpoczęła się wraz z rewolucją przemysłową i późniejszym wykształceniem się kul-
tury konsumpcyjnej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że przeprowadzona przez niego 
krytyka współczesnego amerykańskiego społeczeństwa ma charakter jednoznacznie 
negatywny i pesymistyczny. Pojawiła się zatem potrzeba jej uzupełnienia o histo-
ryczny kontekst, w którym zawarta byłaby nadzieja na odnowę prywatnego i publicz-
nego życia Amerykanów. Postulat ten realizuje Lasch w The True and Only Heaven – 
wielkiej opowieści o kulturze amerykańskiej. Dokonuje w niej rekonstrukcji narracji 
o historii, która jego zdaniem leży u podstaw nowoczesności, a także podejmuje się 
próby jej przezwyciężenia, proponując własną oryginalną koncepcję.

U progu swoich rozważań Lasch zadaje pytanie, które sam określa jako „zwod-
niczo proste”. Brzmi ono następująco: „Jak to się dzieje, że poważni ludzie nadal 
wierzą w postęp, w obliczu potężnych dowodów, po których można się było spo-
dziewać, że obalą ideę postępu raz na zawsze?”14. Powyższe zdanie zawiera w sobie 
kilka założeń. Najważniejsze z nich dotyczy genezy idei postępu. Jeśli ludzie „na-
dal” wierzą w postęp, należy zapytać, kiedy i dlaczego ta idea się narodziła w jej 
współczesnym rozumieniu. Lasch rozważa ten problem, konstruując pierwszą z wie-
lu pojawiających się w The True and Only Heaven opozycji. Prezentuje dwie prze-
ciwstawne interpretacje pochodzenia idei postępu, które stanowią zarazem odrębne 
i nieprzystające do siebie narracje historyczne. Według pierwszej z nich, zdaniem 
Lascha „szeroko rozpowszechnionej”, omawiana idea jest „zsekularyzowaną wersją 
chrześcijańskiej wiary w opatrzność”15. Pojawienie się chrześcijaństwa miałoby mieć 
znaczenie przełomowe dla kultury zachodniej w tym kontekście, że doprowadziło 
do wykształcenia się nowego sposobu postrzegania czasu i ludzkiego w nim uczest-
nictwa. Linearna wizja historii, stanowczo wytyczająca ludzkości kierunek rozwoju 
(„od upadku człowieka do jego ostatecznego odkupienia”16), miała zastąpić cyklicz-
ne postrzeganie czasu charakterystyczne dla starożytności. W ten sposób chrześcijań-
stwo miało wyposażyć człowieka Zachodu w poczucie historii jako górskiej ścieżki, 
po której ludzkość zmierza na szczyt. Taka wizja procesu historycznego została na-
stępnie pozbawiona wymiaru metafi zycznego i wykorzystana przez świeckie ideolo-
gie, które wyjaśnienia nadnaturalne zastąpiły socjologicznymi. Cóż innego propono-
wał faszyzm i komunizm, jeśli nie wizje wielkiego starcia, w którego efekcie miał 
wyłonić się ostateczny ład i idealny porządek17? Czyż współczesna wizja państwa de-
mokratycznego nie proponuje drogi rozwoju, u której kresu powstanie sprawiedliwe, 

14 Tenże, The True and Only Heaven, s. 13.
15 Tamże, s. 40.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 41.



43Pamięć kontra nostalgia – koncepcje przeszłości w krytyce kultury Christophera Lascha 

tolerancyjne społeczeństwo szczęśliwych i zaspokojonych ludzi? W tej interpretacji, 
którą Lasch określa mianem secularization thesis18, wiara w postęp, w wyniku natury 
procesu historycznego, dzięki dojrzewaniu doń ludzkości, zastąpiła wiarę w opatrz-
ność. Lasch cytuje słowa brytyjskiego historyka Normana Cohna: „To, co niegdyś 
było wymogiem Woli Boga, teraz stało się historyczną koniecznością”19. Wiara w po-
stęp stała się zsekularyzowaną religią nowoczesnych społeczeństw i jedynym „anti-
dotum przeciwko rozpaczy”20.

