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Beniamin Netanjahu z ojcem, Bencyjonem Netanjahu (Fot. East News) 

 

Gdy tylko były znane wyniki exit poll po którychś kolejnych izraelskich wyborach, tłum zebrany 

przed Twierdzą Żabotyńskiego, telawiwskim budynkiem mieszczącym władze prawicowej partii 

Likud, skandował: – Bibi, król Izraela! Beniamin Netanjahu miał przegrać, ale wygrał. Znów 

okazało się, że jak prawdziwie królewskie głowy jest niezatapialny. 

Lecz do mnie bardziej niż entuzjazm fanów, zwłaszcza w dzień kolejnego triumfu, przemawia 

dowcip krążący po izraelskich ulicach, dla jednych gorszący, dla drugich śmieszny. 

Oto podczas spotkania Netanjahu z Bogiem doszło do sprzeczki, kto z nich wcześniej zaznaczył się 

w dziejach świata. 

Bóg powiedział: – Synu, na początku był chaos i to ja wyprowadziłem z niego miłość, uczciwość, 

prawdę, piękno i formę. 

A Bibi na to: – Widzisz, synu, jednak byłem tu przed tobą.  



Albo historia, którą opowiedział mi Etgar Keret, pisarz zatrwożony rządami swojego premiera: – 

Gdy poproszono mnie o wywiad z Netanjahu, moja żona Szira dała mi karteczkę, jakbym szedł pod 

Ścianę Płaczu. Na kartce była prośba „Zaprowadź pokój”. Wręczyłem ją premierowi. 

Znam Etgara od dekad i wiem, że ma zwariowane poczucie humoru. Ale wcale nie było mu do 

śmiechu. 

– Zapytałem go, co robi, by rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie – powiedział Keret. – 

Odpowiedział mi: „Nic”. 

Netanjahu uważa, że to konflikt nierozwiązywalny, a skoro tak, ktoś musi wygrać bezapelacyjnie – 

więc dlaczego nie on? 

Nata, dziadek Bibiego 

Gdy Bibi, rocznik 1949, myśli od czasu do czasu o dziadku Natanie, musi sobie wyobrażać 

wątłego, pejsatego chłopca w czarnym, połatanym chałacie, idącego polami, w śniegu lub w 

palącym upale, do jesziwy, szkoły talmudycznej, w Wołożynie na terenie dzisiejszej Białorusi. Jest 

schyłek XIX wieku, Natan ma dziesięć lat, a już studiuje Księgi i kabałę, podobno jest wybitnie 

uzdolniony i pracowity. Wywodzi się z chłopskiej, ubogiej rodziny Milejkowskich zamieszkałych 

w Krewie. Miał przed sobą w zasadzie jedyną drogę kariery: zostanie rabinem (choć mógł 

przystąpić jeszcze do lewicowych, świeckich rosyjskich i polskich rewolucjonistów). I tak się stało, 

lecz w jesziwie zawistował w o wiele poważniejszej grze. 

Było jeszcze przed sprawą Dreyfusa i manifestem twórcy syjonizmu Teodora Herzla „Państwo 

żydowskie”, gdy na prowincji imperium Romanowów, a kiedyś Rzeczypospolitej, powstał religijny 

i narodowy ruch Chowewej Syjon, zbierający datki na emigrację do Erec Israel (Ziemi Izraela), 

podupadłej prowincji tureckich sułtanów. Przez Rosję przewaliła się właśnie fala pogromów. 

Wiadomo było, że trzeba było uciekać. Chowewej Syjon wskazywał Palestynę. 

Nowa idea całkowicie uwiodła Natana. Jeździł po imperium i chociaż miał zostać rabinem, zarabiał 

jako nauczyciel i mówca. Osiadł w Warszawie, a potem wyemigrował do Palestyny. Mieszkał 

również w USA, gdzie agitował diasporę za powrotem do Ziemi Obiecanej. W domu prawie nie 

bywał. 

Umierał rozżalony w 1935 r. w Herclii niedaleko Tel Awiwu. Religijny syjonizm, któremu 

poświęcił życie, zmieniał się w ruch świecki i socjalistyczny, a argumenty Natana żywcem 

czerpiące z Biblii otwierały sakiewki amerykańskich Żydów, lecz nie zwiększały emigracji. A 

przecież – był pewien – jego miejsce znajdowało się wśród przyszłej izraelskiej „arystokracji”, tam 

gdzie Dajanowie, Weizmannowie, Herzogowie. 

