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Suwara dochodzi do intere
sujących wniosków, że obecnie
przyjmowane formy ’’determinizmu epistemologicznego"
wydąją się oznaczać "indeterminizm ontologiczny", co jest nie
zgodne ze sferą eksperymentu,
a co - jego zdaniem - może uza
sadniać nawet rezygnację z tej
kategorii filozoficznej.
Książka krakowskich filozo
fów jest ważną i ciekawą
pozycją na ubożejącym rynku
wydawniczym. Już sam fakt, że
autorzy doprowadzili do jej
wydania jest sukcesem. Przed
stawiono w niej artykuły fak
tycznie podejmują aktualną
problematykę filozofii przyrody
i stanowią pozytywny wkład
w jej rozwój. Ich prace cechuje
orientacja ogólnie określana
mianem ewolucyjnej, choć spo
soby rozumienia ewolucji mogą
być różne, co jest zrozumiałe,
bowiem każdy z autorów widzi
tę kwestię z osobistego punktu
widzenia, który określa jego po
zytywna wiedza merytoryczna.
Język, którym się posługują,
jest prosty i zrozumiały, ale nie
trywializują złożonej i abstrak
cyjnej problematyki filozoficz
nej. Dlatego można wierzyć,
ze praca ta spełni również funk
cję edukacyjną i wypełni brak

materiałów dydaktycznych do
nauczania filozofii na kie
runkach przyrodniczych.

Jadwiga Mizińska

Prom eteusz i Anteusz.
Żydzi wobec komu
nizmu
Jakże wszystko staje dę jasne,
kiedy patrzy się z ciemnicy.
U. Eco, "Wahadło Foucaulta"
Adam Schaff: Pora na spo
wiedź. Warszawa 1993. Pol
ska Oficyna Wydawnicza
BGW, 216 s«

"Pora na spowiedź'
Adam Schaff, w latach 50.
"papież" polskiego marksizmu,
w 60. "heretyk" i "rewizjonista",
następnie działacz międzynaro
dowych organizacji badających
perspektywy świata dotkniętego
ekologicznym, społecznym i po
litycznym kryzysem, na swoje
osiemdziesiąte urodziny napisał
książkę zatytułowaną 'Pora na
spowiedź". Ma ona formę listów,
korespondencji z samym sobą między "Adamem" i "Schaffem".

Recenzje
Autor tłumaczy się z tej
osobliwej formy tym, że nikt
z zewnątrz nie kwapił się
podjąć z nim rozmowy, dyskusji,
a choćby i nąjostrzejszej polemi
ki. Stwierdza, że jego osobę
otacza w Polsce zmowa milcze
nia, będąca ni to zemstą, ni
to wyrokiem śmierci cywilnej.
Z tego względu jest zmuszony
przeprowadzić taką rozmowę
sam ze sobą, udostępniąjąc ów
dialog wewnętrzny szerokiej
publiczności.
Milczenie wokół poglądów
i osoby Adąma Schaffa, będące
istotnie faktem, samo w sobie
zasługuje na uwagę. Jest bo
wiem nader wymowne, sta
nowiąc symptom ogólniejszego
zjawiska z pogranicza psy
chologii społecznej, socjologii,
polityki i dziejów ideologii
marksistowsko-komunistycznej.
Obecna postawa A. Schaffa,
deklarującego się w swych
"wyznaniach” jako zwolennik
"socjalizmu humanistycznego”,
okazuje się kłopotliwa i niewy
godna dla obu stron barykady.
Mowa tu o nieco już zatartej
granicy dzielącej przed rokiem
1980 "władzę" od 'ludu", a po
tem Partię od Solidarności. Po
wyborach z 1989 roku prze
kształciła się ona w linię
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demarkacyjną odgraniczającą
"komunistów" od "antykomunistów". Obydwa terminy trzeba
opatrzyć cudzysłowem, jako że
w Polsce na długo przed Sierp
niem nikt już na dobrą sprawę
nie utożsamiał się z komuniz
mem (nie wyklucząjąc władzy
i jej ideologów). Krach ortodo
ksji, związany ze śmiercią Stali
na i oficjalnym potępieniem
okresu "błędów i wypaczę#' był
tak dojmujący, że aby ratować
roszczenia panującej władzy do
pizedłużania egzystencji, nale
żało dokonać pewnych mody
fikacji, chociażby w sferze
ideologii. Przejawem tego była
głównie zmiana nazewnictwa.
Zrezygnowano mianowicie ze
słowa "komunizm" na rzecz
"realnego socjalizmu".
Obowiązująca od tej pory
nomenklatura (przyjmująca się
zresztą z dużymi oporami,
zwłaszcza w Związku Radziec
kim) okazała się bardzo niefor
tunna. Podczas gdy w intencji
władzy nowy termin miał
sugerować odejście od utopii
"komunistycznego rąju" ku
realiom, które zbyt już dras
tycznie jej przeczyły, w odbiorze
społecznym nabierał ów termin
niezamierzonego i ironicznego
wydźwięku. "Realny socjalizm"
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uwypuklał bowiem z jednej
strony ’’nierealność” rzekomego
komunizmu, z drugiej - ko
jarzył się silnie z "realizmem
Bocjalistycznym", skompromito
wanym kanonem uprawiania
sztuki w epoce stalinowskiej.
Władza używała go w znacze
niu pozytywnym, sądząc, że na
cisk na realizm doda jej splen
doru, natomiast opozycja, coraz
liczniejsza w końcu lat 70.,
traktowała go sarkastycznie.
Istotnie, fatalna nazwa de
maskowała to, co chciała ukryć;
mianowicie że rozdźwięk mię
dzy teoria a praktyką jest tak
ewidentny, iż akcent położony
na realność, jedynie uwydatnia
marność samej praktyki. Przy
okazji symboliczne operacje na
słowach, za którymi nie szły
równie znaczące zmiany w poli
tyce, niechcący naprowadzały
społeczeństwo na podejrzenie,
iż generalnie władza, straciwszy
oparcie w swej ideologii i poniekąd - machnąwszy ręką
na jej autentyczność, ratuje
swoją pozycję głównie za po
mocą totalnej manipulacji języ
kowej.
Z czasem ta podejrzliwość
skierowana pod adresem Partii
(charakterystyczne, ze pojęcie
Partii funkcjonowało właśnie