Lasch krytykuje tę fałszywą, jego zdaniem, interpretację. Chrześcijańska wiara 
w opatrzność nie jest dla niego poprzedniczką idei postępu, lecz jej przeciwieństwem. 
Dokonuje rozróżnienia między „chrześcijańską wizją historii” a „nowoczesną kon-
cepcją postępu”, która, jak twierdzi, wynika z innych, odrębnych przesłanek i została 
wyartykułowana m.in. przez Adama Smitha w XVIII wieku21. W epoce przednowo-
czesnej „nienasycone pożądanie” właściwe człowiekowi było potępiane jako źródło 
„frustracji nieszczęścia i niestabilności duchowej”22. Grzeszne pożądania jednostek 
powinny być utrzymywane w ryzach. Cnota była utożsamiana z samoograniczeniem. 
Ojcowie liberalizmu dostrzegli jednak w pożądaniu „potężną siłę stymulującą rozwój 
gospodarczy”23. Uznali więc, że galopujące pragnienia nie potrzebują ograniczeń, 
lecz takiego rozrostu sił produkcyjnych, który umożliwi ich zaspokojenie. Adam 
Smith dowodził, że „cywilizowani mężczyźni i kobiety mają wyższe wymagania od 
dzikusów”24, a dążenia do sprostania tym oczekiwaniom wraz z ciągłym określa-
niem na nowo tego, co uznaje się za niezbędne do życia, „prowadzą do usprawnień 
w produkcji i wzrostu bogactwa”25. W ten sposób ludzkość weszła na zupełnie nową 
ścieżkę – „niekończącej się transformacji luksusu w konieczność”26. 

Różnica między tak rozumianym postępem a wiarą w opatrzność jest uderzająca. 
Według pierwszej omawianej tu interpretacji wiara w postęp miała być „obietnicą 
świeckiej utopii, która doprowadziłaby historię do szczęśliwego końca”27. Lasch 
przeciwstawia temu zgoła inną wykładnię, określając nowoczesną ideę postępu na-
stępująco: „obietnica stałego ulepszania, zupełnie pozbawionego, dającego się prze-
widzieć, końca”28. Taka interpretacja genezy i funkcjonowania idei postępu, która 
w spłyconej wersji wryła się głęboko również w popularną świadomość, daje odpo-
wiedź na pytanie, które Lasch zadał na początku swego dzieła. Ludzie mogą zacho-
wać swoją wiarę w postęp nawet w obliczu tragicznych wydarzeń ostatniego stulecia, 
które dobitnie ukazało, do czego prowadzą próby stworzenia idealnego porządku po-

18 Tamże, s. 44.
19 Tamże, s. 41.
20 Tamże, s. 42.
21 Tamże, s. 13.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże, s. 47.
27 Tamże.
28 Tamże.
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wszechnej szczęśliwości, a także innych zagrożeń (od wojny nuklearnej, przeludnie-
nia i biedy w tzw. krajach rozwijających się, aż po groźbę katastrofy ekologicznej), 
ponieważ nikt nie oczekuje ostatecznego rozwiązania tych problemów, lecz ulepsza-
nia i podnoszenia standardów (w tym produkcji nowych potrzeb) w nieskończoność. 
Utopią w tym kontekście jest bardziej wiara w możliwość wiecznotrwałości tego 
procesu niż w to, że nastanie kiedyś czas ostatecznego spełnienia. 