Zdążył jeszcze powiedzieć synowi Bencyjonowi, dlaczego nie przyjął pomysłu, by – jak w 1903 r. 

sugerowała Anglia i o czym przemyśliwał Herzl – państwo żydowskie powstało w Ugandzie: 

„Byliśmy przeciwni temu planowi, ponieważ wierzyliśmy, że można go zrealizować. (…) 

Uznaliśmy, że byłoby nie do pomyślenia zdradzić pokolenia Żydów walczących i umierających dla 

Syjonu”. 

Bibi Netanjahu nigdy nie poznał dziadka, ale uwielbia pamięć o nim. Powiada, że to właśnie Natan 

ukształtował jego przekonania. 



Netanjahu, czyli „Dany przez Boga” 

Jeśli Natana bolało, że syjonizm go marginalizuje, to Bencyjon cierpiał jeszcze bardziej. Zmienił 

nazwisko na Netanjahu, czyli „Dany przez Boga”. Urodził się w Warszawie, ale w Palestynie 

oglądał falę pogromów w 1929 r., gdy Arabowie i Żydzi uświadomili sobie, że walczą o ten sam 

kawałek ziemi. Porzucił religię w proteście przeciwko wciąż nieobecnemu ojcu i tak wychowywał 

dzieci. Przystał do rewizjonistycznego skrzydła syjonistów założonego przez Zeewa 

Żabotyńskiego, który fascynował się nacjonalizmem Garibaldiego, a później Mussolinim oraz 

Piłsudskim.  

Założyciel Izraela i pierwszy premier Dawid Ben Gurion nazywał Żabotyńskiego faszystą. Coś 

było na rzeczy, ale Ben Gurion mógł tak mówić o Żabotyńskim również dlatego, że syjoniści 

rewizjoniści znaleźli się w Palestynie na marginesie. Swoje dołożyło w czerwcu 1933 r. zabójstwo 

lewicowego ekonomisty i polityka Chaima Arlosoroffa, który wynegocjował porozumienie z III 

Rzeszą, by zamożniejsi Żydzi w zamian za okup mogli emigrować z państwa Hitlera. 

Do dzisiaj nie wiadomo, kto zastrzelił Arlosoroffa. Podejrzenia dotyczą syjonistycznej prawicy. 

Oskarżonym o zamach i szefem radykalnych bojówek był przyjaciel Bencyjona pisujący felietony 

pod nagłówkiem „Z dziennika faszysty”. 

W Palestynie Bencyjon liczył na karierę na Uniwersytecie Hebrajskim. Został przyblokowany z 

powodów politycznych, mimo że później pisał fundamentalne prace o hiszpańskich Żydach i 

inkwizycji. 

Bencyjon nie wstąpił do Irgunu, podziemnej organizacji rewizjonistów odpowiedzialnej za 

zamachy terrorystyczne, w tym na jerozolimski hotel King David. Nie znosił, z wzajemnością, 

następcy Żabotyńskiego – Menachema Begina, uważając go za nieokrzesanego gbura. Wyjechał do 

Ameryki, gdzie chciał uchodzić za sekretarza rychło zmarłego, schorowanego Żabotyńskiego. Lecz 

więcej do powiedzenia w USA mieli wysłannicy radykalnego żydowskiego podziemia i Ben 

Gurion. Netanjahu ojciec pisał książki, wykładał i namiętnie krytykował państwo Izrael za 

odstępstwa od syjonistycznych zasad. Postulował, by z Erec Israel przegnać wszystkich Arabów. W 

odpowiedzi jego rodzinę nazywano w Izraelu „Jordim”; to ludzie, którzy opuścili kraj będący w 

największej potrzebie. 

Przywalał również synowi Bibiemu, nawet wtedy, gdy był premierem, jakby młody Netanjahu nie 

spełniał jego oczekiwań i nadziei. Beniamin już po śmierci ojca mówił publicznie, że Bencyjon 

przewidział nie tylko Holocaust, ale też, niemal co do dnia, zamach na World Trade Center. 

Wielekroć słyszałem, że Bibi realizuje polityczny testament ojca, rekompensując sobie to, że 

Bencyjon nigdy go nie chwalił. 

