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S³awomir CZAPNIK, Grzegorz OMELAN

Wstêp

Izrael to bardzo popularny temat dociekañ naukowych. Wynika to z fak-
tu, ¿e nie jest to pañstwo jak ka¿de inne. Zadecydowa³a o tym historia naro-
du ¿ydowskiego (pe³na, zw³aszcza w Europie, przeœladowañ, maj¹cych kul-
minacjê w hitlerowskim ludobójstwie), a tak¿e specyficzne uwarunkowania
utworzenia i trwania Izraela na politycznej mapie œwiata. Pañstwo to po-
wsta³o w wyniku miêdzynarodowej umowy mocarstw, które podejmowa³y
decyzje co do kszta³tu Bliskiego Wschodu po upadku imperium osmañskie-
go. W pierwszych dwudziestu piêciu latach istnienia Izrael stoczy³ kilka
wojen o utrzymanie niepodleg³oœci. Jest otoczony krajami, w których zgoda
na jego istnienie nie jest czymœ oczywistym. Zajmuje powierzchniê jedynie
dwukrotnie wiêksz¹ od województwa opolskiego, a ma jedn¹ z najsilniej-
szych armii œwiata, posiadaj¹c¹ arsena³ nuklearny. Uwa¿a siê za jedyn¹ de-
mokracjê w stylu zachodnim w tym regionie œwiata. Mieszkañcy Izraela pa-
daj¹ ofiar¹ ataków terrorystycznych znacznie czêœciej ni¿ mieszkañcy
innych krajów Zachodu. Nikogo zatem nie dziwi, ¿e izraelskie sportowe
dru¿yny klubowe i narodowe uczestnicz¹ w europejskich rozgrywkach,
choæ jest to kraj bliskowschodni. Jednak¿e kiedy wspomina siê o proble-
mach regionu Bliskiego Wschodu, Izrael traktuje siê jako podmiot wyj¹tko-
wy, swoist¹ ekspozyturê œwiata zachodniego w tej czêœci globu. Kraj ten,
czego dowodz¹ zamieszczone w tym tomie teksty, mo¿e fascynowaæ za-
równo bogactwem kulturalnym, jak i si³¹ ekonomiczn¹. Nie oznacza to by-
najmniej, ¿e jest to bliskowschodnia Szwajcaria – pañstwo to zmaga siê z licz-
nymi problemami, w pewnej mierze wynikaj¹cymi z ekspansjonistycznych
d¹¿eñ, których ofiar¹ padaj¹ przede wszystkim Palestyñczycy, coraz bar-
dziej wyzuwani z w³asnej ziemi i w³asnoœci. W wyniku wojny szeœciodnio-
wej Izrael znacznie poszerzy³ swoje terytorium – zyska³ Wzgórza Golan (od



Syrii), Zachodni Brzeg Jordanu (od Jordanii) i pó³wysep Synaj oraz Strefê
Gazy (od Egiptu). Synaj zwrócono Egiptowi po podpisaniu traktatu pokojo-
wego w 1978 roku, ale pozosta³e tereny (poza Stref¹ Gazy, z której osadnicy
¿ydowscy wycofali siê w 2006 roku) pozostaj¹ pod okupacj¹ izraelsk¹. Kolej-
ne rz¹dy prowadz¹ akcjê osiedleñcz¹ na tych terytoriach, co jest z³amaniem
traktatów miêdzynarodowych. Nierzadko odbywa siê to poprzez odbiera-
nie ziemi jej arabskim w³aœcicielom czy wyburzanie nielegalnie wzniesio-
nych – zdaniem w³adz izraelskich – domostw palestyñskich. Pewne jest, ¿e
bez racjonalnego rozwi¹zania kwestii palestyñskiej Izrael – przynajmniej
w d³u¿szej perspektywie – nie bêdzie bezpieczny, choæby nadal dyspono-
wa³ siln¹ i doskonale wyposa¿on¹ armi¹ oraz wsparciem (dyplomatycz-
nym, wojskowym i finansowym) Stanów Zjednoczonych.

O popularnoœci zagadnieñ izraelskich œwiadczyæ mo¿e fakt, ¿e polski ry-
nek wydawniczy jest stosunkowo bogaty w publikacje dotycz¹ce tego kraju,
obfituj¹c w ostatnich latach w ksi¹¿ki zarówno publicystyczne, jak i œciœle
naukowe. Jednym z bardziej znanych autorów reporta¿y dotycz¹cych kon-
fliktu palestyñsko-izraelskiego jest Pawe³ Smoleñski, który napisa³ m.in.
Izrael ju¿ nie frunie i Oczy zasypane piaskiem – notatki z Palestyny. Inn¹ intere-
suj¹c¹ pozycj¹ reportersk¹ jest ksi¹¿ka Marcina Gutowskiego Œwiêta ziemia.
Opowieœci z Izraela. O stosunku œwiata do Izraela pisa³ Andrzej Koraszewski
w pozycji Wszystkie winy Izraela. Bardziej naukowe podejœcie zawarte jest
w monografiach, m.in. Polskie korzenie Izraela pod redakcj¹ £ukasza T. Sroki
i Mateusza Sroki, Izrael i Autonomia Palestyñska pod redakcj¹ Bernarda J. Al-
bina i Grzegorza Tokarza, Izrael a aspiracje Palestyñczyków 1987–2006 Krzy-
sztofa Bojki, ¯ydowskie ugrupowania polityczne w Izraelu Artura Skorka czy
Izrael 2020 skazany na potêgê? Agnieszki Bryc. Odrêbn¹ kategoriê stanowi¹
polskie t³umaczenia prac autorów obcojêzycznych. Na uwagê zas³uguje tu
Moja ziemia obiecana Ari Shavita, obszerne dzie³o opisuj¹ce historiê powsta-
nia i walki o przetrwanie Izraela. Polski czytelnik mo¿e tak¿e przeczytaæ
bardzo popularn¹ w œwiecie Zachodu ksi¹¿kê Naród start-upów. Historia
cudu gospodarczego Izraela Dana Senora i Saula Singera, w której autorzy wy-
jaœniaj¹, dlaczego Izrael ma wiêcej spó³ek na nowojorskim rynku Nasdaq
ni¿ Japonia, Chiny, Korea, Indie i Europa razem wziête. Interesuj¹ca jest tak-
¿e pozycja Izrael oswojony Eli Sidi, która promowa³a j¹ tak¿e w Polsce.
Z punktu widzenia Polski warta przeczytania jest ksi¹¿ka Matthew Brzeziñ-
skiego Armia Izaaka. Walka i opór polskich ¯ydów, monografia opisuj¹ca wo-
jenne losy mniejszoœci ¿ydowskiej na ziemiach polskich.

Tom niniejszy stanowi pok³osie ogólnopolskiej konferencji naukowej,
która odby³a siê w Instytucie Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Nauko-
wcy, doktoranci i studenci polskich uczelni zaprezentowali szereg refera-
tów dotycz¹cych przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci pañstwa Izrael.
W poszczególnych panelach odby³o siê wiele interesuj¹cych dyskusji, pod-
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czas których uda³o siê pog³êbiæ tematykê referatów. Autorzy najciekaw-
szych – zdaniem redaktorów – wyst¹pieñ zostali zaproszeni do opubliko-
wania wyników swoich badañ w niniejszej ksi¹¿ce.

Zamys³em redaktorów tomu jest jak najszersze ujêcie problematyki izrael-
skiej – od historii biblijnej narodu ¿ydowskiego po nacjonalizm wspó³czes-
nych kibiców pi³karskich w tym kraju. Redaktorzy uznaj¹ bowiem, ¿e tylko
tak szerokie spektrum tematyczne daje mo¿liwoœæ uchwycenia i zrozumie-
nia z³o¿onoœci politologicznej, socjologicznej i prawnej izraelskiej rzeczywi-
stoœci.

Niniejsza ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu czêœci. Pierwsza czêœæ omawia
spo³eczeñstwo, politykê i gospodarkê Izraela. Otwiera j¹ przekrojowy roz-
dzia³ Sandry Murzicz, skupiaj¹cy siê zw³aszcza na targaj¹cych spo³eczeñ-
stwem izraelskim konfliktach i napiêciach. Micha³ Radecki analizuje przy-
wództwo d³ugoletniego premiera Izraela – Benjamina Netanjahu, którego
kariera wiele mówi o stanie polityki tego kraju. £ukasz Nita skupia siê na
fenomenie wzrostu izraelskiej gospodarki.