Z tej podstawowej opozycji między opatrznością a postępem wyprowadza Lasch 
kolejne. Pierwszą z nich jest przeciwstawienie nadziei optymizmowi29. Pokładanie 
nadziei w opatrzności wiąże się z wiarą w łaskę, optymizm to liczenie na łut szczęś-
cia. Kolejna opozycja zachodzi pomiędzy pamięcią i nostalgią30. Lasch uważa, że 
„założenie, iż nasz standard życia podlega stałemu wzrostowi”, ma niebagatelny 
wpływ na to, jak postrzegamy przeszłość i przyszłość. Drugą stroną medalu ideologii 
postępu jest w tym kontekście „tęsknota za utraconą prostotą”31. Lasch dostrzega tu 
proces zaciemniania czy przerywania związku przeszłości z teraźniejszością. Prze-
szłość jawi się współcześnie jako odległe miejsce, do którego wzdycha się jak do 
utraconego kraju lat dziecinnych, gdy wszystko było prostsze. Oczywiście nie po-
strzega się przeszłości jako miejsca, gdzie rzeczywiście żyło się lepiej (postęp prze-
cież daje nam wygody, o jakich dawniej ludzie mogliby tylko pomarzyć), lecz jako 
bajkową krainę utraconej niewinności. Według Lascha takie nostalgiczne ujmowanie 
historii przez konserwatystów uniemożliwia im jakiekolwiek krytyczne spojrzenie. 
Krytyka oparta na atakowaniu „nowoczesnych społeczeństw” i wzdychaniu do utra-
conej wspólnoty jest jednowymiarowym postrzeganiem historii i nie przełamuje he-
gemonii ideologii postępu, jest jej innym odbiciem32. Lasch próbuje przełamać ten 
sposób myślenia, zwracając się ku „pamięci”, ku szukaniu w historii rzeczywistych 
kontrapunktów dla teraźniejszości, materiału dla krytyki niewpisującej się w katego-
rie ideologii postępu.

W jaki sposób zatem idea postępu, tak jak przedstawia ją Lasch w drugiej inter-
pretacji, miałaby kształtować współczesną kulturę? „Rehabilitacja pożądania”, której 
dokonał Adam Smith w dziele Bogactwo narodów (1776), wydaje się dla Lascha 
mitem założycielskim nowoczesności. Wyzwolenie ludzkich pragnień spod ogra-
niczeń, postulat nieskończonej kreacji nowych potrzeb i żądanie ich zaspokojenia, 
czyli założenia leżące u podstaw idei postępu, są jądrem nowoczesnego spojrzenia 
na rzeczywistość. Wiara w postęp uniemożliwia skuteczną krytykę, zabija wszelką 
dyskusję i pozbawia argumentów zarówno lewicę, jak i prawicę, liberałów i konser-
watystów. Dla jednych zmiana kulturowa jest niczym więcej jak naturalną koleją 
rzeczy, następnym etapem rozwoju ludzkości, drudzy nie mogą się z nią pogodzić, 
a ponieważ są uwarunkowani tą samą ideą postępu, stać ich jedynie na „nostalgię”, 
stwierdzają istnienie i nadają nazwy coraz to nowym problemom, lecz nie potra-
fi ą doszukać się ich przyczyn. Ciekawe, że powyższe uwagi, poczynione przecież 
przez Lascha w odniesieniu do politycznej rzeczywistości Stanów Zjednoczonych, 

29 Tamże, s. 78.
30 Tamże, s. 82.
31 Tamże, s. 14.
32 Tamże.



45Pamięć kontra nostalgia – koncepcje przeszłości w krytyce kultury Christophera Lascha 

zachowują swoją aktualność także w odniesieniu do haseł i tonów, w jakie uderzali 
przedstawiciele zantagonizowanych obozów politycznych w trakcie kampanii przed 
wyborami samorządowymi w Polsce w 2010 roku.

W obliczu opisanej wyżej faktycznej bezpłodności nostalgicznej krytyki kultury 
zwraca się Lasch ku mającym przełamać hegemonię idei postępu formom myśle-
nia w kategoriach „pamięci”. Postępowej kulturze konsumpcyjnej czy też, ogólniej 
rzecz ujmując, „etosowi konsumpcji” przeciwstawia Lasch „etos produkcji”, którego 
uosobieniem jest drobny posiadacz, niezależny rzemieślnik, kupiec i farmer rodem 
z dziewiętnastowiecznej Ameryki33. Od tej właśnie klasy społecznej, drobnomiesz-
czaństwa i drobnych posiadaczy ziemskich wywodzi Lasch amerykańską tradycję 
populistyczną34. Co więcej, uważa, że aby skutecznie móc krytykować nowoczesną 
kulturę, należy oprzeć się na związanych z tą tradycją wartościach. Najważniejsze 
w tym kontekście wydaje się dla Lascha zachowanie „poczucia ograniczeń”35. Nie 
utrzymuje, że klasa społeczna, z której punktu widzenia, jego zdaniem, można le-
piej dostrzec fałsz nowoczesności, jest pozbawiona wad. Zgadza się, że często jest 
ostoją dla rasizmu i antyintelektualizmu36. Nie chodzi mu jednak o to, aby wszyscy 
ludzie przejęli jej sposób myślenia. Jej sceptycyzm, sposób patrzenia na rzeczywi-
stość w kontekście istnienia naturalnych ograniczeń dla ludzkich pragnień jest jednak 
czymś, czemu warto poświęcić uwagę, jest materiałem, na którego bazie – twierdzi 
Lasch – można dopiero podjąć próbę budowania konstruktywnej krytyki współczes-
nej kultury i społeczeństwa. Tylko oni, dawni drobni posiadacze, rzemieślnicy, kupcy 
i farmerzy, a także ci, którzy dziś jeszcze trwają w wartościach właściwych tym gru-
pom społecznym, byli i są, jego zdaniem, odporni na nowoczesną iluzję i raczej nie 
wezmą „obiecanej ziemi postępu” za „jedyne i prawdziwe niebo”37.