Legenda Joniego Netanjahu 

Bo to starszy brat Bibiego Joni Netanjahu był oczkiem w głowie rodziców. Już w liceum 

przewodził samorządowi uczniowskiemu i drużynie skautów. Gdy zginął podczas operacji w 

ugandyjskim Entebbe w 1976 r. (komandosi odbili pasażerów porwanego przez arabskich i 

niemieckich terrorystów samolotu Air France), ojciec opowiadał, że był wojownikiem i filozofem, 

człowiekiem przeznaczonym do wielkich zadań, lecz odszedł za wcześnie. 



Joni, wbrew woli ojca, porzucił studia na Harvardzie. Został spadochroniarzem, a potem (podobnie 

jak Bibi i najmłodszy brat Iddo) żołnierzem elitarnej jednostki Sajjeret Matkal. Rychło dowódca 

Sajjeret Ehud Barak (późniejszy premier i minister, polityczny konkurent, lecz czasami sojusznik 

Bibiego) uczynił go swoim zastępcą. Joni brał udział w Bóg wie ilu operacjach wymagających 

profesjonalizmu, namysłu i straceńczej odwagi.  

Ale o Bibim też powtarzane są opinie, że znakomicie planował i przeprowadzał akcje. W jednej, 

którą prowadził – odbiciu w 1970 r. samolotu z zakładnikami na lotnisku Lod pod Tel Awiwem; 

trwała 29 sekund – omal nie zginął postrzelony w ramię przez własnego żołnierza. Wśród 

izraelskiego ludu powtarzana była przez całe dekady plotka, że Bibi dostał kulę w tyłek. 

Gdy izraelskie samoloty z komandosami leciały do Entebbe, Joni był szefem Sajjeret Matkal. Nie 

brał jednak udziału w drobiazgowym planowaniu operacji, a do oddziału dołączył w ostatniej 

chwili. Najpewniej miał depresję lub zespół stresu bojowego. Na pięć dni przed śmiercią napisał w 

ostatnim liście do swojej partnerki: „Jestem w krytycznym punkcie zwrotnym (…) Zatrzymajcie 

świat! Chcę wysiąść!”. 

Joni był jedynym izraelskim żołnierzem zabitym w Entebbe; po latach okazało się, że zginął 

wskutek własnych błędów (otworzył ogień bez rozkazu i na terenie nieosłoniętym). Ale jego 

pogrzeb na Górze Herzla w Jerozolimie stał się manifestacją udawanej jedności narodowej. 

Choć Izrael niezwykle szanuje pamięć wszystkich poległych, nikt wcześniej i później nie został 

upamiętniony tak jak Joni. Akcję, która po dziś dzień jest wzorem dla wszystkich sił specjalnych 

świata, przeprowadzono ledwie trzy lata po wojnie Jom Kippur (jesień 1973), uznanej przez wielu 

Izraelczyków za klęskę. Cały kraj brał udział w budowaniu mitu Joniego i gdyby nie działania 

rodziny Netanjahu zmierzające do całkowitego zawłaszczenia sukcesu Entebbe, nikt by się nie 

dowiedział o jego pomyłkach. Lata później legenda wojownika i filozofa stała się fundamentem 

politycznej kariery Bibiego. 

3 żony Beniamina Netanjahu 

Pierwszą żoną Netanjahu była Miki Weizmann; znali się od liceum. Dla niej porzucił marzenia o 

karierze wojskowej, wyjechał do USA i zaczął studia na wydziale architektury słynnego 

Massachusetts Institute of Technology. Poprosił opiekuna roku o podwójne kursy, argumentując, że 

lata służby w jednostce specjalnej sprawiły, że poradzi sobie ze wszystkim. Zmienił imię na Ben i 

nazwisko na Nitay. Był bardziej Amerykaninem niż Izraelczykiem. Ale gdy wybuchła wojna Jom 

Kippur, przyjechał do kraju. Brał udział w operacji specjalnej na Wzgórzach Golan. Jej szczegóły 

są do dziś tajne. 

Rozwiedli się, gdy Miki była w ciąży i odkryła, że Bibi ma romans. Inteligentna i ambitna jak Bibi, 

znakomita badaczka, została w czasach jego premierostwa szefową izraelskiej agencji 

bezpieczeństwa nuklearnego. Mimo rozpadu małżeństwa Netanjahu okazał się świetnym ojcem ich 

córki Noi. Lecz w domu Bibiego nie ma zdjęć córki, bo nie zgadza się na to jego ostatnia żona 

Sara.  