Druga czêœæ monografii opisuje kulturê ¿ydowsk¹ i izraelsk¹. Dziêki
Blandynie Pieprzycy mo¿na uzyskaæ pewn¹ wiedzê o dziejach narodu ¿y-
dowskiego, szczególnie w aspekcie religijnym. Katarzyna Duda pisze o pie-
rwszych czterech dekadach ruchu kibucowego – fenomenu nie tylko eko-
nomicznego i ideologicznego, lecz tak¿e – w szerokim sensie tego s³owa –
kulturowego. Jaros³aw Kisiel pokazuje ciemn¹ stronê izraelskiego sportu,
a mianowicie rasizm kibiców, jakkolwiek okreœlenie ich mianem stadiono-
wych bandytów wydaje siê bardziej trafne.

Nie sposób wyobraziæ sobie monografii o Izraelu bez wspomnienia
o konflikcie izraelsko-arabskim, któremu poœwiêcona jest kolejna czêœæ
ksi¹¿ki. Lidia Pauch omawia fizyczne i mentalne bariery, które z niego wy-
nikaj¹. Beata Belica wskazuje na znaczenie porozumieñ z Oslo: wydaje siê,
¿e to by³ ostatni pozytywny element procesu pokojowego, który od ponad
dwudziestu lat w³aœciwie nie posun¹³ siê ani o krok w kierunku satysfakcjo-
nuj¹cego wszystkich zainteresowanych porozumienia. S³awomir Czapnik
unaocznia, jak konflikt z Arabami wp³yn¹³ na stan przestrzegania praw
cz³owieka w Izraelu i na terytoriach okupowanych. Redaktorzy tomu w ko-
lejnym rozdziale zajmuj¹ siê tym, jak Amerykanie w swej „wojnie z terro-
rem” inspirowali siê dzia³aniami izraelskimi.

W czwartej czêœci Zuzanna Zapotoczna analizuje sytuacjê polskich ¯y-
dów po II wojnie œwiatowej, natomiast Marcin Sroka wskazuje na istotn¹
rolê, jak¹ ¯ydzi odegrali na powojennej OpolszczyŸnie.

Ostatnia czêœæ niniejszej publikacji zajmuje siê kwesti¹ ¿ydowsk¹ w Wiel-
kiej Brytanii. Magdalena Rajzer wskazuje na brytyjsk¹ rolê w powstaniu pañ-
stwa izraelskiego, a Katarzyna Konieczna pisze o diasporze ¿ydowskiej
w Wielkiej Brytanii.
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Czêœæ 1

Spo³eczeñstwo, polityka i gospodarka
wspó³czesnego Izraela





Sandra MURZICZ
Uniwersytet Opolski

Spo³eczeñstwo dzisiejszego Izraela.
�ród³a napiêæ i konfliktów

Streszczenie: Artyku³ przedstawia wybrane zagadnienia struktury spo³ecznej Izraela z uwzglêdnie-
niem napiêæ i konfliktów wewnêtrznych. Izrael stanowi wielowymiarow¹ mozaikê kultur i religii,
a funkcjonowanie tak wielu grup spo³ecznych na stosunkowo ma³ym terytorium rodzi konflikty
i napiêcia. Do g³ównych problemów spo³ecznych opisanych w artykule nale¿¹: napiêcia na tle reli-
gijnym miêdzy osobami œwieckimi a ortodoksami, konflikt z ludnoœci¹ palestyñsk¹ oraz kwestia
nielegalnych uchodŸców.

S³owa kluczowe: Izrael, spo³eczeñstwo, ¯ydzi, Palestyñczycy, konflikt

1. Wprowadzenie

Spo³eczeñstwo Izraela jest jednym z najbardziej z³o¿onych na œwiecie,
tworz¹c wielobarwn¹ mozaikê kultur, religii i tradycji. Dziêki temu stanowi
wyj¹tkowo ciekawy obszar badawczy z zakresu m.in. socjologii, politologii
i innych dziedzin humanistycznych. Obywatele Izraela to nie tylko ¯ydzi
i Arabowie, lecz tak¿e przedstawiciele wielu grup etnicznych oraz religij-
nych. Zwi¹zane jest to z nastêpuj¹cymi po sobie i trwaj¹cymi do chwili obec-
nej falami imigracji, wp³ywaj¹cymi na obraz wspó³czesnego spo³eczeñstwa
Izraela. Mnogoœæ kultur przes¹dza o wyj¹tkowym charakterze kraju, zara-
zem jednak mo¿e skutkowaæ negatywnymi zjawiskami spo³ecznymi, do
których mo¿na zaliczyæ: problemy wspó³egzystencji osób œwieckich z lud-
noœci¹ ortodoksyjn¹, wzrost przestêpczoœci zorganizowanej w przypadku
imigrantów z by³ego ZSRR, zacofanie cywilizacyjne imigrantów z Afryki
i innych czêœci œwiata, problemy nielegalnych uchodŸców. Zagadnienie
o zasiêgu miêdzynarodowym stanowi kwestia mniejszoœci arabskiej, dekla-
ruj¹cej przynale¿noœæ do narodu palestyñskiego, bêd¹cego pod okupacj¹
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izraelsk¹. Istotna jest tu tak¿e problematyka definicji to¿samoœci arabskiej
oraz nie¿ydowskich obywateli Izraela, która nie wyra¿a siê tylko w religii,
lecz jest tak¿e przejawem przynale¿noœci do grupy narodowej, etnicznej czy
kulturowej.

Ze wzglêdu na ogrom w¹tków, jakie mo¿na odnaleŸæ w izraelskim
spo³eczeñstwie, artyku³ niniejszy stanowi tylko próbê przegl¹du spo³eczno-
œci zamieszkuj¹cych Izrael z uwzglêdnieniem przyk³adów wystêpuj¹cych
miêdzy nimi konfliktów i napiêæ.

2. Zmiany demograficzne w Izraelu po 1948 roku

Powstanie pañstwa Izrael zburzy³o dotychczasow¹ równowagê demo-
graficzn¹ Bliskiego Wschodu, który zamieszkiwany by³ do tej pory g³ównie
przez ludnoœæ arabsk¹, a tak¿e przez ludnoœæ pochodzenia ¿ydowskiego1.
W chwili utworzenia pañstwa Izrael liczba jego obywateli mieœci³a siê
w granicach od 650 tys. do 675 tys.2 Jednym z priorytetów nowo powsta³ego
pañstwa by³o zwiêkszenie liczby obywateli poprzez przyjêcie jak najwiêk-
szej liczby ¯ydów, którym uda³o siê prze¿yæ Holocaust.

2.1. Prawo powrotu oraz obywatelstwo Izraela

Pierwszy program nowo powsta³ego rz¹du Izraela, przedstawiony w wy-
branym w 1949 roku parlamencie, obejmowa³ paragraf dotycz¹cy „zjedno-
czenia uchodŸców”. Natomiast jedn¹ z pierwszych jednog³oœnie uchwalo-
nych przez ten parlament ustaw by³o Prawo Powrotu. Artyku³ 1 ustawy
Prawo Powrotu stanowi³, ¿e ka¿da osoba pochodzenia ¿ydowskiego ma
prawo przybyæ do Izraela i automatycznie otrzymaæ obywatelstwo. Mo¿li-
woœæ tak powszechnej imigracji oraz du¿e wsparcie finansowe i logistyczne
ze strony Jewish Agency i rz¹du Izraela spowodowa³y boom imigracyjny3.
Prawo Powrotu rodzi³o jednak wiele kontrowersji4, gdy¿ odmawiano przy-
znania obywatelstwa ma³¿onkom nie-¯ydom, a tak¿e ich dzieciom. Dopiero
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1 W 1954 roku muzu³manie stanowili 60% ludnoœci, a ¯ydzi 31%.
2 Demographics of Israel, https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/demograhics.

html (dostêp: 23.06.2014).
3 E. Rudnik, Spo³eczeñstwo Izraela – kim s¹ i sk¹d siê wziêli Izraelczycy?, [w:] Pañstwo Izrael: analiza

politologiczno-prawna, red. E. Rudnik, Warszawa 2006, s. 16.
4 Prawo Powrotu obowi¹zywa³o tylko osoby, które mog³y udowodniæ swoje ¿ydowskie pocho-

dzenie. Problem ten dotyka³ Polki (katoliczki), które czêsto nara¿a³y ¿ycie, aby ratowaæ swoich ¿y-
dowskich mê¿ów i narzeczonych. Po imigracji do Izraela nie otrzymywa³y obywatelstwa, gdy¿ nie
mia³y ¿ydowskiego pochodzenia, podobnie jak ich dzieci, gdy¿ ¿ydowskie pochodzenie przechodzi
w linii ¿eñskiej.



w 1970 roku uchwalono poprawkê precyzuj¹c¹ tê kwestiê. Nowe zasady s¹
kompromisem miêdzy definicj¹ religijn¹ a obywatelskimi wymogami imi-
gracji: od tej pory z przywilejów Prawa Powrotu korzysta nie¿ydowski part-
ner imigranta oraz jego dzieci5. Z przywileju tego mog¹ korzystaæ osoby po-
chodzenia ¿ydowskiego, co dowodzi faktu, ¿e nie istnieje wyraŸna granica
oddzielaj¹ca kwestie religijne od kwestii œwieckich i administracyjnych.

