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Oświadczenie Scholema: „Nie porwała mnie rewolucja”10, nawiązujące 
do jego młodości w Niemczech, stało się kamieniem węgielnym jego krytyki 
nowoczesnego socjalizmu, którego dążenie do rewolucji ożywiała pewność, 
że „czas przejściowy przybliża nas ku niej”11. Jednakże jako historyk sta-
rający się nietendencyjnie ujmować swoje odkrycia Scholem twierdził, że 
„historia […] nie uznaje takich okresów przejściowych”12 na drodze ku 
rewolucji. Scholem jawi się w tym kontekście na podobieństwo artysty (we-
dług określenia Barucha Kurzweila), który dostarcza swoim czytelnikom 
„ogólnego, sumarycznego obrazu świata, którego obliczem się zdumie-
wa”13. Jak Kurzweilowski poeta, Scholem – jako myśliciel anarchistyczny 
– pragnie jedynie służyć jako „przezroczyste medium”14 dla rzeczywistości 
objawiającej się w jego pracach i nie uczestniczy aktywnie w jej kształtowa-
niu. Ograniczenie nałożone tutaj na anarchizm Scholema ma swoje źródło 
w fakcie, że metafi zyk – prawdopodobnie w jeszcze większym stopniu niż 
historyk – nie może być rewolucjonistą. Założenie istnienia jednej, stałej, 
konstytuującej świat zjawisk istoty, na którym opiera się obserwacja me-
tafi zyczna, unicestwia nawet samą możliwość rewolucji. Scholem ostrzega 
przed niebezpieczeństwami, jakie pociąga za sobą sekularyzm, który „dawał 
proste rozwiązania i unikał rewolucji religijnej”15, i stwierdza, że „w każdym 
czasie przeznaczeniem człowieka jest dokonanie rewolucji odkupienia; jeśli 
religia jest dlań żywotną siłą, stanowi to nawet jego obowiązek”16. Stwier-
dzenie to nie wyraża jednak wezwania do rewolucji, lecz do urzeczywist-
nienia żywotnej mocy obecnej w judaizmie oraz znajdującej się u podstaw 
obserwacji prowadzonej zarówno przez historyka, jak i metafi zyka17.

Anarchizm Scholema nie wyczerpuje się jednak w sprzeciwie wobec 
istniejącego porządku, co często wydaje się sprawiać, że obserwacja histo-
ryczna wchłania różne zjawiska należące do przeszłych i współczesnych 
dziejów Żydów bądź zaprzecza zawartej w nich ogromnej sile, powodując 
„rozluźnienie starych więzi, które w nowej sytuacji zostały pozbawione 
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swojego znaczenia”18. Te ważne uwarunkowania znajdujące się w granicach 
obserwacji historycznej, w której pierwotnie kształtuje się stanowisko anar-
chistyczne, trafi ają na żyzny grunt dla swojego urzeczywistnienia w dziedzinie 
obserwacji metafi zycznej, gdzie historia odsłania się jako arena, „na której 
ludzie tęsknią za odkupieniem”19. Skierowanie obserwacji metafi zycznej na 
nowy, anarchiczny porządek, w którym – w jego widocznej warstwie – wydaje 
się brakować wymiaru autorytetu, ma pomóc uwidocznić i odkryć istotę zako-
dowaną w świecie zjawisk20. Obserwacja metafi zyczna jest teraz przywoływa-
na, by wydobyć obecność transcendencji, już zrealizowaną w rzeczywistości, 
lub przynajmniej by służyć jako zwierciadło tej obecności. I tak na przykład 
Scholem wysuwa – raczej niezobowiązująco – hipotezę dotyczącą kultu sa-
batystycznego na Podolu: „Czyż mogły się tutaj połączyć bardziej pozytywne 
tęsknoty, nieznajdujące ujścia w tamtym sposobie życia, tęsknoty za ludzkim 
wyzwoleniem i ukojeniem, przebrane w kostium wyzwolenia od micwy i nie-
jasnej wizji fundamentalnej przemiany wartości?”21. W innych kontekstach 
język Scholema staje się nawet jeszcze ostrzejszy, wyrażając charakter zde-
cydowanej determinacji metafi zycznej: „Nigdy nie porzuciłem przekonania, 
że element destrukcji, z całym zawartym w nim potencjalnym nihilizmem, był 
zawsze również elementem utopijnej nadziei na to, co pozytywne”22. W sło-
wach tych możemy dostrzec odpowiedź na krytykę Rosenzweiga, który nie 
dostrzegł elementu pozytywnego koniecznego w metafi zycznej wizji Schole-
ma i przedstawił go jako nihilistę, zakładającego „nic” w sensie zubożonej 
pustki dzisiejszego judaizmu. Jest pewna ironia w terminie „coś”, przez który 
Rosenzweig chciał zaafi rmować istnienie zasobów stanowiących podstawę 
odnowy duchowej i religijnej, twierdząc, że „być może Scholem również się 
o tym dowie”23. Termin „coś” posłużył później samemu Scholemowi w innym 
kontekście, gdzie ponad wszelką wątpliwość przyjął on istnienie bytu substan-
cjalnego jako fundamentalnej przesłanki istnienia Żydów24.
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