Druga żona to Fleur, kochanka z czasów małżeństwa z Miki. Poznali się w uniwersyteckiej 

bibliotece. Wykształcona, zjawiskowo piękna, idealna partnerka dla faceta, który marzy o wielkiej 

polityce. Zgodziła się przejść na judaizm i pojechała za Bibim do Izraela, choć wielu nigdy nie 



uważało jej za Żydówkę, zaprzyjaźniła się z pasierbicą. Odeszła od męża w 1989 r. Amerykańska 

elita, do której aspirował Bibi, mówiła, że była jego nadzwyczajnym atutem. 

Trzecia to Sara. To, czym zajmują się jej bracia, pokazuje całe splątanie izraelskich losów: jeden 

jest milionerem w Dolinie Krzemowej, drugi radykalnym lewicowcem, trzeci – znawcą Tory i 

osadnikiem na Zachodnim Brzegu. Gdy Bibi uderzał w konkury, zdawała się bardzo dziecinna i 

dziewczęca. 

Ale ich małżeństwo również zawisło na włosku. W 1993 r., gdy Netanjahu był w rozjazdach 

podczas kampanii wyborczej, Sara dostała anonimowy telefon: – Twój mąż ma romans, mamy 

sekstaśmę, musi się wycofać. 

Dla izraelskich mediów to żaden news, bo na takie wiadomości prasa i telewizja w ogóle nie 

zwracają uwagi. A jednak Sara w histerii ściągnęła Bibiego z trasy. Po awanturze wyrzuciła go z 

domu, a on sam wystąpił w telewizji, gdzie przyznał się do romansu z żoną partyjnego towarzysza i 

oskarżył niewymienionych z nazwiska polityków o spisek. Potem, jak podczas poprzednich 

kryzysów małżeńskich, wprowadził się do rodziców. 

Policyjne śledztwo wykluczyło istnienie sekstaśmy. Ale Sara była zdruzgotana. Spotkali się w 

towarzystwie adwokatów. Podobno podpisali sekretną umowę i się pogodzili. 

Jedni wierzą w zgodę małżonków, inni nie. Argumentem podnoszonym przez media jest to, że od 

czasu romansu Sara jeździ na niemal wszystkie spotkania Bibiego. Ma dostęp do jego terminarza i 

zasadniczy wpływ na dobór doradców. Zawsze zasiada w pierwszym rzędzie, chyba że sprawy 

dotyczą wojska i bezpieczeństwa. Bibi z zaskakującą cierpliwością znosi jej ekscesy. 

Sheldon i Miriam Adelsonowie, radykalnie prawicowi syjoniści i miliarderzy, którzy dorobili sie na 

hazardzie w Las Vegas i którzy zafundowali Izraelowi na potrzeby propagandy Netanjahu 

bezpłatny tabloid „Israel Hayom”, największą gazetę w kraju, zeznali w zeszłym roku, że „Sara 

Netanjahu jest absolutnie szalona”. Sheldon powiedział: „Sara wyznała, że jeśli Iran zaatakuje 

Izrael, będzie to nasza wina, bo nie publikowaliśmy dostatecznie dużo jej korzystnych zdjęć”. 

Miriam, terapeutka i lekarka uzależnień, oświadczyła: „Bibi jest inteligentny, a ona po prostu 

chora. Jako lekarz mam dla takich ludzi wiele współczucia”. 

Lecz prócz współczucia w zeznaniach Adelsonów znalazły się konkretne oskarżenia: przed 

ostatnimi wyborami Sara uniemożliwiła mężowi koalicję z osadniczą prawicą, bo nienawidzi jej 

przywódców, ministrów w rządzie Netanjahu, chwaliła się drogimi prezentami (biżuteria 

Tiffany’ego) od biznesmenów, żądała dotacji dla stowarzyszeń wspierających męża, ale też 

podarków dla siebie. 

Wielu pracowników rezydencji premiera oskarżało Sarę o mobbing. Prokuratura postawiła jej 

zarzuty dotyczące wystawnego życia na koszt podatników. W Jom Kippur, najważniejsze 

żydowskie święto, gdy ulicami świeckiego Tel Awiwu nie jeździ ani jeden samochód, zażądała 

wizyty hydraulików, żeby naprawili jej kran. 

Są w Izraelu wielce poważni ludzie, którzy mówią, że Sara jest żądna bezwzględnego posłuchu. 