Odrêbn¹ sprawê stanowi obywatelstwo Izraela, które nie jest zwi¹zane
z ¿ydowskim pochodzeniem. W 1952 roku uchwalono prawo o obywatel-
stwie izraelskim, precyzuj¹ce warunki przyznania obywatelstwa. Potwier-
dza ono postanowienia zawarte w Prawie Powrotu, a tak¿e precyzuje inne
formy nabywania obywatelstwa przez ¯ydów i nie-¯ydów. Wa¿ne w tym
miejscu jest podkreœlenie, ¿e osoby innego pochodzenia ni¿ ¿ydowskie
mog¹ zostaæ obywatelami Izraela, jeœli spe³ni¹ kryteria nabywania obywatel-
stwa w drodze naturalizacji. Jednym z warunków jest wymóg zamieszkiwa-
nia na terenie Izraela przez trzy lata w ci¹gu ostatnich piêciu lat od daty
z³o¿enia wniosku6. Jak podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela,
obywatelem tego pañstwa mo¿e zostaæ ka¿dy cz³owiek (urodzony lub za-
mieszkuj¹cy w Izraelu) bez wzglêdu na pochodzenie, religiê, wyznanie,
p³eæ czy orientacjê polityczn¹. Obywatelstwo izraelskie przyznawane jest
osobom urodzonym w Izraelu lub poza jego granicami, jeœli jedno z rodzi-
ców posiada (lub posiada³o) obywatelstwo tego kraju. Nabycie obywatel-
stwa izraelskiego mo¿liwe jest tak¿e w drodze rezydencji. Kwestiê tê uregu-
lowano dla by³ych mieszkañców obszaru Palestyny mandatu brytyjskiego.
Osoby urodzone przed powstaniem Izraela w 1948 roku na terytorium ów-
czesnej Palestyny nabywa³y obywatelstwo automatycznie7. W praktyce jed-
nak kwestia ta by³a bardziej skomplikowana, gdy¿ wskutek wojny o nie-
podleg³oœæ wielu mieszkañców Palestyny zmuszonych zosta³o do opuszcze-
nia swoich domów, a powrót by³ utrudniony lub niekiedy wrêcz niemo¿liwy.

2.2. Kolejne fale imigracji do Izraela

W pierwszych latach po utworzeniu pañstwa Izrael imigracja przybra³a
znacz¹ce rozmiary. Od maja 1948 roku do grudnia 1951 roku liczba ludno-
œci ¿ydowskiej wzros³a z 650 tys. do 1 mln 400 tys. osób. Pierwsza fala imi-
gracji do Izraela obejmowa³a przede wszystkim ludzi ocalonych z obozów
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5 D. Bensimon, E. Errera, ¯ydzi i Arabowie. Historia wspó³czesnego Izraela, prze³. R. Gromadzka,
K. Pruski, Warszawa 2000, s. 53.

6 Acquisition of Israeli Nationality, http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/acquisition
%20of%20israeli%20nationality.aspx (dostêp: 20.06.2014).

7 Ibidem.



koncentracyjnych oraz uchodŸców chc¹cych opuœciæ kraje demokracji ludo-
wej. Wkrótce do imigrantów pochodzenia europejskiego do³¹czy³a kolejna
grupa. Izraelska wojna z krajami arabskimi zagrozi³a sytuacji ¯ydów na te-
renach islamskich. We wszystkich pañstwach arabskich gwa³townie pogor-
szy³y siê stosunki ze spo³ecznoœciami ¿ydowskimi: w Jemenie, Iraku, Syrii
i Maroku t³umy muzu³manów zaczê³y atakowaæ ¿ydowskie dzielnice.
W konsekwencji ¯ydzi byli faktycznie zagro¿eni. Jednak nie tylko pogor-
szenie stosunków w krajach islamskich spowodowa³o nap³yw ¯ydów do
Izraela. W spo³ecznoœciach diaspory utworzenie pañstwa Izrael przyjmowa-
no z wielk¹ radoœci¹ i entuzjazmem. Powstanie Izraela traktowane by³o po-
niek¹d jako spe³nienie mesjañskiej obietnicy powrotu do Ziemi Œwiêtej8.
W latach 1948–1951 izraelskie obywatelstwo otrzyma³o 688 tys. osób. Po
tym rekordowym wzroœcie nap³ywu ludnoœci nast¹pi³ gwa³towny spadek,
utrzymuj¹cy siê do 1954 roku. Cech¹ charakterystyczn¹ okresu po 1954
roku by³y sta³e wahania liczby imigrantów. Stopa wzrostu liczby ludnoœci
po 1967 roku by³a zwi¹zana z euforycznym nastrojem, który by³ wynikiem
zwyciêstwa w wojnie szeœciodniowej, a tak¿e z emigracj¹ z pañstw socjali-
stycznych po 1968 roku, w tym równie¿ z Polski. Natomiast w wyniku woj-
ny Jom Kippur w 1973 roku i bêd¹cego jej efektem kryzysu gospodarczego
imigracja do Izraela spad³a do poziomu 20–30 tys. osób rocznie. W kolej-
nych latach odnotowano spadek liczby imigrantów. W 1990 roku tendencjê
tê chwilowo odwróci³a fala imigracyjna z obszaru by³ego Zwi¹zku Radziec-
kiego, w ramach której w Izraelu zamieszka³o do koñca 1993 roku ok. 500 tys.
¯ydów9.

2.3. Populacja wspó³czesnego Izraela

W Izraelu ¿yje obecnie 8 mln 134 tys. mieszkañców, w³¹czaj¹c w to 260
tys. izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu (dystrykt Judei
i Samarii), 20 tys. na Wzgórzach Golan i 250 tys. we wschodniej Jerozoli-
mie10. 75% izraelskiego spo³eczeñstwa stanowi¹ ¯ydzi (ok. 6 mln), 20% – Ara-
bowie (ok. 1 mln 600 tys.), natomiast 4,3% ludnoœci okreœlanych jest mianem
„pozostali” (cz³onkowie rodzin imigrantów, którzy nie s¹ ¯ydami, niearab-
scy chrzeœcijanie, niearabscy muzu³manie oraz rezydenci, którym nie mo¿-
na przypisaæ etnicznego ani religijnego pochodzenia)11. Istotn¹ grupê stano-
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9 E. Rudnik, op. cit., s. 17.

10 E. Bystrov, A. Soffer, Israel: Demography 2013–2034. Challenges and Chances, Haifa 2013, s. 17.
11 Population, by Population Group, Monthly Bulletin of Statistics, Israel Central Bureau of Statis-
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wi¹ tak¿e nielegalni imigranci, których liczbê szacuje siê w granicach
250 tys. Do grupy tej zaliczani s¹ nielegalni imigranci z Afryki, pracownicy
niemaj¹cy zezwolenia na pracê oraz osoby pracuj¹ce w Izraelu nielegalnie,
które dosta³y siê na terytorium pañstwa na podstawie wizy turystycznej12.

Powy¿sza klasyfikacja populacji Izraela na ludnoœæ ¿ydowsk¹, arabsk¹
i pozosta³¹ jest du¿ym uproszczeniem i generalizacj¹ na potrzeby demogra-
fii. Natomiast pod wzglêdem kulturowym, etnicznym, pochodzenia, religii
i jêzyka – ka¿d¹ z tych grup mo¿na podzieliæ na kolejne podgrupy. Z tego
te¿ wzglêdu analiza spo³eczeñstwa Izraela mo¿e stanowiæ „niekoñcz¹c¹ siê
opowieœæ” o z³o¿onoœci trzech najwiêkszych religii œwiata, grup etnicznych
i kulturowych, które stykaj¹ siê ze sob¹ w Izraelu. Decyduje to o bogactwie
kulturowym pañstwa, bêd¹c jednoczeœnie Ÿród³em napiêæ i konfliktów.