w tej postaci - nie uważano
za konieczne wymieniania jej
pełnej nazwy, jakby była je
dyną, choć faktycznie - tylko
jedną z trzech), przeniosła się
wkrótce, już po zwycięstwie
opozycji, na władzę każdą.
W ten sposób obawa przed rze
komo wszechobecną manipu
lacją przybrała postać hiperpodejrzliwości przechodzącej nie
kiedy wręcz w paranoję. Jej ob
jawem stała się niedawna na
gonka na "komunistów", popar
ta wezwaniami do powszechnej
’lustracji”. Jako żywo przypomi
na ona znany z epoki staliniz
mu schemat "rozliczeń", druzgo
cących "rozliczanych”, procedurę
krytyk i samokrytyk, w których
chodziło nie tyle o rzetelną ana
lizę postaw, co o napiętnowanie
"odszczepieńców” znamieniem
"wroga ludu" (czytąj: władzy).
Być może, to reguła, iż każ
da władza musi rozpoczynać
swoje panowanie od "powszech
nej spowiedzi", która ma wy
kluczyć z jej grona nielojalnych
i przestrzec przed nielojalnością
prawowiernych. W każdym ra
zie na taką regułę wygląda do
tychczasowa praktyka w kra
jach postkomunistycznych. Kło
pot wszakże w tym, że w trakcie
takich testów lojalności natrafia
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się na niejasne, niejednoznacz
ne przypadki ideologicznych
"mieszańców". I wówczas po
prostu zbywa się ich milcze
niem.
Wydąje się, że A. Schaff stał
się
jedną z ofiar takiego
właśnie zjawiska. Jego intelek
tualna i ideowa ewolucja oka
zała się na tyle skomplikowana,
że nie podpadając pod prosty
schemat
"komunista-antykomunista", w ogóle wypadła z po
la uwagi.
Dlatego jej bohater sam mu
si upominać się o dostrzeżenie
go i w tym celu ucieka się do
spektakularnej formy spowie
dzi. Abstrahując tymczasem od
kwestii jej szczerości, przyznać
trzeba, że dusznie wytyka ona
ślepą plamkę w oku zarówno
obecnej władzy, jak i całego
społeczeństwa. Ï właśnie dlate
go jest niezwykle interesująca.
Wskazuje bowiem na strefy za
kazane dla myślenia, a w każ
dym razie - dla mentalności
"rozliczeniowej ", odziedziczonej
od komunistów przez postkomunizm.
Rozliczni entuzjaści procedu
ry śledzenia i potępiania "hańby
domowej", wierząc w czystość
swych intencji przywracania
właściwych sensów elementar
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nym pojęciom prawdy, spra
wiedliwości,
godności etc.,
mimochodem wpadąją w ko
leiny wyżłobione przez tych,
którym zarzucają ideowe przes
tępstwa. Popełniąją mianowicie
grzech poznawczego manicheiz
mu polegąjący na upraszczaniu
obrazu sytuacji idącym tak da
leko, że popada ono w pros
tactwo, a w następstwie tego w kolejne samozakłamanie. Na
marginesie warto zauważyć, że
ta procedura "rozliczeń", jak też
"spowiedzi" świadczy o poważ
nych dewiacjach komunikami
społecznej, stanowiąc zastępcze
formy, a nierzadko po prostu
parodię dialogu. Jednocześnie
nawet te namiastki dialogu dąją
się zinterpretować jako sygnał
niezbywalnej potrzeby rzetelnej
komunikacji, chęci bycia wysłu
chanym i zrozumianym przez
każdego uczestnika zbiorowości,
zwłaszcza gdy owa zbiorowość
jest poddana historycznej próbie
dramatycznego czy wręcz tra
gicznego doświadczenia. Gdy
pewien cykl się zamyka, kończy
się któryś z kolei akt drama
tu, jego bohaterowie schodząc
z proscenium na drugi plan lub
zgoła za kulisy, słusznie domagąją się posłuchania u tych,
którzy objęli grane przez nich
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wcześniej role. Albowiem gra
toczy się dalej, sztuka trwa,
a historia zwykła się powtarzać.
Żeby jednak w myśl proroctwa
Marksa tragedia nie musiała
się powtarzać jako farsa, wy
słuchiwanie głosów odchodzą
cych w przeszłość powinno stać
się obowiązkiem żyjących i bę
dących przy głosie, a także głosu udzielających.
Z tego powodu, po opadnię
ciu emocjonalnej gorączki towa
rzyszącej widowiskowym i - na
pierwszy rzut oka - radykalnym
zmianom, warto podjąć hasło A.
Schaffa "pora na spowiedź". Jeś
li mimo wszystko istnieje jakiś
trybunał historii rozsądzający
i wyważąjący racje niegdysiej
szych przeciwników, winien się
on kierować starożytną regułą:
audiatur et altera pars.
Żydzi a komunizm - cogniti
ve dissonance
Odżywanie zapotrzebowania
na procedury "rozliczeń" i "spo
wiedzi" wolno traktować jako
symptom społecznego kryzysu.
Za R. Girardem przyjmuję, że
istotą kryzysu jest zanik różnic.
"Wielkie społeczne kryzysy, któ
re sprzyjają kolektywnym prze
śladowaniom, są przeżywane