Ostatnie, opublikowane w roku śmierci Lascha, i jedyne jak dotąd przełożone 
na język polski, dzieło, zbiór esejów Bunt elit (1994), jest rodzajem testamentu in-
telektualnego amerykańskiego krytyka kultury. Autor prezentuje w nim teorię no-
woczesnego, spolaryzowanego społeczeństwa, której nie sposób odczytywać inaczej 
niż w kontekście przytoczonych wcześniej opozycji, z tym że przeniesionych na 
grunt socjologiczny. Teoria „zbuntowanej elity” wiąże się bowiem ściśle z wpisa-
ną w ideologię postępu interpretacją dziejów i jest kolejnym wskazywanym przez 
Lascha przykładem charakterystycznego dla kultury nowoczesnej zerwania ciągłości 
w postrzeganiu historii. Wyższa klasa średnia, jak wskazuje Lasch, stanowi jądro 
nowych elit38. Jej zdefi niowanie nie jest jednak rzeczą prostą. Nie można wskazać 
wspólnych dla wszystkich jej przedstawicieli ideologii czy poglądów politycznych. 

33 Tamże, s. 17.
34 W Ameryce terminy „populizm” i „populista” mają odmienne znaczenie niż w Polsce. Nie odnoszą 

się do uprawiania demagogii, lecz do tradycji i fi lozofi i politycznej, która największe sukcesy odnosiła 
w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Terminami tymi określali się przedstawiciele różnorodnych 
farmerskich ruchów ludowych, a także założyciele powstałej w 1892 roku Partii Populistycznej.

35 Ch. Lasch, The True and Only Heaven, s. 17.
36 Tamże.
37 Tamże.
38 Tenże, Bunt elit, przeł. D. Rodziewicz, Kraków 1997, s. 40.
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Elity opisywane przez Lascha nie stanowią też jedynie „nowej klasy rządzącej”39. 
Są niezwykle zróżnicowane zawodowo. Lasch wymienia w tym kontekście: „bro-
kerów, bankowców, przedsiębiorców budowlanych, inżynierów, wszelkiego typu 
konsultantów, analityków systemowych, naukowców, lekarzy, publicystów, wydaw-
ców, redaktorów, menedżerów fi rm reklamowych, twórców fi lmów, estradowców, 
dziennikarzy, producentów telewizyjnych i reżyserów, artystów, pisarzy, profesorów 
uniwersyteckich”40. Cóż zatem, poza wysokimi i stale rosnącymi dochodami, mia-
łoby jednoczyć ten barwny pejzaż ludzki, złożony z jednostek o zróżnicowanych 
poglądach i karierach, w nową klasę społeczną i to w dodatku zbuntowaną?

Na początek zwróćmy uwagę na fakt, że głównym źródłem utrzymania dla grup 
wchodzących w skład nowej elity nie jest już własność. Wczesnokapitalistyczna bur-
żuazja i dawna klasa średnia (drobnych posiadaczy) zapewniały sobie byt i zamoż-
ność, a także budowały swoją pozycję i uskuteczniały styl życia poprzez posiadane 
dobra. Nowa elita utrzymuje się przy życiu „dzięki obróbce informacji i profesjonalnej 
biegłości”, swoją zamożność opiera na inwestowaniu w wykształcenie i informacje41.