3. Ludnoœæ ¿ydowska Izraela

Ludnoœæ ¿ydowsk¹ stanowi w Izraelu obecnie ok. 75% spo³eczeñstwa.
W literaturze mo¿na spotkaæ podzia³ ludnoœci ¿ydowskiej na sabrów, czyli
¯ydów urodzonych w Izraelu, oraz olim – tych, którzy w Izraelu pojawili
siê jako imigranci i ich potomkowie. Wœród tych drugich wyró¿nia siê tak¿e
aszkenazyjczyków – tzw. ¯ydów zachodnich pochodzenia europejskiego
i amerykañskiego – oraz ¯ydów orientalnych, mylnie nazywanych sefardyj-
czykami13. Wyj¹tkowo ciekawe pod wzglêdem kulturowym i badawczym
s¹ orientalne spo³ecznoœci ¿ydowskie, jak np. Falaszowie (¯ydzi pocho-
dz¹cy z Etiopii), ¯ydzi rosyjscy czy grupa ¯ydów inkaskich (pochodz¹cych
z Peru). Równie fascynuj¹ca dla badaczy jest niezwykle z³o¿ona spo³ecz-
noœæ ¯ydów ortodoksyjnych i ultraortodoksyjnych. Zamieszkiwanie na tak
niewielkim terytorium tak wielu spo³ecznoœci, które wyznaj¹ tê sam¹ reli-
giê, zwi¹zane jest z codziennymi napiêciami i konfliktami wynikaj¹cymi
z ró¿nic kulturowych oraz œwiatopogl¹dowych.

3.1. Aszkenazyjczycy, ¯ydzi orientalni i sabrowie

W pocz¹tkach istnienia pañstwa Izrael ¯ydzi zachodni, zwani aszke-
nazyjczykami, stanowili zdecydowan¹ wiêkszoœæ. Statystyki z 1985 roku
wykazuj¹, ¿e w pierwszym i drugim pokoleniu 38% izraelskich ¯ydów po-
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12 E. Bystrov, A. Soffer, op. cit., s. 17.
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wieku. Niektórzy z nich wyjechali do Afryki Pó³nocnej, inni za³o¿yli spo³ecznoœci na europejskich
wybrze¿ach Morza Œródziemnego, jeszcze inni skierowali siê na Pó³noc (Holandia, Hamburg).



chodzi³o z Europy lub Ameryki. W tej grupie najliczniejsi byli przybysze ze
wschodniej Europy, nale¿¹cy do starej imigracji. Odrêbn¹ grupê stanowi¹
tak¿e ¯ydzi rosyjscy, którzy wyemigrowali do Izraela w momencie upadku
ZSRR. Natomiast w grupie ¯ydów orientalnych najliczniejsi s¹ Irakijczycy
i Pó³nocni Afrykanie. Z geograficznego punktu widzenia terminy „zachod-
ni” i „orientalni” s¹ nieadekwatne: Maghreb le¿y na zachód, a Rosja – na
wschód od Izraela. Okreœlenia te s¹ jednak u¿ywane powszechnie i maj¹
znaczenie kulturowe14.

Wraz z kolejnymi falami migracji do Izraela miêdzy przybyszami z Nie-
miec i Austrii a imigrantami ze wschodniej Europy zaczê³o dochodziæ do
konfliktów. Drudzy, stanowi¹cy wiêkszoœæ, usi³owali narzuciæ pozosta³ym
swoje ideologie i tryb ¿ycia, gdy¿ od dawna byli ze sob¹ zasymilowani.
¯ydzi z Ameryki z kolei nie mogli przywykn¹æ do niskiego poziomu roz-
woju technologicznego i wykonywania pracy poni¿ej swoich umiejêtnoœci
i aspiracji. Natomiast nap³yw ¯ydów z ZSRR wywo³a³ inne problemy. Uro-
dzili siê oni i wychowali w kraju komunistycznym, który zd¹¿y³ ukszta³to-
waæ ich ideologicznie – zgodnie z zasadami równego podzia³u dóbr i tota-
litarnego pos³uszeñstwa wraz z powszechn¹ cenzur¹. Po przybyciu do
Izraela prze¿yli du¿y wstrz¹s – musieli sami troszczyæ siê o swoje utrzyma-
nie, ale w zamian otrzymali prawa obywatelskie, w³¹cznie z prawem do
wolnoœci wypowiedzi.

Równie wa¿ny by³ czynnik psychologiczny. Nowi przybysze musieli po-
zostawiæ swoje kraje, jêzyk i dotychczasowy styl ¿ycia. Dziêki demokratycz-
nemu ustrojowi nie odbywa³o siê to jednak drastycznie, a ma³e spo³ecznoœci
z ró¿nych stron œwiata nie musia³y odcinaæ siê od swoich tradycji. Dlatego
te¿ dzisiaj Izrael jest ciekaw¹ mieszank¹ kultur i tradycji. Nawet obecnie na
ulicach izraelskich miast mo¿na spotkaæ kobiety z chustami wi¹zanymi
wokó³ g³owy w tradycyjny sposób, nosz¹ce d³ugie bawe³niane suknie w jas-
krawych kolorach.

Powsta³a w latach 50. XX wieku przepaœæ miêdzy œrodowiskiem zachod-
nim i orientalnym by³a z natury nie tylko kulturowa, lecz tak¿e ekonomicz-
na. ¯ydzi orientalni, gorzej wykszta³ceni i nieznaj¹cy jeszcze jêzyka hebraj-
skiego, wykonywali prace fizyczne, a ich pozycja spo³eczna daleka by³a od
pozycji „braci z Zachodu”. Od tamtej pory sytuacja uleg³a zmianie. Ró¿nice
pochodzenia, choæ nadal widoczne, nie determinuj¹ ju¿ sytuacji ¿yciowej
potomków imigrantów15.

Osobn¹ grup¹ wœród ludnoœci ¿ydowskiej pozostaj¹ sabrowie oraz post-
-sabrowie, czyli osoby urodzone w Izraelu i ich potomkowie. Obecnie sta-
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nowi¹ ponad po³owê ludnoœci ¿ydowskiej w Izraelu. Pierwsze pokolenia
sabrów wyros³y w kulcie pracy w kibucu i budowy silnego niepodleg³ego
pañstwa. Obecnie model ten stanowi relikt przesz³oœci. M³odzi Izraelczycy
wzoruj¹ siê na swoich rówieœnikach z Europy Zachodniej i Ameryki. Zmia-
ny te nast¹pi³y wraz z rozwojem technologicznym, globalizacj¹, otwarciem
na zagranicê i rewolucj¹ w mediach. Odchodzi siê od kultury narodowo-ko-
lektywnej w kierunku modelu kultury indywidualnej, nastawionej na roz-
wój osobisty i niczym nieskrêpowan¹ konsumpcjê16.

3.2. Ortodoksi i ultraortodoksi

Grupa religijnych ¯ydów jest bardzo z³o¿ona, a próby jej klasyfikacji
bêd¹ z zasady niekompletne i bêd¹ wymaga³y wielotomowych analiz i ko-
mentarzy, które nadal bêd¹ stanowiæ pole do polemiki z przedstawicielami
poszczególnych grup.

Wœród ¯ydów deklaruj¹cych swoj¹ religijnoœæ znajduj¹ siê osoby „zacho-
wuj¹ce tradycjê”, przedstawiciele tzw. sektora religijno-narodowego (po-
wszechnie zwani ortodoksami) oraz przedstawiciele nurtu ultraortodoksyj-
nego (w jêzyku hebrajskim okreœlani terminem charedim, l. poj. – charedi)17.
Zarówno dla turystów z zagranicy, jak i dla naukowców przedstawiciele
nurtów ultraortodoksyjnych stanowi¹ fascynuj¹cy fenomen Izraela.

Sam nurt ultraortodoksyjny narodzi³ siê dopiero w XIX wieku. Wraz
z postêpuj¹c¹ industrializacj¹ nastêpowa³y asymilacja ludnoœci ¿ydowskiej
i odchodzenie od religijnych tradycji i wartoœci. Odejœcie od religii wzbu-
dzi³o lêk przywódców religijnych, którzy postanowili przeciwdzia³aæ tym
tendencjom, tworz¹c w odpowiedzi ruch poniek¹d fundamentalistyczny –
ortodoksjê. Najbardziej znan¹ i rozpoznawaln¹ dzielnic¹ ultraortodoksyjn¹
jest Mea Szearim w Jerozolimie. Zosta³a ona za³o¿ona w 1874 roku, gdy je-
rozolimscy ¯ydzi zaczêli siê osiedlaæ poza murami Starego Miasta. Z po-
cz¹tku dzielnicê zamieszkiwali religijni, ale umiarkowani ¯ydzi. Wraz z po-
wstaniem pañstwa rozpocz¹³ siê proces radykalizacji dzielnicy. Z biegiem
czasu Mea Szeraim sta³a siê bastionem przedstawicieli nurtu Neturei Karta,
znanych z ostrego sprzeciwu wobec pañstwa Izrael i syjonizmu18.