jako doświadczenie odróżnorodnienia" (R. Girard: "Kozioł
ofiarny", przeł. M. Goszczyńska.
Łódź 1982, s. 48). Wbrew pozo
rom więc, to nie zbytnia unifi
kacja, ale nadmierne zróżnico
wanie powoduje stan niepokoju,
utraty poczucia bezpieczeństwa
i tożsamości - znamiona kryzy
sowego doświadczenia. Chodzi
przy tym o taki stopień zróżni
cowania, które przekształca się
w odróżnorodnienie. Pojęcie to
oznacza sytuację paradoksalną:
poszczególni członkowie zbioro
wości różnią się od siebie tak
dalece, że zostąje zerwana mię
dzy nimi jakakolwiek komuni
kacja, a w wyniku tego, upodobniąją się do siebie na innym
poziomie i pod innym wzglę
dem. Stają się mianowicie w tym samym stopniu - izolo
wanymi i samotnymi monada
mi. Na dłuższą metę grozi to
istnieniu społeczności, jako że
znikają więzi zapewniające jej
choćby minimum integracji.
Zbiorowa nieświadomość reagu
je na te ekscesy zbiorowej świa
domości tendencją do ustano
wienia nowego źródła spójności,
czynnika generującego "tkankę
łączną" dla rozregulowanego
organizmu. Właśnie wtedy, przy
~ by tak rzec - wyłączonej świa
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domości, włącza się wypracowa
ny w historii na tego rodzą] u
okazje mechanizm "kozła ofiar
nego''. Jest on niejako ersatzem
rozumności, z tą jednak różnicą,
że rozum sensu stricto operuje
schematem wyjaśniania w kate
goriach
przyczynowo-skutko
wych. natomiast quasi-rozum
zbiorowej nieświadomości ude
ka się do schematu winy i kary.
Bez względu na to, czy i w ja 
kim stopniu dana traumatyczna
sytuacja została sprowokowana
przez ludzi świadomych tego, co
czynią, "nieświadomość prześla
dowcza" intensywnie poszukuje
perfidnych sprawców kryzysu.
Daje się przy tym zauważyć
osobliwą zależność: im bardziej
bezradna czuje się "ofiara", tym
więcej przebiegłośd i perfidii
przypisuje "katu".
Figura "kozła ofiarnego" jest
przez Girarda rozpatrywana
głównie w płaszczyźnie za
chowań ludzkich. Obowiązuje
w nich powtarzający się stereo
typ: odróżnicowany i przerażony
tłum, dążąc do "oczyszczenia
wspólnoty z elementów nieczys
tych" (op.cit., s. 26) wskazuje na
wybraną spośród siebie mniej
szość, na którą przerzuca odpo
wiedzialność za klęskę. Owa
mniejszość nie jest bynajmniej
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przypadkowa. Musi posiadać
pewne cechy predestynujące ją
do spełnienia roli koda ofiarne
go, która - odnotujmy to od ra
zu - jest rolą podwójną: winne
go i odkupiciela zarazem.
Złożenie w ofierze
domnie
manego sprawcy nieszczęścia
(w społeczeństwach pierwot
nych na drodze morderstwa,
w wyżej cywilizowanych - po
przez napiętnowanie, moralne
potępienie, społeczną izolację)
przywraca zachwianą równowa
gę. Jednocześnie ustanawia sil
ne więzy między wymierzają
cymi ofierze karę, produkując
nowe sacrum, tyle że na zasa
dzie "dej wzajemności", wspólnictwa w zbrodni. Ponieważ
kodu ofiarnemu przypisana
została wyjątkowa rola i ranga
(był on wszak w stanie spowo
dować efekty przekraczające
zwykłą ludzką miarę), przeto
w przyszłości ma on szansę stać
się przedmiotem adoracji.
O ile cały ten schemat
okazał się niezwykle skuteczny,
gdyż w ciągu całej historii efek
tywnie odtwarzał nadwątlone
więzi i reprodukował zdegrado
wane sacrum, za każdym razem
inne, o tyle nie może dziwić jego
obecność także i współcześnie.
Jednakże musi on też budzić
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zdumienie gdy występuje w spo
łeczeństwie, które samo siebie
uważa za racjonalne i wzdraga
się przed samookreśleniem
w
kategoriach nierozumn.
A przecież ideologia racjonal
ności i racjonalizmu nigdy - na
wet w Oświeceniu - nie święciła
takich triumfów, jak w wieku
XX, stuleciu powszechnej oświa
ty, kultu nauki i jej młodszej,
lecz praktyczniejszej siostry techniki.
Mamy więc do czynienia
z sytuacją niezrozumiałą i po
niekąd obraźliwą. Oto bowiem
w pełnym świetle Rozumu,
a zatem - jasnej świadomości
uczonych
(odpowiednikiem
w odniesieniu do zbiorowości
jawi się wiara w potęgę tzw.
świadomości społecznej) doko
nuje się zbrodnia holocaustu.
Jej inicjatorami są Niemcy - na
ród pretendujący do nąjbardziej
kulturalnego w Europie, a więc
- wybrany spośród wybranych.
Jej ofiarami zaś padąją Żydzi.
Chciałoby się powiedzieć - jak
zwykle, bowiem w historii euro
pejskiej antysemityzm, stale
obecny, utrzymywał obydwie
strony w ciągłym pogotowiu do
odegrania po raz kolejny znane
go scenariusza. Ale tym razem
dochodzi do istotnych modyfi