By scharakteryzować nowe elity, Lasch używa kategorii „analitycy symbolicz-
ni”. Termin ten zapożyczył od Roberta Reicha, amerykańskiego polityka, profesora 
uniwersyteckiego i publicysty, byłego sekretarza pracy Stanów Zjednoczonych za 
kadencji prezydenta Billa Clintona. Analitycy symboliczni to ludzie żyjący „w świe-
cie abstrakcyjnych pojęć i symboli, od notowań giełdowych do wyobrażeń wizual-
nych produkowanych przez Hollywood i Madison Avenue”42. Pozostałe kategorie 
społeczne, „robotnicy produkcji rutynowej” i „personalni służący”, pracując na rzecz 
„analityków symbolicznych”, są jednocześnie biernymi odbiorcami produktów kul-
turowych wytwarzanych przez nową elitę, która jest głównym benefi cjentem proce-
sów globalizacji. Choć koncepcja Reicha, zdaniem Lascha, ma charakter schema-
tyczny, a przy tym jest właściwie apologią nowej klasy, to dość dobrze odpowiada 
codziennym obserwacjom43. Z jednej strony, ukazuje młodych lub hołdujących ide-
ałom wiecznej młodości, mobilnych społecznie, świetnie wykształconych profesjo-
nalistów, z drugiej zaś, walczących o utrzymanie stanu posiadania, zaściankowych 
przedstawicieli zanikającej klasy średniej i niższych warstw społeczeństwa. Pierwsi 
są benefi cjentami globalizacji, a rzeczywistość globalnej wioski jest dla nich natural-
nym środowiskiem życia i pracy. Mają więcej wspólnego ze swoimi odpowiednikami 
w centrach kulturalnych i fi nansowych na innych kontynentach niż z „masami Ame-
rykanów”. Drudzy, wyrzuceni poza nawias, muszą zadowolić się rolą widza.

Nowe elity odwracają się plecami do reszty narodu. Zrywają kontakt z tym, co 
wydaje im się zacofane i staroświeckie. Pociąga ich „międzynarodowy rynek szyb-
kich pieniędzy, blichtr, moda i kultura popularna”44. Poczucie tożsamości etnicznej 
ustępuje w ich hierarchii miejsca związkom z tym, co wykracza poza stary i niemod-

39 Tamże, s. 41.
40 Tamże.
41 Tamże.
42 Tamże, s. 42.
43 Tamże.
44 Tamże, s. 15.
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ny partykularyzm. Hołdują ideałowi „multikulturalizmu”, który doskonale oddaje 
ich sposób postrzegania świata jako bazaru, gdzie 

[…] w dowolny sposób można kosztować egzotycznych kuchni, egzotycznych zwycza-
jów plemiennych i nikt nie zadaje żadnych pytań ani nie żąda jakiegokolwiek zaangażo-
wania. Nowe elity są u siebie tylko w drodze, en route na prestiżową konferencję, wielką 
galę z okazji otwarcia nowego oddziału sieci handlowej, międzynarodowy festiwal fi l-
mowy lub do jeszcze nieodkrytej miejscowości wczasowej. Ich spojrzenie na świat jest 
spojrzeniem turysty […]45.

Cierpią na obsesję kontroli, wierzą w „społeczne tworzenie się rzeczywistości”, 
w możliwość wyzwolenia się za pomocą techniki i inżynierii społecznej od niebez-
pieczeństw ludzkiego życia. Świat, w jakim żyją, składa się z abstrakcji i wyobrażeń, 
jest symulacją, modelem.

Masy w porównaniu z opisaną wyżej elitą wydają się uśpione. Nie sposób dziś 
mówić o ich rewolucyjnym czy buntowniczym nastawieniu. Są raczej ostoją konser-
watyzmu. Jak można wnosić z całości wywodu, Lasch uważa, że w przeciwieństwie 
do elit masy zachowują zdrowy rozsądek. „Zwykłych Amerykanów”, przedstawicieli 
niższej klasy średniej, nie pociągają „alternatywne style życia” i są sceptyczni wobec 
eksperymentów inżynierii społecznej, za których pomocą elita próbuje kształtować 
ich tradycyjne przyzwyczajenia na własną modłę46. Przede wszystkim jednak masy, 
w przeciwieństwie do nowej elity, zachowały elementarne poczucie ograniczeń. „Ro-
zumieją one […], że istnieją immamentne granice ludzkiej możliwości kontrolowa-
nia biegu zdarzeń społecznych, natury i ciała, a także elementów tragizmu w ludzkim 
życiu i w dziejach”47.