Funkcjonowanie spo³ecznoœci ultraortodoksyjnej, która przestrzega fun-
damentalistycznie zasad wiary w codziennym ¿yciu, oraz œwieckich obywa-

19

SPO£ECZEÑSTWO DZISIEJSZEGO IZRAELA. �RÓD£A NAPIÊÆ I KONFLIKTÓW
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opisywane s¹ ró¿nice i niuanse w grupie ultraortodoksyjnej.

18 O. Almong, op. cit., s. 144.



teli Izraela wi¹¿e siê z napiêciami i konfliktami, jakie przejawiaj¹ siê w wie-
lu sferach ¿ycia. Do g³ównych zarzutów wobec spo³ecznoœci ultraortodoksyj-
nej nale¿y zarzut nieproduktywnoœci. Wielu uczniów szkó³ religijnych (je-
sziw czy koleli) nie pracuje na swoje utrzymanie i ¿yje z rozmaitych zasi³ków
udzielanych przez pañstwo. Mimo i¿ œrodki te s¹ skromne, to i tak budz¹
powszechne oburzenie. W okolicach zamieszkiwanych przez charedim œwiec-
cy obywatele czêsto odczuwaj¹ atmosferê zagro¿enia ich wolnoœci osobistej
– pewnego rodzaju „przymusu religijnego”. Ponadto wielu ultraortodo-
ksów (przedstawicieli najbardziej radykalnych nurtów) odrzuca syjonizm
oraz symbole pañstwowoœci.

Jaskrawym przyk³adem nierównego traktowania obywateli Izraela by³a
kwestia zwolnienia ze s³u¿by wojskowej m³odzie¿y ucz¹cej siê w szko³ach
rabinackich19. Sytuacja ta budzi³a sprzeciw œwieckiej spo³ecznoœci Izraela,
szczególnie m³odzie¿y, która postrzega³a to jako naruszenie zasad demo-
kratycznej równoœci. Niektórzy Izraelczycy zaczêli zapisywaæ siê do szkó³
rabinackich tylko po to, aby uzyskaæ zwolnienie ze s³u¿by wojskowej, która
w Izraelu jest obowi¹zkowa zarówno dla ch³opców, jak i dla dziewcz¹t.
Przez 64 lata obowi¹zywania tego zwolnienia liczba uczniów szkó³ rabinac-
kich wzros³a z 400 do 94 tys. Sytuacja ta uleg³a zmianie wraz z utworzeniem
gabinetu Beniamina Netanjahu, pierwszego rz¹du utworzonego bez udzia³u
ortodoksyjnej mniejszoœci. W marcu 2014 roku Kneset wiêkszoœci¹ g³osów
zadecydowa³, ¿e wszyscy 18-letni Izraelczycy, nawet jeœli twierdz¹, ¿e nau-
ka Tory jest skuteczniejsza od broni palnej, ju¿ w 2014 roku musieli w³o¿yæ
mundury armii izraelskiej. W³¹czenie m³odzie¿y ortodoksyjnej do czynnej
s³u¿by wojskowej jest krokiem w kierunku sprawiedliwoœci spo³ecznej, jed-
nak ju¿ pojawiaj¹ siê pytania o rozwi¹zania techniczne takich kwestii, jak
obowi¹zek koszernej kuchni oraz pi¹tkowej mykwy czy wszelkiego rodzaju
kontakty z kobietami20.

3.3. ¯ydzi rosyjscy

Masowy nap³yw ¿ydowskich imigrantów ze Zwi¹zku Radzieckiego roz-
pocz¹³ siê pod koniec 1989 roku, po liberalizacji prawa emigracyjnego do-
tycz¹cego ¯ydów w wyniku polityki Michai³a Gorbaczowa. Imigracja osi¹g-
nê³a swój szczytowy punkt w latach 1990–1991, wraz z agoni¹ systemu
komunistycznego, oraz w trakcie wojny w Zatoce Perskiej21. W efekcie imi-
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granci z by³ego ZSRR stanowi¹ 20% ca³ej populacji ¿ydowskiej Izraela.
Ogromne rozmiary imigracji sprawi³y, ¿e jêzyk rosyjski zajmuje centralne
miejsce wœród jêzyków u¿ywanych w Izraelu (zaraz po hebrajskim)22.
W pocz¹tkowym okresie miêdzy nowo przyby³ymi, którzy od razu otrzy-
mywali pieni¹dze i mieszkania, a reszt¹ Izraelczyków powstawa³y tarcia
i konflikty.

Imigracja obywateli z by³ego ZSRR wi¹zana jest z negatywnymi skutka-
mi spo³ecznymi. Wzros³a przestêpczoœæ zorganizowana, g³ównie w zakresie
przestêpczoœci gospodarczej i prania brudnych pieniêdzy. Izrael zacz¹³ przo-
dowaæ w statystykach dotycz¹cych handlu ludŸmi (przywóz kobiet g³ównie
z Europy Wschodniej) i prostytucji. W pocz¹tkowych latach gwa³townie
wzros³y tak¿e ceny nieruchomoœci, co by³o zwi¹zane ze wzrostem popytu
na mieszkania. Zarazem jednak nap³yw ¯ydów rosyjskich mia³ wyj¹tkowy
wp³yw na rozwój spo³eczny i gospodarczy Izraela. Wielu nowo przyby³ych
przywioz³o ze sob¹ spory kapita³ (legalny czy te¿ nielegalny), który zain-
westowali w izraelskich bankach. Przede wszystkim masowa imigracja
sprowadzi³a do Izraela wielki potencja³ kapita³u ludzkiego, w tym tysi¹ce
lekarzy, dentystów, in¿ynierów, artystów, pielêgniarek i nauczycieli. Leka-
rze, którzy przyjechali wtedy do Izraela, powiêkszyli ogóln¹ liczbê lekarzy
w kraju o ok. 11%23.

Nowi obywatele szybko w³¹czyli siê w ¿ycie spo³eczeñstwa, rozpoczy-
naj¹c tzw. rosyjsk¹ rewolucjê. Powsta³y szpitale, instytuty badawcze, uni-
wersytety, teatry, a prawie ka¿da wieœ ma w³asn¹ orkiestrê symfoniczn¹.
W Izraelu wydawanych jest 20 rosyjskojêzycznych gazet i magazynów.
Czêsto ca³e dzielnice zamieszkiwane s¹ tylko przez Rosjan. W radiu czêsto
mo¿na us³yszeæ rosyjskie piosenki, a idea³em kobiety sta³y siê niebieskookie
blondynki pochodzenia wschodnioeuropejskiego, odnosz¹ce sukcesy jako
izraelskie modelki24.

3.4. Zaginione plemiona: ¯ydzi etiopscy i inkascy

Specyficzn¹ grupê etniczn¹ wœród ¯ydów izraelskich stanowi¹ czarno-
skórzy ¯ydzi etiopscy zwani Falaszami. Nie wiadomo, sk¹d wziê³a siê
w Etiopii spo³ecznoœæ ¿ydowska. Teorii na ten temat jest wiele, a jedna
z nich mówi nawet o tym, ¿e s¹ to potomkowie mitycznej królowej Saby. Po
wizycie w Jerozolimie u króla Salomona mia³a ona powróciæ do Etiopii
i urodziæ syna Menelika, który zapocz¹tkowa³ nowe ¿ydowskie królestwo.
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Wraz z odkrywaniem Czarnego L¹du podró¿nicy odkryli tak¿e tê ¿y-
dowsk¹ spo³ecznoœæ, któr¹ na pocz¹tku XX wieku szacowano na ok. 50 tys.
osób. Nad weryfikacj¹ pochodzenia Falaszów pochyla³o siê wielu rabinów
i badaczy. Sprawê przyspieszy³y wojna domowa w Etiopii oraz podejmo-
wane przez sam¹ tê spo³ecznoœæ starania o emigracjê do Izraela. Rz¹d izrael-
ski w 1984 roku podj¹³ decyzjê o rozpoczêciu operacji „Moj¿esz”, w ramach
której 8 tys. etiopskich ¯ydów zosta³o przetransportowanych przez izrael-
skie samoloty. Pozostali w Etiopii ¯ydzi, w sumie 15 tys., czekali do 1991
roku, gdy w ramach kolejnej operacji „Salomon” zostali sprowadzeni do
Izraela25.