kacji stereotypu. Po pierwsze:
pojęcie "Żyd" zostaje zdefinio
wane "naukowo". O byciu Ży
dem przestąją po prostu decydo
wać pochodzenie i wyznanie.
"Kto jest Żydem - decyduję
ja". Te słynne głowa Himmlera
z czasem przestały mieć poje
dynczego autora. Po wtóre: treść
podkładana pod nazwę Żyd
rozszerzyła się w ten sposób, że
los przypadąjący kozłom ofiar
nym jako winnym złego
porządku świata, rozciągnięty
został na "niższe rasy", bez
względu na kompletny brak
kulturowego czy religijnego po
krewieństwa z Żydami. Po trze
cie, w końcu, w wieku XX ukuty
został termin "żydokomuna",
zbitka pojęciowa wprowadza
jąca znak tożsamości pomiędzy
dwiema kategoriami: Żyd i ko
munista.
Tak więc pojęcie Żyda z jed
nej strony uległo niesłycha
nemu rozszerzeniu, stało się
słowem-workiem, do którego
można wrzucać wszystkich
aktualnych i potencjalnych
"winnych", z drugiej natomiast
- specyficznemu zawężeniu.
Termin "żydokomuna" sugero
wał nietożsamość wszystkich
Żydów ze "złymi" Żydami. Dzię
ki mglistości, jaką współcześnie
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osiągnęło to słowo, stało się
ono znakomitym wynalazkiem,
wygodnym na każdą okoliczność
wytrychem do łamania zagadek
wszelkich katastrof i katakliz
mów. "Żyd" jako winowąjca każ
dego zła okazał się tak ideal
nym wyjaśnieniem faktu, że
w krajach, w których z różnych
przyczyn zabrakło odpowied
niej, znaczącej ilości autentycz
nych Żydów, przyszło ich obec
nie sztucznie mianować.
Rzecz szczególna, że nawet
najbardziej oświecone i intelek
tualne wyrafinowane osoby nie
posiadają niejednokrotnie za
bezpieczenia przed popadnięciem w tę tandetną i źle
zamaskowaną pułapkę. Widocz
nie tęsknota podświadomości do
jedno-jednoznacznych
wyjaś
nień rzeczy złożonych jest tak
przemożna, że nie kłóci się ona
z dążeniem świadomości do
wnikliwych analiz gdzie indziej.
Umysł wówczas jak gdyby się
rozdwaja: prowadzi racjonalne
dociekania tam, gdzie rzecz
tyczy się "chłodnych" obiektów
przyrodniczych, natomiast ześ
lizguje się na niższy szczebel,
przechodząc od schematu skutek-przyczyna do stereotypu:
wina-kara, wtedy gdy chodzi

213

0 obiekty "gorące" - stosunki
między ludźmi.
I właśnie wówczas, kiedy
przychodzi chłodnym intelektu
alistom odnieść się do boles
nych, obchodzących ich jako lu
dzi (a więc nieprofesjonalnie)
zjawisk społecznych, urucha
miają nierzadko niezawodny,
wszechwyjaśniający stereotyp:
"wszystkiemu są winni Żydzi
1 komuniści". Popularność tego
stereotypu wzrasta w ustroju
totalitarnym, bez względu na
jego werąję - brunatną czy
czerwoną. Istotą totalitaryzmu
jest bowiem unifikacja wszyst
kiego, co da się zunifikować,
włącznie (i na czele) z men
talnością.
W zakresie myślenia zaczy
na wówczas obowiązywać prze
waga syntezy nad analizą; swe
go rodzaju parodystyczne wyda
nie
Kaniowskiej
kategorii
syntetycznego o priori. Ono
właśnie staje się generatorem,
czy też raczej wyzwalaczem
tkwiących w kulturowej pamięci
stereotypów. O ile wszelkie sy
tuacje kryzysowe powodują co
nąjmniej czasowy regres do pry
mitywnych form postaciowania
świata, o tyle to cofnięcie się
oznacza także nawrót do jego
dualizacji, to jest - do ujmowa-
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ma całej jego różnorodności
w binarne opozycje. Dla takiego
"cofniętego rozwoju" przerażo
nego i sparaliżowanego umysłu,
zawadą poznawczą stąją się
wszelkie niejednoznaczne, nie
dąjące się zaliczyć do jednej
z dwóch przeciwstawnych, antynomicznych kategorii, obiekty.
Na tej właśnie zasadzie w spo
łeczeństwach przeżywąjących
ekonomiczne i polityczne zapaś
ci, przedmiotem poznawczego
dysonansu bywają Żydzi.
Figura Żyda, wygrzebana ze
śmietnika podświadomości, tak
że dla cywilizowanych i oświeco
nych Europejczyków odżywa
jako niesłychanie użyteczna.
Naród, który sam siebie wy
różnił spośród innych, mianując
się narodem wybranym, jest
niejako gotowym łupem dla
mentalności
prześladowczej,
która pragnie odzyskać za
chwianą równowagę poprzez
wskazanie naprędce winnego.
Jak to pokazuje R. Girard,
a w ślad za nim Z. Bauman
w pracy 'Nowoczesność i za
głada" (Warszawa 1992), ste
reotyp Żyda nadaje się do
odegrania tej roli ze wszech
miar. Głównie z powodu swej
nietypowości, albowiem Żyd-Wieczny Tułacz, wykorzeniony