Prawica oskarża ją, że ciąży Bibiemu jak kamień u szyi. Ale też rozmawiałem z tamtejszymi, wcale 

licznymi symetrystami. Mówili mniej więcej tak: – Głosuję na Bibiego, bo nie chcę zrobić mu 

świństwa. Wystarczy, że ma tak paskudną kobietę. 



Jednak zła królowa też może być atutem. 

Plama na życiorysie Bibiego 

Netanjahu już stał na czele prawicy, gdy po sekretnych negocjacjach rząd Icchaka Rabina podpisał 

w 1993 r. w Oslo porozumienia pokojowe z Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Kraj pękł. Po 

ulicach chodziły wielotysięczne marsze za porozumieniem i przeciw niemu. 

W 1994 r. lekarz i osadnik Baruch Goldstein zamordował w hebrońskiej Grocie Patriarchów 

kilkudziesięciu modlących się muzułmanów. Został zlinczowany, a jego zbrodnię odebrano 

jednoznacznie: chciał zerwać porozumienia pokojowe. Goldsteina potępił Rabin, ale też Bibi. Izrael 

mu tego nie pamięta albo uważa, że była to koniunkturalna sztuczka. 

Na antypokojowych demonstracjach kukły Rabina przebierano w hitlerowskie mundury. Nastroje 

gęstniały, podsycane palestyńskimi zamachami samobójczymi musiały znaleźć ujście. W 1996 r. 

ultraprawicowy fanatyk Jigal Amir zastrzelił Rabina na telawiwskim placu Królów Izraela. 

Pokojowy Izrael jest do dzisiaj pewien, że za ówczesną atmosferę nienawiści, a więc za zamach, 

odpowiada Netanjahu. Przemawiają za tym subiektywna pamięć własna i symboliczne gesty; 

wdowa po Rabinie nie podała Bibiemu ręki podczas pogrzebu. 

Jeszcze w ostatniej kampanii jego główny konkurent, były generał i szef sztabu armii Benny Ganc, 

lider koalicji Niebiesko-Białych oznajmił: „Pamiętajmy, że straszne rzeczy już się działy w Izraelu. 

Jesteśmy świadkami, że jeśli ktoś przesadza w oskarżeniach, sprawy kończą się tragicznie”. 

A wnuk Rabina Jonatan Ben Arzi mówił do Netanjahu: – Jeśli na twoim życiorysie jest wielka 

plama, usuń się na bok, zrezygnuj ze swoich funkcji. 

Coś jest na rzeczy, bo Netanjahu pojawiał się na wiecach skrajnej prawicy, jako pierwszy 

skrytykował Oslo i porównał je do Monachium Hitlera. Lecz zawsze stał z boku, a publicznie 

zapowiadał, że odsunie Rabina od władzy za pomocą wyborczej kartki, a nie ognia i krwi. Gdy 

telewizje pokazywały zdjęcia Rabina w esesmańskiej czapce, natychmiast potępiał takie 

zachowania. Lecz gdy inni liderzy prawicy, jak obecny prezydent Reuwen Riwlin, opuszczali 

zgromadzenia zwoływane przeciwko Rabinowi, kontestując mowę nienawiści, Netanjahu tam był. 

Nie przyrównał Rabina do kolaborujących z nazistami, jak zrobił to Ariel Szaron. Ale też nie chciał 

oddać władzy nad motłochem. 

Zderzył się z Szaronem wiele lat później. W 2005 r. generał wyprowadził osadników ze Strefy 

Gazy. Dostał łatkę zdrajcy, a udar, który pozbawił go przytomności niewiele później, przez 

ultraortodoksyjnych religijnych Izraelczyków był uznany za karę bożą. Bibi, członek Knesetu, 

głosował za ewakuacją osadników. Lecz w potocznej pamięci prawicy jest uznawany za tego, który 

odszedł od Szarona, gdy ten opuścił Gazę. 

Netanjahu, król Izraela 

Chciał być najlepszym żołnierzem, członkiem amerykańskiej elity, mężem i kochankiem. Ale też 

politykiem, o czym myślał już w liceum. To wyszło mu bezspornie. 



Pomagał Mosze Arensowi, prominentnemu rewizjoniście, w prowadzeniu izraelskiej dyplomacji w 

USA. Został ambasadorem Izraela przy ONZ. Świetnie prezentował się w mediach. Jawił się jako 

ekspert od terroryzmu i Bliskiego Wschodu. Zdobył przywództwo w prawicowym Likudzie; nie 

przynależał do „książąt” z historycznych rodów, jak Beni Begin, raczej, po dziadku i ojcu, miał 

rodzinną skazę. Ale i tak odsunął ich na boczną półkę. 