Absurdem byłoby twierdzić, że tytułowy bunt elit Lascha miałby oznaczać od-
wrócenie się biegu historii polegające na tym, że nowa arystokracja talentu walczy 
dziś o zdobycie pełni władzy społecznej tak jak niegdyś masa, o której w 1929 roku 
pisał José Ortega y Gasset48. Elita posiada przecież władzę niejako z defi nicji. Dzier-
ży w swoich rękach nie tylko większość bogactwa materialnego i władzę polityczną, 
lecz również zdobywa hegemonię kulturową, sprawując rząd dusz nad resztą społe-
czeństwa chociażby poprzez środki masowego przekazu. Bunt elit to proces ściśle 
powiązany ze zmianą oblicza najwyższej klasy społecznej. Elity zależnie od czasu 
i przestrzeni przyjmowały różne formy, od arystokracji feudalnej po bogatą burżua-
zję. Niezależnie od różnic je dzielących odznaczały się jedną wspólną cechą – świa-
domością bycia częścią procesu historycznego. Fakt dziedziczności statusu społecz-
nego sprawiał, że przedstawiciele elit odczuwali „wdzięczność wobec przodków” 
i „zobowiązanie do sprostania odpowiedzialności płynącej z przeszłości”49. Dawne 
elity, choć pełne wad, odznaczały się właśnie tą cnotą, która zmuszała je do wzięcia 
na swoje barki wysiłku sprawowania przywództwa. Były elitą w pierwotnym sensie 

45 Tamże.
46 Tamże, s. 35.
47 Tamże.
48 Zob. J. Ortega y Gasset, Bunt mas, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 2008.
49 Ch. Lasch, Bunt elit, s. 46.
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tego słowa, wybrańcami, którzy przewodzili reszcie. Cechę konstytutywną nowej 
„arystokracji talentu” stanowi przekonanie jej członków, że swoją pozycję zawdzię-
czają tylko i wyłącznie sobie, swojej inteligencji i wrodzonym zdolnościom. Nowa 
elita widzi siebie samą jako klasę „samorzutnie wytworzoną”50.

Wydaje się, że sytuacja, w której dostęp do szczytu drabiny społecznej jest ot-
warty dla każdego, kto wykaże chęci i będzie dysponował wystarczającym talentem, 
niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, zamożności rodziców, przekonań i wy-
znawanej religii, jest ucieleśnieniem ideału demokracji. Lasch jest przeciwnikiem 
takiego myślenia. Wskazuje, iż w rzeczywistości ideał otwartości szans jest fi kcją 
podtrzymywaną przez elity51. Według niego na naszych oczach tworzy się nowy 
ustrój – merytokracja, która jest parodią demokracji. W tym systemie każdy ma hi-
potetycznie równe szanse, by wspiąć się na szczyt drabiny społecznej. Jeśli tego do-
kona, zyska pełen dostęp do wszystkich dobrodziejstw współczesności i znajdzie 
schronienie przed jej zagrożeniami. Pozostali, którzy z różnych powodów nie chcą 
lub nie potrafi ą się „wznieść”, karmieni przez środki masowego przekazu ułudą świa-
ta pełnego możliwości i pozbawionego granic, nieskorzy do buntu i bierni, zostają 
jedynie z niepewnością jutra właściwą ponowoczesnej egzystencji.