ze stałego miejsca zamieszka
nia, osiadły wśród tubylców,
lecz piastujący swą własną od
rębność, obcy wśród swoich, po
dobny pod względem wiary, ale
w szczegółach odmienny, staje
w poprzek wszystkich podzia
łów. Jawi się jako twór hybry
dalny, skupiąjący w sobie całą
niejasność wypadniętego z utar
tych kolein świata. I dlatego
jest tak atrakcyjny dla straumatyzowanej - jednocześnie obo
lałej i histerycznej - świado
mości. Postać Żyda, sama w so
bie charakterystyczna i nawet
wizualnie przykuwająca uwagę,
a więc obrysowana wyraźnymi
konturami, zarazem przy tym
tajemnicza i zagadkowa od
wewnątrz, doskonale wypełnia
powszechne zapotrzebowani e
na pospieszne rozwiązanie prob
lemu winy i kary. W sukurs
sprawdzonemu w toku historii
stereotypowi, w wieku XX przy
chodzi ponadto spiskowa teoria
dziejów.
''Żydokomuna" a spiskowa
teoria dziejów
Koncepcja kozła ofiarnego,
aczkolwiek rodem z prehistorii,
staje się zbyt ogólnikowa, by
wyjaśnić niesłabnące "powo
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dzenie" antysemityzmu współ
czesnego. Albowiem w swej
postaci 'fklasycznejM opisanej
przez R. Girarda, mechanizm
zastępczej ofiary funkcjonuje
nade wszystko w zbiorowościach prymitywnych. Przybiera
w nich postać nieświadomego
imperatywu piętnowania i skła
dania rytualnej ofiary z "od
mieńców”, których następnie
poddaje się sakralizacji.
Antysemityzm naszego stu
lecia natomiast jest antysemi
tyzmem "oświeconym". Dla jego
uzasadnienia wprzęgnięty zos
tał Rozum wraz z jego najcen
niejszymi
osiągnięciami
nauką i techniką. Przywołany
wyżej tytuł książki Z. Baumana
uwydatnia ten zdumiewający
eksces Rozumu - że mianowicie
tym razem to nie ciemnota po
spólstwa i bezmyślność tłumu,
ale elita oświeconego społe
czeństwa (rzecz jasna, nie
w całości), zaangażowała swój
intelekt w "naukowe" uzasad
nienie słuszności rasizmu i konsekwentnie stąd wynika
jącego - programu ekstermina
cji Żydów jako rasy szkodników.
Oczywiście, techniczna strona
realizacji projektu masowej
zagłady mogła w tej sytuacji być
potraktowana jako kwestia
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neutralna moralnie, jeszcze je
den aspekt problemu asenizacji,
oczyszczania środowiska spo
łecznego ze szkodliwych mi
krobów.
Dziś łatwo przypisywać winę
nauce, która oddała swoje
usługi nazistowskiej ideologii.
Nie tłumaczy to jednak bynaj
mniej antysemityzmu w krajach
będących w opozycji do Hitlera.
Najwidoczniej jego źródło tkwi
gdzie indziej, skoro mętne wody
zeń wypływające rozlewają się
też na krąje i narody, którym
Hitler zgotował los podobny do
żydowskiego. Stąd nasuwa się
potrzeba poszukiwania ogólniej
szego paradygmatu etykietowa
nia wszystkich społecznych nie
szczęść mianem "żydowskiego
spisku". Wolno przypuszczać, że
ta innowacja - sugerowanie
świadomej zmowy - ma swoją
praprzyczynę w filozofii Hegla.
Naturalnie, nie chodzi tu o rze
czywistą treść i wymowę Heg
lowskiego systemu jako takiego.
Rzecz w tym, że twórca "Feno
menologii świadomości" wpro
wadził do "obycząjów" intelek
tualnych wzorzec myślenia
o dziejach ludzkości w katego
riach ich sensu. Fundamentem
jego koncepcji jest teza, że his
toria taki sens posiadać musi
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i faktycznie go posiada. Reali
zuje się on jako stopniowe,
rozciągnięte w czasie, urzeczy
wistnianie się utąjonych za
mierzeń Absolutu. Cel i sens
egzystencji bytu, istniejący od
początku, wciela się na różnych
etapach ewolucji w trudno roz
poznawalne formy. Chytry Ro
zum nierzadko maskuje swe za
miary, używając ludzi jako ich
nieświadomych wykonawców.
Niby Duch Święty siada, kędy
chce. I dopiero na końcu, po za
toczeniu olbrzymiego kręgu,
powracając do portu, Odyseusz
rozpoznaje, że nic, co mu się
przydarzało nie było przypadko
we. Wszystko zmierzało do
wypełnienia przeznaczenia osiągnięcia wolności jako zrozu
mienia konieczności.
Kołowrót dziejów w wersji
Heglowskiej, zmodyfikowany ja
ko krążenie po spirali wspi
nające się na wyższy poziom,
okazał się być niesłychanie po
ciągający dla dwudziestowiecz
nego totalitaryzmu. W szczegól
ności przydatne były dwie
wywodzące się stamtąd idee:
idea postępu, czyli wznoszącej
się, progresywnej linii historii,
oraz idea protoplanu: realnie
istniejącego, lecz zakrytego
przed wzrokiem zwykłego czło