Podró¿ do Izraela by³a dla wielu etiopskich ¯ydów traumatyczna w skut-
kach. Okaza³o siê, ¿e tempo ¿ycia jest dla nich zbyt szybkie. W Afryce pro-
wadzili spokojny tryb ¿ycia, zajmuj¹c siê drobnym rolnictwem. Wiêkszoœæ
z nich by³a analfabetami, nie radzili sobie tak¿e ze zdobyczami technologii.
Wstrz¹sem by³ dla nich równie¿ kontakt z liberalnym spo³eczeñstwem izra-
elskim, w którym nie przestrzegano ju¿ tradycyjnych ról mêskich i kobie-
cych. Z uwagi na swój kolor skóry czêsto spotykali siê z przejawami rasiz-
mu i nietolerancji. Rozczarowaniem okaza³y siê tak¿e zarzuty o wiarygod-
noœæ Falaszów, którzy nadal musieli udowadniaæ swoje ¿ydowskie pocho-
dzenie.

Odrêbn¹ grup¹ etniczn¹ pozostaj¹ ¯ydzi inkascy, którzy stanowi¹ grupê
kilkuset konwertytów pochodz¹cych z Cajamarki i Limy w Peru, ¿yj¹cych
obecnie w Izraelu. Wspólnota ¯ydów inkaskich, za³o¿ona w latach 60.
ubieg³ego wieku przez rozgoryczonych wyznawców katolicyzmu, nie po-
wo³uje siê na ¿ydowskie korzenie. Sk³ada siê z rodzin, które opar³y sw¹ du-
chowoœæ na judaizmie i zdecydowa³y siê na zmianê wyznania. Ich aspiracje
nie by³y uznawane przez lokaln¹ spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹, dlatego te¿ podjêli
oni starania, aby wyemigrowaæ do Izraela. W roku 1990, po dokonaniu ofi-
cjalnej konwersji26, ¯ydzi inkascy w liczbie ok. 200 osób wyemigrowali do
Izraela. Nowo przybyli zostali rozmieszczeni na obszarze Cisjordanii, czyli
okupowanych terenów palestyñskich, a wiêc obszarów spornych. Zaadap-
towali siê jednak w nowych warunkach, stanowi¹c kolejny element barwnej
mozaiki etnicznej ¯ydów ró¿nego pochodzenia i koloru skóry27.
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4. Arabowie: muzu³manie, chrzeœcijanie, Druzowie

Obywatele Izraela to nie tylko ¯ydzi. Izraelczycy to tak¿e tzw. mniejszoœæ
arabska, któr¹ definiuje siê jako ponadmilionow¹ nie¿ydowsk¹ spo³ecznoœæ,
sk³adaj¹c¹ siê z ró¿nych, najczêœciej arabskojêzycznych grup, maj¹cych
w³asn¹ tradycjê i charakterystyczn¹ kulturê28. Arabscy obywatele Izraela
uto¿samiaj¹ siê g³ównie z Palestyñczykami. Jednak pojêcie arabskiego oby-
watela jest szersze, gdy¿ to nie tylko mniejszoœæ narodowa (Palestyñczycy),
mniejszoœæ religijna (muzu³manie, chrzeœcijanie i Druzowie), lecz tak¿e
mniejszoœæ etniczna (Arabowie).

W 1948 roku, przed powstaniem Izraela, na jego przysz³ym terytorium
mieszka³o ok. 960 tys. Arabów, natomiast tu¿ po powstaniu pañstwa ¿ydow-
skiego pozosta³o ich tylko 156 tys. Obecnie wœród ponad 8 mln Izraelczy-
ków ¿yje ok. 1 mln 800 tys. Arabów29. Szybkie zwiêkszenie liczebnoœci tej
grupy by³o spowodowane:

– powrotem 35 tys. arabskich uchodŸców po wojnie z 1948 roku;
– jej przyrostem naturalnym, jednym z najwiêkszych na œwiecie;
– zwiêkszeniem siê d³ugoœci ¿ycia przeciêtnego Araba;
– przy³¹czeniem do terytorium Izraela Jerozolimy, w wyniku czego

spo³ecznoœæ arabska zwiêkszy³a siê o 66 tys. osób30.
Mniejszoœæ arabska jest niezwyk³¹ zbiorowoœci¹ kilku grup, których jasny

podzia³ nie jest mo¿liwy, st¹d te¿ w literaturze stosuje siê po³¹czone katego-
rie religijne i etniczne.

4.1. Muzu³manie

Najliczniejsz¹ grup¹ wœród arabskich obywateli Izraela s¹ muzu³manie.
Stanowi¹ ok. 14% ludnoœci kraju, obejmuj¹c g³ównie mieszkañców wsi, lecz
tak¿e miast oraz koczowniczych Beduinów. S¹ sunnitami, wyznawcami pier-
wotnego, ortodoksyjnego islamu. Z prawnego punktu widzenia muzu³ma-
nie podlegaj¹ nie tylko izraelskiemu ustawodawstwu, lecz tak¿e prawu is-
lamskiemu, szariatowi. Kiedy przepisy szariatu pozostaj¹ w sprzecznoœci
z izraelskim ustawodawstwem, zawsze stosuje siê to drugie31.

Blisko 20% ludnoœci arabskiej wyznaj¹cej islam to Beduini, nale¿¹cy do 30
wêdrownych plemion, z których wiêkszoœæ ¿yje w rozproszeniu na du¿ym
obszarze po³udniowego Izraela, mieszka nadal w namiotach i zajmuje siê
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hodowl¹ owiec, kóz i wielb³¹dów. Spo³ecznoœæ ta jest s³abo wykszta³cona,
co przek³ada siê na niski poziom materialny. Z tych wzglêdów spo³ecznoœæ
Beduinów plasuje siê na jednym z najni¿szych szczebli drabiny spo³ecznej
Izraela32.

Inn¹ grupê muzu³manów stanowi¹ Karaczajowie. Wywodz¹ siê z Kauka-
zu, sk¹d wywêdrowali na pocz¹tku drugiej po³owy XIX wieku pod
wp³ywem podejmowanych przez Rosjan prób ich chrystianizacji. W Izraelu
mieszka dziœ ok. 3 tys. Karaczajów33.

4.2. Chrzeœcijanie

Chrzeœcijanie s¹ mniejszoœci¹ wœród Arabów, stanowi¹c mniej ni¿ 10%
ca³ej arabskiej ludnoœci Izraela. Arabscy chrzeœcijanie s¹ zamo¿niejsi, lepiej
wykszta³ceni od muzu³manów i stoj¹ na wy¿szym szczeblu w grupowej
hierarchii izraelskiej mniejszoœci nie¿ydowskiej.

Wszystkie koœcio³y obrz¹dku wschodniego i zachodniego oraz koœcio³y
protestanckie wraz ze swoimi dogmatami, rytua³ami i ró¿nicami zdañ s¹
obecne w Izraelu, Ziemi Œwiêtej chrzeœcijañstwa. Jednak przynale¿noœæ do
takiego czy innego obrz¹dku nie jest czynnikiem decyduj¹cym o spo³ecz-
nym, ekonomicznym czy politycznym ¿yciu chrzeœcijan w Izraelu. W kate-
goriach postrzegania przez pryzmat przynale¿noœci do grupy etnicznej
chrzeœcijanin jest Arabem, cz³onkiem nie¿ydowskiej mniejszoœci. Ich spory
o prawo do opieki nad œwiêtymi miejscami, takimi jak jerozolimska bazyli-
ka Grobu Œwiêtego, pretensje do jakiegoœ klasztoru czy grobowca – to
g³ówne przyczyny napiêæ miêdzy chrzeœcijañskimi koœcio³ami w Izraelu.

4.3. Druzowie

Druzowie stanowi¹ mniejszoœæ religijn¹ Izraela, której populacja liczy ok.
120 tys. osób, a g³ówne skupiska ludnoœci druzyjskiej znajduj¹ siê na
pó³nocy kraju34. Druzowie pos³uguj¹ siê jêzykiem arabskim, co przypisuje
ich do arabskiej grupy etnicznej. Natomiast kwestia religii jest bardziej
skomplikowana. Pod wzglêdem historycznym religia druzyjska pozostaje
nadal tajemnic¹, a na temat jej pochodzenia istnieje wiele teorii. Jedna z hi-
potez mówi, ¿e religia ta powsta³a w Egipcie na pocz¹tku XI wieku jako
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od³am islamu szyickiego (isma’ilizm). Sami Druzowie przybyli na tereny Ga-
lilei z Libanu (w wyniku wojen druzyjskich) oraz z Syrii w ró¿nych okresach.