Gdy w pierwszej kadencji premierostwa (1996-99) oddał Palestyńczykom większość Hebronu, 

odchodził w niesławie. Stawiano mu zarzuty polityczne i korupcyjne. Jego następcą został Ehud 

Barak, uwielbiany dowódca z Sajjeret Matkal, żołnierz wybitny, ale polityk tak marny, że stracił 

władzę po kilkunastu miesiącach. 

Netanjahu czekał na wielki come back osiem lat. Przy pomocy Awigdora Liebermana, sowieckiego 

emigranta z Mołdawii i ochroniarza w dyskotekach, który był jego prawą ręką, a dzisiaj należy do 

śmiertelnych wrogów, wykosił partyjną opozycję. Został, jak krzyczeli jego stronnicy na wiecu w 

Tel Awiwie, HaMelech Israel – królem Izraela. 

Kłopoty rodziny Netanjahu 

Prokuratorskie oskarżenia zaczęły się od Sary. A to przyjmowała ekskluzywne podarki, a to 

jeździła na koszt państwa za granicę, korzystając z najdroższych biletów i hoteli, a to upadlała 

pracowników rezydencji premiera.  

Potem przyszedł czas na Bibiego. Do mediów wyciekły dokumenty, że już podczas pierwszej 

kadencji biuro premiera płaciło za prywatne usługi. Jerozolimscy restauratorzy wymieniali się 

informacjami, że Bibi i Sara nigdy nie płacą rachunków. Prokurator generalny uchylił zarzuty, lecz 

nazwał postępowanie premiera „brzydkim”. Gazety z rozkoszą porównywały hedonizm Netanjahu 

z ascezą Ben Guriona, Begina, Rabina czy Szymona Peresa. 

– Bibi to sybaryta, obżera się publicznie drogimi, niekoszernymi krewetkami, ale jego religijnym i 

nacjonalistycznym, często ubogim wyborcom to nie przeszkadza – opowiadał mi znajomy z Tel 

Awiwu. – Każdy inny by przepadł. 

W sprawie zwanej „Teczka 1000” jest oskarżony o systematyczne przyjmowanie prezentów od 

przedsiębiorców o wartości miliona szekli (mniej więcej 300 tys. dolarów). Byłych premierów 

Izraela skazywano za korupcję, gdy w grę wchodziły sumy kilkanaście razy mniejsze. 

„Teczka 2000” opowiada o konflikcie między darmową „Israel Hayom” a innymi izraelskimi 

gazetami. Gdy Kneset przyjął ustawę zakazującą dumpingu na rynku prasowym, Bibi na spotkaniu 

z wydawcą dziennika „Jedijot Achronot” zaoferował, że poprze nowe prawo, lecz pod warunkiem 

że polityka redakcji będzie życzliwa dla jego rodziny. 

Szybko doszła „Teczka 4000”: śledczy ustalili, że Bibi udzielił przywilejów koncernowi 

telekomunikacyjnemu Beezeq w zamian za to, że strona internetowa Walla będzie publikować 

teksty przychylne jego żonie oraz pokazywać tylko takie jej zdjęcia, na których wypada korzystnie. 

Ale prawdziwą bombą jest „Teczka 3000”. Dotyczy podpisanego z Niemcami kontraktu na łodzie 

podwodne, stosunków dyplomatycznych z Egiptem, bezpieczeństwa państwa. W tle są miliardowe 

przekręty, korupcja i nepotyzm. Takiej afery nigdy w Izraelu nie było. 



Netanjahu to pierwszy urzędujący premier, któremu postawiono oficjalnie tak poważne zarzuty. 

Żądał immunitetu od parlamentu, ale się go nie doczekał. Zbliżające się wybory to nie tylko jego 

polityczne być albo nie być, lecz również kwestia tego, czy następne lata będzie oglądał świat, 

razem z żoną, zza kratek. 

Netanjahu odpowiada: – Nic się nie wydarzy, ponieważ nic się nie wydarzyło. 

Gdy prokurator generalny i były człowiek Netanjahu Awiszaj Mandelblit ogłaszał, że Sara i 

premier zostaną oskarżeni, ich starszy syn Jair Netanjahu opublikował w internecie nazistowski 

rysunek satyryczny, nakładając na karykatury Żydów twarze przeciwników ojca, w tym dowódcy 

Bibiego z Sajjeret Matkal Ehuda Baraka. 