wieka zamysłu a prioń prze
sądzającego o jego losach.
Idea postępu w aplikacjach
totalitarnych posłużyła do po
szukiwania i tępienia tych,
którzy stąją mu na zawadzie
("niższej rasy", przeszkadząjącej
sukcesom "rasy wyższej"; "gor
szej klasy" nie dopuszczającej
do władzy "klasy lepszej"). Tu
jednak hitleryzm różnił się od
stalinizmu, bowiem pierwszy
wskazywał na Żydów i w ogól
ności - niearyjczyków, drugi zaś
na burżuazję. Zbliżenie nastą
piło dopiero w drugim punkcie.
Tu mianowicie, gdzie obydwa
totalitaryzmy musiały się spot
kać we wspólnym dążeniu do
wykrycia spisku.
Pojęcie spisku, co intere
sujące, w hitleryzmie pojawia
się u jego początków, zaś w ko
munizmie - u jego schyłku.
Żydzi są winni, ponieważ ich
inteligencja i spryt (populis
tyczne wydanie "chytrości rozu
mu") doprowadziły do wszech
światowego, głównie ekono
micznego, spisku mającego na
celu wydziedziczenie ze wszyst
kich dóbr aryjczyków - głosi
propaganda nazistowska, argu
mentując tym niezbędność wy
niszczenia ich w ramach wałki
o byt i przestrzeń życiową.
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Komunizm nie mógł sobie
pozwolić na taką formułę
w swym okresie wstępującym,
choćby dlatego, że rola wroga
była już obsadzona przez klasę
burżuazyj nych
demiężycieli
ludu. Ale również z innego
zasadniczego powodu. Tego oto,
że utopia komunizmu nazbyt
przypominała marzenie Żydów
0 Ziemi Obiecanej i wobec tego
miała olbrzymią moc przy
ciągającą dla wszystkich wy
właszczonych: zarówno dla wy
zutych z własności środków pro
dukcji robotników, jak i dla
pozbawionych stałego miejsca
na planecie Żydów. Komunis
tyczna wizja ziemskiego raju
stanowiła zatem projekcję ży
wotnej a zablokowanej potrzeby
wszelkich banitów. Do stałych
1 konstytutywnych atrybutów
człowieka należy potrzeba przy
należności i zakorzenienia. Jej
niezaspokojenie czy to w postaci
losu Żyda-Tułacza bez stałego
adresu, czy też proletariusza
bez ojczyzny (jako że kraj po
chodzenia traktował go po ma
coszemu) spowodowało, iż ko
munizm jawił się upragnioną
ojczyzną jednocześnie dla "niż
szej rasy" i "pokrzywdzonej
klasy".
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Mit komunistyczny to mit
ponownego przywiązania do zie
mi, zakończenia okresu bolesnej
bezdomności i poniewierki. "Oj
czyzna proletariatu", ponadna
rodowa wspólnota Związku
Radzieckiego i - szerzej - ko
munistycznego obozu, musiała
więc przyciągać także Żydów.
Zwłaszcza tych, którzy zdążyli
uprzednio - przez proces asymi
lacji - utracić ten zastępnik
ojczyzny, jaki im oferowała
wierność tradycji religijnej. Nic
dziwnego, że obydwie strony
w pierwszej fazie fundowania
się komunistycznego ustroju
wząjemnie się potrzebowały.
Władza komunistyczna otwiera
ła się dla Żydów, gdyż byli oni
potencjalnymi entuzjastami i lo
jalnymi obywatelami Ziemi
Obiecanej (jak pojmowali nową
ojczyznę). Z kolei Żydzi, gdzie
indziej czujący się zbędni i wy
dani na łaskę gospodarzy, teraz
zyskali
perspektywę “bycia
u siebie". Tak więc "romans" za
dekretowany przez język jako
"żydokomuna" miał realne prze
słanie, a jego strony - wza
jemną ku sobie skłonność.
Warto w tym punkcie za
znaczyć charakterystyczną roz
bieżność w zakresie stosunku
do komunizmu - chłopstwa.

218

Nowa Krytyka

W Związku Radzieckim i w in
nych krajach, w których na
stąpiła
powszechna kolekty
wizacja, komunizm zyskał so
juszników w chłopach, tym ra
zem ziemi dosłownie pozbawio
nych. W Polsce, gdzie proces
upaństwowienia ziemi się nie
powiódł, indywidualni chłopi
(obok Kościoła) zostali najzawziętszym ośrodkiem oporu prze
ciwko komunistycznej władzy.
Powyższa analiza napro
wadza na wniosek (będący
powtórzeniem i wzmocnieniem
naszej hipotezy), że utopia ko
munizmu, a potem jego poli
tyczna realizacja, nąjsilmej
przemawiała do tych odłamów
i warstw społeczeństwa, które
z racji już to swojej historii, już
to społecznego położenia, były
'luźno zakorzenione" (wyra
żenie K. Mannheima). Do dotąd
wyliczanych: Żydów, proleta
riuszy, "biedaków" należy jesz
cze dopisać inteligencję. Ją
to zresztą miał na uwadze
K. Mannheim jako warstwę
unoszącą się ponad klasowymi
podziałami i z tego powodu jed
nocześnie wolną oraz nieszczęś
liwą.
Krach ekonomiczny, poli
tyczny, ideologiczny i moralny
komunistycznego
imperium