Obecnie Druzowie w Izraelu stanowi¹ 12% ca³ej œwiatowej populacji dru-
zyjskiej. W wiêkszoœci mieszkaj¹ w ma³ych osadach, a ma³¿eñstwa zawie-
raj¹ w krêgu swoich wyznawców. Do niedawna spo³ecznoœæ druzyjska by³a
zamkniêta na œwiat zewnêtrzny, z tego te¿ wzglêdu sami Druzowie po-
strzegani byli jako lud tajemniczy i mityczny. Dziœ Druzowie mog¹ odby-
waæ s³u¿bê w armii izraelskiej. Cz³onkowie tej spo³ecznoœci czêsto osi¹gaj¹
wysok¹ pozycjê spo³eczn¹, dzia³aj¹c aktywnie w polityce oraz w sektorze
publicznym. Maj¹ tak¿e swoich przedstawicieli w izraelskim parlamencie35.

5. Konflikty i napiêcia w izraelskim spo³eczeñstwie

Izrael pragnie byæ postrzegany jako w pe³ni demokratyczne pañstwo,
którego obywatele maj¹ równe prawa, a grupy etniczne s¹ chronione przed
dyskryminacj¹. Rzeczywistoœæ jest jednak bardziej z³o¿ona. W codziennym
¿yciu trudno pogodziæ wymogi religijne ze œwieckim œwiatopogl¹dem. Na-
piêcia spo³eczne narastaj¹ tak¿e wraz z nap³ywem nielegalnych imigrantów
i uchodŸców, którzy zaczynaj¹ domagaæ siê swoich praw. Jednak najwiêk-
szym i nierozwi¹zanym dot¹d problemem pozostaje konflikt z Palestyñczy-
kami, nie tylko z Autonomii Palestyñskiej, lecz tak¿e obywatelami Izraela.

5.1. Palestyñczycy – obywatele drugiej kategorii

Mniejszoœæ arabska w Izraelu ma zagwarantowane prawa do pielêgno-
wania w³asnej tradycji i kultury. Jêzyk arabski jest drugim oficjalnym jêzy-
kiem w Izraelu, ponadto funkcjonuje odrêbny system szkolnictwa arabskie-
go. Obywatele arabscy maj¹ pe³ne prawa polityczne. Pomimo dystansu
dziel¹cego ¯ydów i Arabów w Izraelu – izraelskoœæ nadal odgrywa wa¿n¹
rolê w ich to¿samoœci i stylu ¿ycia. Musz¹ funkcjonowaæ w dwóch dyskur-
sach: bêd¹c obywatelami Izraela, pozostaj¹ nadal Palestyñczykami, co mo¿e
powodowaæ frustracjê i poczucie zagubienia.

Mimo zagwarantowanego prawem równouprawnienia Palestyñczycy,
którzy maj¹ obywatelstwo izraelskie, pod wieloma wzglêdami s¹ obywate-
lami drugiej kategorii. Ich wykszta³cenie, standard mieszkañ, zatrudnienia
i us³ug socjalnych z regu³y s¹ gorsze ni¿ pozosta³ej ludnoœci. Wed³ug Ada-
lah, palestyñskiego centrum pomocy prawnej dla mniejszoœci arabskiej
w Izraelu, prawo izraelskie w wielu przypadkach nie respektuje zasady
równoœci obywateli bez wzglêdu na wyznanie czy pochodzenie. W urzê-
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dach dominuje jêzyk hebrajski, nazwy miejscowoœci tak¿e zapisywane s¹
w tym jêzyku, mimo ¿e arabski jest drugim jêzykiem urzêdowym. Nierów-
noœæ wystêpuje tak¿e w dostêpie do œrodków pañstwowych i przy podziale
bud¿etu – zgodnie z analizami Adalah mniej dostaj¹ miasta arabskie ni¿ ¿y-
dowskie i to w tych drugich lepiej rozwiniêta jest infrastruktura. W mia-
stach arabskich jest tak¿e mniejsza liczba szpitali, a zatem utrudniony jest
dostêp do opieki medycznej. Do arabskich przedszkoli trafia o 16% mniej-
sze finansowanie ni¿ do ich ¿ydowskich odpowiedników36. M³odzi izraels-
cy Palestyñczycy, ustawowo zwolnieni ze s³u¿by wojskowej, nie mog¹ ko-
rzystaæ ze œwiadczeñ przys³uguj¹cych by³ym wojskowym37. Ponadto fakt
nieodbycia s³u¿by wojskowej mo¿e stanowiæ powód odrzucenia osoby apli-
kuj¹cej o pracê.

Przejawem wzajemnych uprzedzeñ jest postrzeganie mniejszoœci arab-
skiej przez ludnoœæ ¿ydowsk¹. Badania pokaza³y, ¿e ok. 1/3 m³odzie¿y ¿y-
dowskiej odczuwa strach przed izraelskimi Arabami, przy zaledwie 10%
deklaruj¹cych sympatiê do nich38.

Strach przed mniejszoœci¹ arabsk¹ i Palestyñczykami by³ tak¿e powodem
budowy muru bezpieczeñstwa, który powsta³ z inicjatywy Izraela, aby
chroniæ izraelskich obywateli przed ewentualnymi atakami ze strony miesz-
kañców Zachodniego Brzegu Jordanu. Zasadnicza czêœæ muru powsta³a
w 2003 roku (ok. 120 km), a kolejne czêœci dobudowywano sukcesywnie
w kolejnych latach. Docelowo mur ma liczyæ 790 km d³ugoœci i odseparo-
waæ Izrael od Zachodniego Brzegu Jordanu. Mur ma ponad 60 przejœæ, jed-
nak Palestyñczycy mog¹ korzystaæ tylko z czêœci z nich, czekaj¹c d³ugie go-
dziny w kolejkach do odprawy. Ponadto mur pozbawia tysi¹ce palestyñskich
rolników mo¿liwoœci uprawiania ziem, które znalaz³y siê po jego zachod-
niej stronie39. Tysi¹ce osób zosta³o pozbawionych dostêpu do opieki medy-
cznej. Aby móc przekroczyæ mur, trzeba dostaæ specjaln¹ przepustkê od
w³adz izraelskich, która jednak mo¿e zostaæ cofniêta w ka¿dej chwili40. Bu-
dowa muru wzbudzi³a ostry sprzeciw ze strony Palestyñczyków i miêdzy-
narodowej opinii publicznej. Miêdzynarodowy Trybuna³ Sprawiedliwoœci
w Hadze nazwa³ konstrukcjê „murem apartheidu” i w 2004 roku okreœli³ j¹
jako sprzeczn¹ z prawem miêdzynarodowym41.
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5.2. Konflikt miêdzy œwieckimi a religijnymi ¯ydami

Konflikt miêdzy w³adzami religijnymi i œwieckimi, miêdzy osobami prak-
tykuj¹cymi i niepraktykuj¹cymi, stanowi kolejn¹ oœ napiêæ i konfliktów
w izraelskim spo³eczeñstwie. Przez niemal dwa stulecia ¯ydzi w diasporze
tworzyli przede wszystkim spo³ecznoœci religijne. Tymczasem we wspó³-
czesnym Izraelu wiêkszoœæ Izraelczyków nie przestrzega wymogów swej re-
ligii tak, jak chcieliby tego ortodoksi. Ponadto Izrael deklaruje siê jako pañ-
stwo œwieckie.

Religijnym ¯ydom uda³o siê narzuciæ swoje stanowisko odnoœnie do
przestrzegania szabatowego odpoczynku i ¿ydowskich œwi¹t, które s¹ dnia-
mi ustawowo wolnymi od pracy w Izraelu42. W instytucjach publicznych
i w wojsku przestrzega siê zasad koszernoœci, a w ¿ydowskich wioskach za-
kazana jest hodowla œwiñ.

Mimo dnia wolnego fabryki nie mog¹ wstrzymywaæ ca³kowicie pro-
dukcji. Tymczasem praktykuj¹cy ¯yd nie mo¿e pracowaæ, jeœli jego zmiana
wypada w dzieñ szabatu. Zdarza siê wiêc, ¿e pracodawcy odmawiaj¹ za-
trudniania obywateli, których uwa¿a siê za „nazbyt praktykuj¹cych”. Reli-
gijni ¯ydzi twierdz¹, ¿e to dyskryminacja43.