Elity odwracają się plecami do reszty społeczeństwa, uciekają na prywatne pod-
miejskie osiedla, tam gdzie, jak myślą, nie dosięgnie ich pospolity los. Zdrowa dieta 
i nowoczesna medycyna przedłużą ich życie, egzotyczne ćwiczenia i praktyki wzbo-
gacą duchowo. Mogą poświęcić się samorealizacji, afi rmować życie. Są przekonane, 
że wszystko zawdzięczają tylko sobie, a nie stuleciom wysiłków całej ludzkości. 
Nie czują się zatem odpowiedzialne za „pospólstwo”. Dobro publiczne jest dla nich 
pojęciem obcym52. Merytokratyczne elity uwolniły się „od ciężaru przywództwa; 
w każdym razie są one znacznie mniej zainteresowane przywództwem niż ucieczką 
przed losem zwykłych ludzi, co stanowi samą defi nicję merytokratycznego sukce-
su”. Z powyższych rozważań Lasch wyciąga jednoznaczne wnioski. To, co miało 
być największym zwycięstwem demokracji, przeistoczyło się w jej sromotną klęskę. 
Decyzja o odrzuceniu modelu społeczeństwa, w którym warstwy rządzące dziedzi-
czą przywileje w imię stworzenia nowego ładu, w którym każdy będzie miał te same 
prawa, obowiązki i możliwości, nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Nowa eli-
ta najbystrzejszych zachowała „wiele spośród wad arystokracji, nie posiadając jej 
cnót”53. Sen o społeczeństwie rządzonym przez najlepszych i najbardziej bystrych 
w imieniu wszystkich obywateli, zamienił się w koszmar, w którym elita zbuntowała 
się, odrzuciła swoje obowiązki i odcięła od reszty społeczeństwa.

Christopher Lasch, przynajmniej od czasu publikacji The True and Only Heaven, 
przez wielu komentatorów szufl adkowany jest jako konserwatysta. Niektórzy, kładąc 
silniejszy nacisk na jego troskę o demokrację i „prostych obywateli”, idą w swoich 
interpretacjach tropem Stephena Holmesa, który nazwał go „kulturowym konser-

50 Tamże, s. 46.
51 Tamże, s. 46, 47.
52 Tamże, s. 48, 50.
53 Tamże, s. 50.
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watystą w lewicowej skórze”54. Z pewnością, jego krytyka nowoczesności w wielu 
miejscach przypomina wywody Allana Blooma zawarte w głośnej książce Umysł 
zamknięty (1987)55, przeciwstawianie zaś opatrzności postępowi przywodzi na myśl 
koncepcje Karla Löwitha56. Każda jednowymiarowa próba zinterpretowania myśli 
Christophera Lascha wydaje się jednak niewłaściwa. Myślę, że aby ukazać sedno 
narracji o przeszłości i projektu krytycznego proponowanych przez autora The True 
and Only Heaven, należy jeszcze raz przywołać tytułową dla tej pracy kontrowersję. 
Lasch, opowiadając się jednoznacznie po stronie „pamięci”, w pełni przyjmuje zwią-
zane z tą decyzją konsekwencje, determinuje ona jego narrację o przeszłości, któ-
ra to z kolei stanowi fundament jego myśli krytycznej. Proponowana przez Lascha 
krytyka kultury, oparta na postulacie odrzucenia nostalgicznej wizji przeszłości, jest 
próbą zwrócenia uwagi na historię jako dziedzinę, z której płynie nauka o nadziei na 
znalezienie odpowiedzi na pytanie: w czym realizuje się pełnia człowieczeństwa? 
Lasch, jako myśliciel antynowoczesny, co znamienne, nie jest w stanie wykroczyć 
poza spektrum myślenia nowoczesnego. Jego ujęcie jest przejawem tego rodzaju my-
śli krytycznej, która narodziła się wraz z oświeceniem i może funkcjonować tylko 
jako reakcja na nie. Ani krytyka kultury, ani zwrot ku „pamięci” w narracji histo-
rycznej nie odsłonią przed nami istoty myśli nowoczesnej. Być może jest więc ona 
zewnętrzna, przekracza zarówno człowieka, jak i historię? To już jednak temat na 
inny artykuł. 

54 S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu, przeł. J. Szacki, Kraków 1998, s. 178.
55 A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację 

i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Biedroń, Poznań 1997.
56 Zob. rozdz. IV Postęp contra opatrzność, [w:] K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia. 

Teologiczne przesłanki fi lozofi i dziejów, przeł. J. Marzęcki, Kęty 2002, s. 60–99.


