
O maccartyzmie nie tylko w Ameryce

Najwyzszy Czas� nr �������
�wersja bez znakow diakrytycznych � przepraszam��

Historia nigdy sie nie powtarza� a jednak pozwala nie gubic sie w terazniejszosci�
Na przyklad� losy dekomunizacji administracji amerykanskiej w latach piecdziesi�
atych pozwalaly dotad calkiem niezle przewidywac przebieg staran o dekomu�
nizacje w Polsce� zwlaszcza gdy wreszcie stanela sprawa pozbycia sie agentow
komunistycznych z wladz panstwowych� Nie przeszkadzal temu fakt� iz zupel�
nie inna dekomunizacja potrzebna byla w USA kilkadziesiat lat temu� zupelnie
natomiast inna potrzebna jest nadal w Polsce� Nie przeszkadzalo tez ani to� ze
narod amerykanski nigdy nie zostal sterroryzowany przez komunistyczna policje
polityczna ani to� ze amerykanskim �intelektualistom� dane bylo 	irtowac z ko�
munizmem� ale nie dane im bylo z nim walczyc� Podobienstwo bowiem tkwi w
zachowaniach przeciwnikow dekomunizacji � tych sprzed lat w USA i tych z Polski
dzisiaj�

Lata trzydzieste w Stanach Zjednoczonych slusznie nazywa sie niekiedy r
ozowa
dekada� Po dwoch � trzech pierwszych latach rzadow prezydenta Franklina D�
Roosevelta stalo sie jasne� ze Stany Zjednoczone wkroczyly na droge swego rodzaju
rewolucji ekonomicznej� Proklamowany przez Roosevelta �nowy lad� nie byl
pomyslany jako dorazna odpowiedz na wielki kryzys przelomu lat dwudziestych
i trzydziestych� ale mial zapowiadac trwala rezygnacje z wolnego rynku i rzadow
o mozliwie ograniczonych kompetencjach na rzecz panstwa opiekunczego� z rza�
dem sprawujacym bezwzgledna kontrole nie tylko nad sprawami bezpieczenstwa�
prawa i porzadku� lecz� moze przede wszystkim� takze nad ekonomia� Rychlo
oczywiste staly sie prokolektywistyczne sympatie prezydenta� W jego otoczeniu
pojawili sie byli��� socjalisci i kryptokomunisci� �Niech za przyklad wystarczy
tu zaufany doradca Roosevelta� Sidney Hillman� ktory przybyl do USA z Rosji w
roku ��� jako mienszewik� natychmiast po przybyciu wstapil do amerykanskiej
Partii Socjalistycznej i wkrotce stanal na czele zwiazku zawodowego pracownikow
przemyslu odziezowego��

Sytuacja skomplikowala sie jeszcze� gdy w polowie lat trzydziestych Stalin zori�
entowal sie� ze moze wykorzystac glupote i naiwnosc elit inteligenckich Zachodu� i
nakazal pryncypialna wrogosc wobec �imperialistycznego Zachodu� zastapic swoi�
scie pojeta przyjaznia wobec �zachodnich demokracji�� W przypadku Stanow
Zjednoczonych oznaczalo to wyrosniecie jak grzyby po deszczu tak zwanych �orga�
nizacji frontowych�� czyli stowarzyszen popierajacych cokolwiek� rownouprawnie�
nie kobiet czy Murzynow� ruch antywojenny czy antyfaszystowski� byleby szla�
chetnych z nazwy i dowodzonych przez tajnych czlonkow lub sympatykow partii
komunistycznej� Organizacje frontowe sluzyly popularyzowaniu �postepowych�
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idei na uczelniach i� w konsekwencji� ulatwialy przenikanie wplywow komunisty�
cznych do niektorych kregow spoleczenstwa amerykanskiego� zwlaszcza do ruchu
zwiazkowego oraz srodowisk uniwersyteckich� tworczych i dziennikarskich� Z cza�
sem� ludzie o sympatiach prosowieckich znalezli sie we wplywowych kregach poli�
tycznych� lub wrecz w administracji panstwowej� Oczywiscie� naiwnosc sympa�
tykow kolektywizmu sprzyjala przekazywaniu przez nich tajemnic panstwowych
sowieckim szpiegom sensu stricto� �Najslynniejszym szpiegiem z lat trzydziestych
byl� zatrudniony wowczas w Departamencie Rolnictwa� Alger Hiss� o ktorym
wypadnie nam jeszcze wspomniec nieco dalej� tu nadmienimy jedynie� ze w czasie
drugiej wojny swiatowej i bezposrednio po niej byl pracownikiem Departamentu
Stanu� w tym doradca Roosevelta w Jalcie��

Wplywy komunistow i ich sympatykow w kolach rzadowych USA nie skonczyly
sie wraz ze smiercia Roosevelta w roku ���� Dobrym przykladem takiej in�l�
tracji jest rola jaka w dobie wojny domowej w Chinach odegral Owen Lattimore�
powszechnie szanowany amerykanski dyplomata� polityczny znawca Dalekiego
Wschodu i wieloletni dyrektor wplywowego Instytutu do spraw Pacy�ku �Insti�
tute for Paci�c Relations�� Lattimore� pospolu z innymi wielbicielami postepu�
prowadzil w Stanach Zjednoczonych konsekwentna akcje dezinformacyjna� zo�
hydzajaca rezim Czang Kai� szeka i przedstawiajaca w jak najlepszym swietle
walke i ideologie Mao Tse�tunga� Skutkiem tej akcji bylo praktyczne cofniecie
amerykanskiej pomocy wojskowej dla Czang Kai�szeka i jego przegrana w roku
���

Co ciekawe� wplywy �postepowcow� w kolach rzadowych USA okazaly sie takze
za prezydentury Trumana wystarczajaco silne� by skutecznie przeciwstawic sie
stosowaniu prawnie obowiazujacej wery�kacji pracownikow administracji panst�
wowej� Wery�kacja miala uniemozliwiac zatrudnianie ludzi niepozadanych ze
wzgledu na bezpieczenstwo panstwa i nie miala nic wspolnego z oskarzaniem ko�
gokolwiek o cokolwiek� a jedynie miala orzekac czy przeszlosc danej osoby� jej
poglady i zwyczaje gwarantuja pelna lojalnosc wobec panstwa oraz zdolnosc za�
chowania przez nia tajemnicy panstwowej� Latwiej bylo jednak wytoczyc proces
jedenastu przywodcom Partii Komunistycznej USA� nizli wyrzucic z posady rzad�
owej jakiegos kryptokomuniste � proces taki mial miejsce w roku ��� jednym ze
swiadkow obrony byl zas niejaki Doxey Wilkerson� pracownik rzadowy� ktorego
usuniecie Federalne Biuro Sledcze sugerowalo juz w roku ���� Takze sprawa
szpiegowskiej dzialalnosci Algera Hissa nie zostala nigdy zbadana przez wyznac�
zone do tego agendy rzadu USA� O dzialalnosci Hissa doniosl wysokiemu urzed�
nikowi administracji Whittaker Chambers� wowczas juz uczciwy Amerykanin� ale
kiedys komunista i czlonek sowieckiej sieci szpiegowskiej� ktory zreszta sam wciag�
nal Hissa do brudnej roboty� Dopiero gdy okazalo sie� ze informacja Chambersa
nie odniosla zadnego skutku� ten przedstawil cala sprawe kongresowej Komisji
do spraw Dzialalnosci Antyamerykanskiej� I sprawie tej ukreciliby glowe rowniez
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dystyngowani parlamentarzysci amerykanscy� gdyby nie upor jednego jedynego
czlonka Komisji � wowczas jeszcze bardzo mlodego polityka republikanskiego� ale
w przyszlosci prezydenta � Richarda Nixona� Bo i ktoz dalby wiare jakiemus
nieznanemu� niesympatycznemu abnegatowi� do tego bylemu szpiegowi� jakim byl
Chambers� nie zas powszechnie znanemu� eleganckiemu i kulturalnemu Hissowi�
W istocie� sprawa mogl zainteresowac sie tylko ktos spoza starego waszyngton�
skiego towarzystwa� i tylko on mogl sprawic� by Hiss nie umknal sprawiedliwosci�

Ow schemat � walki oswieconych i kulturalnych przeciw niesympatycznemu
prostakowi � wkrotce sie powtorzyl� Zaalarmowany powyzszymi i podobnymi
faktami senator Joseph R� McCarthy oglosil w ��� roku� ze posiada liste pra�
cownikow Departamentu Stanu� majacych powiazania z komunistami� Mlody�
prowincjonalny senator najprawdopodobniej od razu popelnil blad� mianowicie w
swych wielu wystapieniach publicznych wymienial rozne liczby nazwisk rzekomo
znajdujacych sie na liscie� W kazdym razie� gdy McCarthy przedstawil w koncu
swoja liste Senatowi Stanow Zjednoczonych � lista zawierala wowczas �� nazwisk
bylych pracownikow i �� nazwiska aktualnych pracownikow Departamentu Stanu
� wyrok w calej sprawie juz byl gotowy� Komisja� ktora zostala wyznaczona
do zbadania sprawy� w wiekszosci � tak jak i Senat � skladajaca sie z demokra�
tow� praktycznie nie wypelnila zadania zbadania zasadnosci zarzutow stawianych
przez McCarthy
ego dwom ostatnim � tez demokratycznym � administracjom�
Przesluchania takich �znakomitych� czlonkow establishmentu waszyngtonskiego
jak wspomniany juz Owen Lattimore stawaly sie faktycznie przesluchaniami Mc�
Carthy
ego� mimo ewidentnie prokomunistycznej dzialalnosci tego pierwszego�
Watpliwosci nieodmiennie dzialaly na korzysc osoby� ktorej powiazania z komu�
nistami mialy byc badane� tak jakby chodzilo o proces karny a nie o ustalenie czy
zatrudnienie danej osoby nie stanowi ryzyka z punktu widzenia bezpieczenstwa
panstwa� Na przyklad� zarzut McCarthy
ego zostal uznany za bezzasadny w
przypadku osoby� ktora wspierala �nansowo niemal wszystkie organizacje uznane
przez CIA za �frontowe�� gdy ta oswiadczyla� iz nie zdawala sobie sprawy z
prawdziwego charakteru owych organizacji�

Co przy tym interesujace� McCarthy poczatkowo nie byl zwolennikiemuczynienia
przesluchan przed komisja senacka publicznymi� zostal zas do tego namowiony
przez jej przewodniczacego� Oczywiscie� to jemu przypisano natychmiast chec
moralnego zniszczenia osob badanych� W kazdym zas razie� komisja oczyscila z
zarzutow wszystkich badanych� Inna sprawa� ze pierwsza porazka McCarthy
ego
wcale go nie zniechecila do kontynuowania swojej walki� najprawdopodobniej
dlatego� ze jego akcja zyskala poparcie spoleczne� Spoleczenstwo wykazalo sie
zdrowym instynktem � bylo zbulwersowane procesami Hissa oraz przywodcow
partii komunistycznej� i slusznie nie wierzylo� ze Sowieci mogli wyprodukowac
bombe atomowa �w roku ��� bez pomocy komunistycznej sieci szpiegowskiej
w Stanach Zjednoczonych� Slowem� spoleczenstwo opowiadalo sie bezwarunkowo
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przeciwko wszelkiej in�ltracji komunistycznej i za bezwzglednie scisla ochrona in�
teresu panstwa� W przeciwienstwie do duzej czesci elit opiniotworczych� nie bylo
natomiast skore zlapac sie na postepowe frazesy komunistow i socjalistow�

Niestety� w sytuacji gdy establishment Partii Demokratycznej i� nade wszys�
tko� �intelektualisci� opowiedzieli sie przeciwko idei oczyszczenia administracji
z wplywow komunistycznych i rozpoczeli natychmiast walke z McCarthym� cale
przedsiewziecie musialo ulec swoistej degeneracji� Po pierwsze� nie bylo szans na
rozsadne � i w pelni skuteczne � przeprowadzenie skadinad potrzebnej �dekomu�
nizacji�� Po drugie� bylo jasne� ze w powstalej sytuacji stanowisko McCarthy
ego
bedzie sie szybko radykalizowac� ze z czasem zamiast racji pojawi sie fanatyzm�
natomiast rzetelne i stosunkowo nieliczne sledztwa zostana zastapione przez prowad�
zone na duza skale polowania na czarownice� A o to chodzilo przeciwnikom Mc�
Carthy
ego przede wszystkim� Od poczatku debate nad prawdziwym problemem
in�ltracji komunistycznej zastapili przyprawianiem geby McCarthy
emu� choc w
czasie pierwszych przesluchan zabieg ten mogl sie jeszcze wydawac naciagany� bo
przeciez to kim byl i jaki byl pan McCarthy nie mialo z wlasciwa sprawa zadnego
zwiazku� Gdy jednak ataki McCarthy
ego i jego zwolennikow zaczely byc mniej
przemyslane a bardziej nerwowe� problemem zaczal byc sam maccartyzm� a nie
to co bylo jego prawdziwa przyczyna� W koncu� w roku ��� McCarthy zostal
potepiony przez Senat Stanow Zjednoczonych i niecale trzy lata potem zmarl
jako alkoholik� Przy okazji� amerykanscy postepowcy upiekli po cichu jeszcze
jedna pieczen � prawie zupelnie� na dlugie lata wyeliminowali konserwatystow z
uniwersytetow i rodzimej literatury �tych pierwszych wystarczylo wyrzucic� tych
drugich nigdy nie recenzowac i� najlepiej� w ogole nie wydawac��

W Polsce konca roku ��� minister Macierewicz � nie znoszony przez tzw�
lewice laicka � od poczatku nie mial zadnych szans� Gdy rozpoczal �akcje lus�
tracyjna�� on i jego koledzy ogloszeni zostali chorymi psychicznie� Wscieklosc i
histeria� z jaka na akcje zareagowali �intelektualisci�� pokazaly dowodnie� ze nie
o rzetelnosc jej przeprowadzenia im chodzi� Zarazem� jak na nieodrodne dzieci
Jana Jakuba Rousseau i postoswieceniowego relatywizmu przystalo� jeszcze raz
myslenie w kategoriach bezpieczenstwa ojczyzny jako dobra wspolnego zastapili
bredzeniem o prawach czlowieka i obywatela�
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