wyzwolił u jego byłych miesz
kańców odwieczny schemat
poszukiwania sprawców zła.
W pierwszej bowiem chwili po
katastrofie ideologia antykomu
nistyczna bez żadnych popra
wek posłużyła się gotowym
wzorcem propagandy antyko
munistycznej uprawianym na
Zachodzie. To, co do niedawna
uchodziło za "ziemski raj"
zostało okrzyknięte "imperium
zła". Zła bezwzględnego i abso
lutnego, dla którego nie ma żad
nego tłumaczenia ani prze
baczenia. Naturalnie, musiało
za tym pójść polowanie na cza
rownice. Polowanie z nagonką
0 tyle teraz nietypowe, że przez
lata panowania ustroju role
"zwierzyny" i "myśliwego" cał
kiem się pomieszały.
Antysemityzm pospolity
a antysemityzm oświecony
Podsumujmy
tradycyjny
antysemityzm znajdował się
w "szczęśliwym" położeniu
w stosunku do antysemityzmu
współczesnego. Ten pierwszy
mógł bowiem posiłkować się
prostym podziałem na Żydów
1 nie-Żydów. Za kryterium tego
dualistycznego podziału służyło
pochodzenie i wyznanie, speey-
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syjnych Izraelitów. Ponadto
miał on "ontyczne" przesłanki
w faktycznym istnieniu mniej
szości, która dbała o swoja
odrębność, aczkolwiek zamiesz
kiwała pośród większości. Sy
tuacja komplikowała się w mia
rę, jak na przełomie XIX i XX
wieku zarysowała się wśród
Żydów tendencja do asymilacji,
wtapiania się w społeczne i kul
turowe otoczenie przybranej
ojczyzny. Jednakże drastyczne
zmiany nastąpiły w momencie
powstania ustroju komunistycz
nego i ogłoszenia jego panowa
nia w "ojczyźnie proletariatu".
Komunistyczna utopia ignoro
wała naturalne więzi narodowe,
religijne i kulturowe, czyniąc
fundamentem przynależności do
nowej wspólnoty fakt upośle
dzenia pokrzywdzonej przez
historię klasy, 'Proletariusze
wszystkich krąjów" wyzyskiwa
ni i ciemiężeni w miejscu uro
dzenia, mieli się teraz łączyć
w osobliwy rodzaj wspólnoty,
dla której zasadniczą podstawą
było
subiektywne
poczucie
wspólnego losu. Tak więc od
początku idea,, internacjonaliz
mu, konstytutywna dla komu
nizmu, wymagała abstrahowa
nia od zakorzenienia w ma
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cierzystej historii,
kulturze
i obyczaju i ustanowienia nowej
ojczyzny w sferze, w gruncie
rzeczy, symbolicznej. Wymagało
to niejako zgwałcenia natural
nych przyzwyczajeń i umysło
wych nawyków. W szczególności
- oderwania się myślowego od
Ziemi realnej, od lokalnego
"domu", miejsca, w którym
łączy się pamięć przodków
i własne, choćby i nawet najgor
sze doświadczenia, a zamiast
tego, stworzenia sztucznej więzi
z - rzekomo osiągnięta - Ziemią
Obiecaną.
Przestawienie się na tak
przeciwstawną zdrowemu roz
sądkowi płaszczyznę myślenia
było najłatwiejsze dla tych zbio
rowości, które - jak żydowska żyjąc przez wieki w diasporze,
nauczyły się sytuować utraconą,
rzeczywistą Ziemię w perspek
tywie czasowej. Mit Ziemi
Obiecanej, pozwalający prze
trwać nąjgorsze nieszczęścia,
nabrał znamion głębokiej wia
ry, że kiedyś owa obietnica na
prawdę się ziści. Powstanie ko
munizmu już w charakterze nie
jedynie wizji, ale realnego
ustroju, musiało przyciągać na
de wszystko tych, dla których
doświadczenie wygnania i wy
dziedziczenia było nąjdotkliw-
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sze. W ten sposób można pró
bować wyjaśnić fakt licznego
akcesu do komunizmu osób po
chodzenia żydowskiego.
Zakładając, że nim utopia
komunistyczna przemieniła się
w ideologię, to jest - opróżnioną
z wartości procedurę manipulo
wania świadomością społeczną
przez cyniczną władzę, przeżyła
ona okres funkcjonowania jako
obiektu żywej wiary, nie sposób
odmówić pewnej części jej wy
znawców autentycznych pobu
dek.
Wielce prawdopodobne, że
najwięcej
entuzjastycznych
zwolenników komunizm jako
gwosi-religijna wiara znalazł
właśnie pośród Żydów. Byłoby
to w pełni psychologicznie
i socjologicznie zrozumiałe.
Obietnica stałego miejsca na
ziemi, w dodatku uprzywilejo
wanego dla nąjbardziej po
krzywdzonych, zapewne prze
mawiała do ludzi prostych. Dla
oświeconych i wykształconych a takich byt wysoki procent po
śród ludności żydowskiej (jako
że wykształcenie stanowiło
główną drogę do społecznego
awansu), dodatkowo liczyło się
racjonalne uzasadnienie dzie
jowej konieczności komunizmu.
Tym bardziej, że doktryna

wybranej klasy poniekąd przy
pominała wzór mesjanizmu.
Wystarczyło pod kategorię naro
du podstawić klasę, a cała
reszta już się zgadzała. Z jed
nym, naturalnie, wyjątkiem:
tym, kto nąjpierw spowodował
wygnanie, a potem wybranie
i zapewnienie rekompensaty nie
był już Bóg, lecz Historia.
Reasumując: jeśli kiedyś ba
dacze wykażą prawdziwość
przypuszczenia, że wśród zde
klarowanych komunistów prze
ważali Żydzi (w każdym razie
procentowo), to trzeba przyznać,
że wszystkie warunki mentalnościowe po temu zostały
spełnione. Wizja komunizmu
odpowiadała na zakorzenione
przez wieki i zintemałizowane
w skali masowej zapotrzebowa
nie na odzyskanie utraconego
miejsca na Ziemi.
Tym samym byłoby to jakieś
wytłumaczenie dla powstania
i utrwalenia się stereotypu
"żydokomuny". Rzecz oczywista,
że wśród komunistów najbar
dziej przekonanych i zaangażo
wanych byli też nie-Żydzi. Jed
nakże potoczna mentalność
nastrojona antykomunistycznie
(wskutek negatywnych do
świadczeń pod panowaniem
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nowej władzy) łatwo poddawała
się temu stereotypowi.
Okazał się on niezwykle
podągąjący również dla ludzi
wykształconych w sytuacji kra
chu komunizmu. Jak zwykle
w okresie kryzysu, włączył się
i teraz mechanizm kozła ofiar
nego. Ponieważ intelektualiści
sami stali się kandydatami do
tej roli, gdyż w trakcie istnienia
realnego socjalizmu większość
z nich w jakimś stopniu
uczestniczyła i współdziałała
w jego podtrzymywaniu, stąd
tendencja, by grupa oskarżo
nych, w celu zyskania uniewin
nienia, wskazywała jako na
"naprawdę winną" - mniejszości
we własnym łonie. To, co
napisałam nie ma na celu
oskarżania oskarżycieli, lecz po
kazanie, że fenomen ten pod
pada pod pewną ogólniejszą
regułę, taką oto: 'Przesądy mo
gą służyć jako łącznik między
czasem «normalnym» a «kryzy
sowym». Pełnią również ważną
funkcję unifikacji grupy. Absur
dalność logiczna zarzutów jest
podporządkowana temu celowi.
Dzięki niej «wyłączone» zostaje
myślenie racjonalne, co ma
ułatwić współdziałanie. Napast
nicy biorący udział w pogro
mach stawali się jednolitym
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tłumem, jakim nie byli nigdy
pizedtem ani potem" (A. Cała:
'Wizerunek Żyda w polskiej
kulturze ludowej". Warszawa
1992, s. 151).
Zasada zachowania ’ludu"
w sytuacjach dezintegracji spo
wodowanej kryzysem odróżnorodnienia, przenosi się, nieste
ty, także na "oświeconych". I oni
w swej znacznej części dążą do
"wyrzucenia" z siebie źródła
"zarazy" i uniewinnienia siebie
przez zrzucenie winy na innych.
Dlatego z takim zapałem po
dejmują śledztwo mąjące wyka
zać kto spowodował "hańbę
domową", zaczynając od roz
liczania "obcych" ideowo i do
rabiając im obcość ideologiczno-rasową.
Dlaczego n ik t
rozm aw iać
z
Schaffem?