Zresztą Jair zachowuje się tak, że Izraelowi jeży się włos na głowie. Ochroniarze nagrali jego 

rozmowę, która wyciekła do mediów, z synem przedsiębiorcy, gdy obaj chłopcy jechali do nocnego 

klubu. Jair poprosił kolegę o 400 szekli pożyczki na panienki. Kolega odmówił, wściekły Jair 

powiedział: – Żałujesz mi 400 szekli, a dzięki mojemu ojcu twój robi miliony. 

Netanjahu puszcza oko 

Bibi to mistrz politycznej manipulacji i PR. Gdy w 2006 r. Hamas porwał izraelskiego żołnierza 

Gilada Szalita, popularność premiera sięgała raptem 29 proc. Lecz kiedy Netanjahu pojawił się na 

lotnisku, gdzie przywieziono uwolnionego po pięciu latach zakładnika (wcześniej Bibi zwolnił 

palestyńskich więźniów, obiecał wstrzymanie rozbudowy osiedli na Zachodnim Brzegu i mówił o 

uznaniu państwa palestyńskiego), dostawał w sondażach 51 proc. 

W 2015 r., jeszcze w przeddzień głosowania, zdawało się, że definitywnie przegrywa, również ze 

względu na przewidywaną niską frekwencję. Ale w południe wyborczego dnia na jego Facebooku 

umieszczono klip: „Prawica jest w niebezpieczeństwie, hordy arabskich wyborców idą do lokali 

wyborczych. Mamy tylko was (…), z waszą i bożą pomocą utworzymy rząd, który obroni Izrael”. 

Bibi wygrał czwartą kadencję.  

W 2016 r. sierżant Elor Azaria dobił na oczach kamer unieszkodliwionego palestyńskiego 

terrorystę. Bibi potępił żołnierza, lecz kiedy okazało się, że prawica jest oburzona aresztowaniem 

sierżanta, zadzwonił do jego rodziców i zapewnił ich o swoim wsparciu. 

Gdy w Waszyngtonie rozgościł się Trump, Bibi zyskał wielkiego sojusznika. Puszczał oko do 

Izraelczyków, że Ameryka zerwała porozumienie nuklearne z Iranem, bo tak mówił prezydentowi 

USA. „Pokojowy” plan Trumpa, który ostatecznie topi nadzieje na państwo palestyńskie, też 

przedstawia jako swój sukces. Ostatnio uczynił Putina głównym celebransem jerozolimskich 

obchodów wyzwolenia Auschwitz, bo prezydent Rosji w zamian za przywrócenie na salony obiecał 

mu, że zwolni z więzienia młodą Izraelkę zatrzymaną pod wymyślonym zarzutem przemytu 

narkotyków. Życzliwi Bibiemu zaczęli opowiadać, że tylko on umie sprowadzić do domu 

krzywdzone izraelskie dzieci. 

Netanjahu ma sporą szansę, że w wyborach znów mu się uda. 

Kopniak od Amosa Oza 

https://wyborcza.pl/7,75399,25623790,targi-rosji-z-izraelem-wymienia-ofiare-intrygi-przemytniczej.html
https://wyborcza.pl/7,75399,25623790,targi-rosji-z-izraelem-wymienia-ofiare-intrygi-przemytniczej.html


Lecz wyobraźmy sobie historię alternatywną. Zaczyna się w Talpiot, dzielnicy Jerozolimy, gdzie w 

początkach żydowskiego państwa, w czasie kartek na żywność, u wybitnego myśliciela 

rewizjonistycznego syjonizmu Josefa Klausnera siedzi Bencyjon Netanjahu, który akurat 

postanowił odwiedzić wieloletniego mentora. Obok popija herbatę brat Josepha, skromny 

bibliotekarz Jehuda, z przekonań również rewizjonista, ale też badacz hebrajskiej literatury. 

Bencyjon przyprowadził dwóch synów: Joniego i Bibiego. Jehuda wziął ze sobą jedynaka Amoska.  

Kiedy mężczyźni rozmawiają, chłopcy figlują wokół stołu. Joni, pięciolatek, biega dookoła. 

Amosek, najbardziej wycofany, siedzi na krześle; w końcu jest najstarszy z chłopców, świeży 

nastolatek musi dawać przykład, jak się ładnie zachowywać. Najmłodszy i najmniejszy, za to 

bardzo zwinny Bibi wchodzi pod stół. Szarpie Amoska za nogawki, rozwiązuje sznurowadła. 