nie chce
Adamem

’Pora na spowiedź" A. Schaf
fa to głos wołąjący na puszczy.
Spróbujmy dociec, dlaczego
nikt nie odpowiada na jego
wołanie. Wolno się domyślać
dwojakiej motywacji u dwóch
domniemanych adresatów. Zde
klarowani antykomuniśd, d,
którzy uzurpują sobie rolę
lustratorów, nie są zaintere-
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sowani rozmową z osobą, która
jeszcze dziś, po spektakularnej
kompromitacji "komuny" opo
wiada się za komunizmem (co
prawda, w postaci zreformo
wanej, "socjalizmu humanis
tycznego").
Nie ma sensu stawiać zarzu
tu o kolor czerwony komuś, kto
twierdzi, że jest, był i zawsze
będzie purpurowy. Ale dlaczego
milczą także ci, którzy zachowy
wali się, myśleli i działali podo
bnie jak A. Schaß?
Myślę, że wśród tej grupy
(do której i sama się zaliczam)
"zmowa milczenia" może mieć
dwa różne powody. Pierwszy, to
obawa, by wchodząc w dysputę
z "czerwonymi" samemu nie
zostać zakwalifikowanym do
napiętnowanych. Lepiej prze
czekać najgorszy czas rozliczeń
siedząc cicho. Zwłaszcza, że nie
wiadomo, na czyją stronę osta
tecznie szala się przeważy.
Ale jest też inny powód mil
czenia wokół Schaffa. Ten mo
że, iż w jego wykonaniu samo
obrona - bo owa "spowiedź" ma
więcej elementów napastliwości
niż pokąjania - jest w gruncie
rzeczy użyciem tej samej broni,
jaką się zostało zranionym.
Mój generalny zarzut wobec
"spowiedzi" autora sprowadza

się do tego, że w istocie nie
jest ona wyznaniem własnych
przewinień czy błędów, lecz ste
kiem oskarżeń, czasem wręcz
agresywnych ataków na rzeczy
wistych i potencjalnych pole
mistów. Zamiast wyznań w ro
dzaju tych, jakie zapoczątkował
św. Augustyn, a które polegają
na dociekaniu winy własnej,
rzekomy pokutnik wybiela
siebie w każdym punkcie,
zaznaczając ponadto, że pewne
okresy swojej biografii celowo
przemilcza. Trudno uwierzyć
w autentyczną potrzebę rzetel
nej rozmowy czy choćby wnikli
wego wysłuchania, skoro Schaff
nazywa swoich czytelników "za
szokowanymi ciołkami". W po
wodzi inwektyw znikają mo
menty rzeczywiście zasługujące
na uwagę i namysł, jak np. ana
liza roli Kościoła czy "prze
powiednie" ekologicznej i demo
graficznej katastrofy.
Odnosi się wrażenie, jak
gdyby autor - bądź co bądź filo
zof - ześlizgnął się na poziom
swoich adwersarzy. Momentami
jego wypowiedzi tonem, agre
sywnością i niechęcią do łudzi
przypominąją styl "NIE" Urba
na. Z tego też względu trudno
wziąć na serio wyznanie
"ekoekumenicznego socjalizmu".
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Jeśli mimo wszystko książka munikacji ~ zaczyna się dopiero
zasługuje na uwagę, to głównie tam, gdzie pojawia się nie tylko
jako fenomen socjologiczny. wolność mówienia tego, co chce
Schaff często przywołuje swoją się powiedzieć, ale także - i na
dewizę życiową: "bać się, bać". de wszystko - wolność słu
Strach przed strachem nie jest chania. To ostatnie potrzebuje
wszakże odwagą. W ogóle tam, wszakże uwolnienia się słucha
gdzie występuje strach trudno cza od obsesji, uprzedzeń, stere
mówić o warunkach do rozmo otypów - oczyszczenia i roz
wy, która ze swej istoty wymaga szerzenia przestrzeni wew
minimum poczucia bezpie nętrznej.
czeństwa i minimum zaufania
Słuchając uważnie innego,
interlokutorów do siebie.
wychodzimy
na
zewnątrz
’Pora na spowiedź" pozosta z ciemnicy umysłowej jaskini,
nie dokumentem epoki agresji do której zagoniły nas lęki
jako modelu regulacji stosun i urazy. A wówczas nie wszyst
ków między ludźmi. Jest ona ko okazuje się jasne. Ale próba
jednak bardzo ważna jako rozumienia siebie i innych pole
pierwszy głos domagający się ga właśnie na uświadomieniu
posłuchania dla oskarżonych. sobie "wielkiej tąjemnicy" czło
A fakt, że mogła się ukazać na wieka i podchodzenia do niej
rynku rodzi nadzieję, że kiedyś, "z bijącym sercem" - jakby
być może już wkrótce, ucich powiedział M. Buber (M. Buber:
nie Szekspirowskie "wściekłość ’Problem człowieka". Przeł.
i wrzask" i zaczniemy się na J. Doktór. Warszawa 1993).
wzajem wysłuchiwać. Albowiem
dialog - ideał społecznej ko