Amosek, choć cichutki i grzeczny, ma dość. Kopie z całych sił Bibiego w tyłek. Wrzask, płacz. 

Jehuda napomina niegrzecznego Amoska, a Bencyjon Netanjahu ruga Bibiego, żeby nie zaczepiał 

starszych. 

Beniamin miał szansę, by przejść do historii jako ten premier Izraela, którego kopnął w dupala sam 

Amos Oz, pisarz legenda, guru i omalże prorok dla tych Izraelczyków, którzy nie znoszą fałszywej 

gry, kłamstw, manipulacji oraz starają się radzić sobie z rodzinnymi kompleksami. Lecz z 

własnego wyboru i ciężką pracą został, kim został. 

Gdy w 2018 r. Amos Oz umarł, Bibi, zażarty przeciwnik pisarza, pochylił głowę nad jego grobem. 

Nie miał wyjścia. A może przypomniał sobie o kopniaku? 

Korzystałem z tekstów zamieszczonych w: „Haarec”, „Times of Israel”, „The Jerusalem Post”, 

„Tablet Magazine” i „Jedijot Achronot” oraz z książek „Powstań i zabij pierwszy” Ronena 

Bergmana (wyd. pol., Sonia Draga Post factum 2019, przekład Piotr Grzegorzewski, Jerzy Wołk-

Łaniewski) i „Bibi” Anshela Pfeffera (wyd. pol. Sonia Draga Post factum 2019, przekład Anna 

Halbersztat) 

Premier od zawsze 

Beniamin Netanjahu urodził się w 1949 r. w Tel Awiwie. Ma licencjat z architektury i dyplom 

szkoły biznesu na MIT, studiował na Harvardzie nauki polityczne, był doradcą w Boston 

Consulting Group. Po powrocie z USA do Izraela był sprzedawcą mebli. 

Były żołnierz elitarnej Sajjeret Matkal. W akcjach, zwłaszcza na terytorium Syrii, prowadzonych w 

ekstremalnych warunkach, kilkakrotnie otarł się o śmierć. Gdy rozmawiał z Jaserem Arafatem, 

powiedział, że walczyli naprzeciw siebie w tej samej bitwie. 

Kiedyś (1996) najmłodszy premier i pierwszy urodzony w Izraelu. Autoryzował wtedy jedną z 

największych kompromitacji Mosadu – przeprowadzony w Jordanii nieudany zamach na lidera 

Hamasu Chalida Maszala. 

Jego zwolennicy podkreślają, że kiedy był ministrem finansów w rządzie Szarona (2003-05), 

przestawił gospodarkę na wolnorynkowe tory i zapewnił jej bezprecedensowy wzrost. Przeciwnicy 

uzupełniają, że autorem reform był ostatni rząd Partii Pracy Icchaka Rabina. 



Od 2009 r. jest nieprzerwanie premierem Izraela. W długości rządów pobił założyciela państwa 

Izrael Dawida Ben Guriona. 

Wybory 

Wybory w Izraelu, trzecie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, odbędą się 2 marca. Ostatnie sondaże 

dają koalicji Niebiesko-Białych Benny’ego Ganca kilka miejsc więcej niż dotąd w 120-osobowym 

Knesecie, ale nie będzie to samodzielna większość. Poparcie partii lewicowych też może nie 

wystarczyć, a Ganc odżegnał się od przyszłej współpracy z posłami Zjednoczonej Listy Arabskiej, 

która na pewno zdobędzie kilkanaście foteli. 

Netanjahu może liczyć na wsparcie partii religijnych i nacjonalistycznych, co również nie daje mu 

większości. Języczkiem u wagi jest partia radzieckich Żydów Nasz Dom Izrael Awigdora 

Liebermana, od co najmniej roku wroga Bibiego. 

Netanjahu wystąpił do Knesetu o immunitet chroniący go przed procesem karnym, powołując się 

na „wolę suwerena”: ostatnie wybory wygrał z nieznaczną przewagą, lecz przy braku zdolności 

koalicyjnych nie zdołał utworzyć rządu. Gdy przegrał batalię, sam wycofał prośbę. 

Proces premiera rozpocznie się dwa tygodnie po wyborach. Stawka jest więc podwójna: utrata 

władzy i ewentualny wyrok skazujący. 

 