Najwiêkszy problem stanowi¹ jednak regulacje takich kwestii, jak zawie-
ranie ma³¿eñstw czy pogrzeby osób œwieckich. Nierozwi¹zany pozostaje
problem ma³¿eñstw miêdzy ¯ydami a nie-¯ydami, a tak¿e miêdzy potom-
kami pary mieszanej z partnerem ¿ydowskim. Wedle ¿ydowskiej ortodoksji
dziecko pochodz¹ce ze zwi¹zku ¿ydowskiego ojca i nie¿ydowskiej matki
mo¿e poœlubiæ partnera ¿ydowskiego tylko wtedy, gdy samo nawróci siê na
judaizm. Wobec takiego stanowiska rabinatu osoby, których dotycz¹ te za-
kazy, zawieraj¹ ma³¿eñstwa za granic¹44, a po powrocie instancje cywilne
uznaj¹ ich zwi¹zek za legalny45.

5.3. Problem uchodŸców

Izrael jako wzglêdnie stabilne i dostatnie pañstwo stanowi na Bliskim
Wschodzie cel dla rzeszy uchodŸców z Afryki. W ostatnich latach dziesi¹tki
tysiêcy mieszkañców Czarnego L¹du, g³ównie z Sudanu i Erytrei, przyby³o
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42 Zdarza siê, ¿e m³odzi ultraortodoksi obrzucaj¹ kamieniami samochody zab³¹kane w sobotê
w ich dzielnicy.

43 D. Bensimon, E. Errera, op. cit., s. 141.
44 Swego czasu modnym kierunkiem podró¿y œlubnych by³ Cypr. W Izraelu istniej¹ agencje tu-

rystyczne, które organizuj¹ wyjazdy z pe³nym serwisem (bilety lotnicze dla m³odej pary, rodziny,
œwiadków i goœci, wesele w tawernie z greck¹ muzyk¹, nadmorskie hotele z basenem, spa i jaccuzi
czy pensjonat w górach).

45 E. Babur, K. Urbañski, W³aœnie Izrael. Gadany przewodnik po teraŸniejszoœci Izraela, Warszawa
2006, s. 214.



do Izraela. Imigranci uciekaj¹ przed represjami w poszukiwaniu lepszego
¿ycia i pracy. Znajduj¹ nielegalnie zatrudnienie w gastronomii i hotelar-
stwie. Problemem nielegalnych uchodŸców z Afryki, których liczbê szacuje
siê na blisko 60 tys., zaj¹³ siê parlament izraelski. W styczniu 2012 roku
przyj¹³ on ustawê, która pozwala wiêziæ bez s¹du przez trzy lata nielegal-
nych imigrantów, w tym osoby wystêpuj¹ce o status uchodŸcy. Ustawa
przewiduje tak¿e karê do 15 lat wiêzienia dla osób, u których znajd¹ schro-
nienie nielegalni imigranci, jeœli pope³nili czyn przestêpczy.

Krytycy potêpiaj¹ now¹ ustawê i mówi¹, ¿e to deptanie praw cz³owieka.
Oskar¿aj¹ rz¹d izraelski o nieumiejêtnoœæ sformu³owania humanitarnej po-
lityki w kwestii nielegalnej imigracji, która staje siê nagl¹cym problemem.
Inni natomiast uwa¿aj¹, ¿e nielegalni imigranci s¹ obci¹¿eniem dla kraju
i mog¹ znacz¹co zmieniæ ¿ydowski charakter Izraela46.

6. Podsumowanie

Spo³eczeñstwo Izraela stanowi konglomerat wyznañ, kultur i tradycji.
Aby poznaæ Ÿród³a napiêæ i konfliktów w izraelskim spo³eczeñstwie, nale¿y
najpierw przedrzeæ siê przez g¹szcz poszczególnych grup etnicznych
i przeanalizowaæ drogê, któr¹ przebyli, aby zamieszkaæ w upragnionym
Izraelu. Tak by³o w przypadku Falaszów, dla których Izrael mia³ byæ ziemi¹
obiecan¹, a rzeczywistoœæ rozminê³a siê z oczekiwaniami. Inni mieszkañcy
Izraela, jak Palestyñczycy, znaleŸli siê w granicach pañstwa, które traktuj¹
jako najeŸdŸcê, lecz zmuszeni s¹ prowadziæ w nim swoje codzienne sprawy.
Sama spo³ecznoœæ ¿ydowska, dla której Izrael sta³ siê domem, nie jest po-
zbawiona wewnêtrznych taræ i napiêæ. Codzienne funkcjonowanie, z uwagi
na rozbie¿noœæ œwiatopogl¹dów i interesów, jest wyj¹tkowo trudne dla
wszystkich spo³ecznoœci izraelskich. Sprawy nie u³atwia te¿ fakt, ¿e co-
dziennoœæ tak wielu grup spo³ecznych toczy siê na powierzchni nie wiêk-
szej ni¿ powierzchnia województwa dolnoœl¹skiego.

Z ca³¹ pewnoœci¹ spo³eczeñstwo Izraela to fascynuj¹cy temat badawczy,
który wymaga bie¿¹cych analiz, gdy¿ spo³eczeñstwo jako ¿ywy organizm
ulega ci¹g³ym zmianom i przeobra¿eniom.
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THE SOCIETY OF CONTEMPORARY ISRAEL – SOURCES OF TENSIONS
AND CONFLICTS

S u m m a r y

The article focuses on some particular issues of Israeli social structure, taking into consideration
internal tensions and conflicts in this society. Israel constitutes a multi-dimensional mosaic of
religions and cultures, which means that everyday life of so many social groups within a relatively
small area causes different tensions and conflicts. The following are the main social problems
discussed in the article: religious tensions between orthodox and lay Jews, Israeli-Palestinian
conflict and the question of illegal immigrants.

Key words: Israel, society, Jewish people, Palestinian people, conflict
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Przywództwo Benjamina Netanjahu

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest analiza przywództwa Benjamina Netanjahu. Ar-
tyku³ krótko omawia drogê Netanjahu do przywództwa i skupia siê na trzech rolach, jakie pe³ni³ on
w izraelskiej polityce: przywódcy partii, premiera i lidera opozycji w latach 1993–2009. Opracowa-
nie pokazuje, ¿e cechy osobiste, dziêki którym Netanjahu zosta³ liderem partii, okaza³y siê prze-
szkod¹ w efektywnym rz¹dzeniu. Konkluzj¹ opracowania jest stwierdzenie, ¿e najwa¿niejszym za-
sobem dla premierów jest niekwestionowana pozycja we w³asnej partii.

S³owa kluczowe: przywództwo, partie polityczne, prawybory, Izrael, Benjamin Netanjahu

1. Wprowadzenie

Wœród badaczy panuje na ogó³ zgodnoœæ co do tego, ¿e we wspó³czes-
nych demokracjach roœnie pozycja przywódców partii politycznych. Uzys-
kuj¹ oni wiêksz¹ autonomiê w ramach w³asnych partii, a w przypadku ob-
jêcia rz¹dów – dominuj¹c¹ pozycjê w gabinecie1. Niektórzy badacze twierdz¹
nawet, ¿e partie polityczne i ich przywódcy staj¹ siê pojêciami to¿samymi2.
Mimo ¿e ta ostatnia opinia wydaje siê na wyrost, to powy¿sze ustalenia od-
nosz¹ siê tak¿e do Izraela. W izraelskich partiach politycznych przywódcy
maj¹ bowiem dominuj¹c¹ pozycjê3.

31

1 T. Poguntke, P. Webb, The Presidentialization of Contemporary Democratic Politics: Evidence, Causes
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eds. T. Poguntke, P. Webb, New York 2005, s. 337 i n.
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Twentieth-Century Democracies, [w:] Political Parties: Old Concepts and New Challenges, eds. R. Gunt-
her, J.R. Montero, J.J. Linz, Oxford 2002, s. 126.

3 O. Kenig, G. Rahat, Selecting Party Leaders in Israel, [w:] The Selection of Political Party Leaders in
Contemporary Parliamentary Democracies: A Comparative Study, eds. J.-B. Pilet, W.P. Cross, London



W analizach przywództwa politycznego czêsto korzysta siê ze studium
przypadku jako metody badawczej. Niniejsze opracowanie siêga do tej tra-
dycji. Jego przedmiotem jest przywództwo Benjamina Netanjahu od 1993
roku, gdy stan¹³ na czele partii Likud (Zjednoczenie), do 2009 roku, gdy po-
nownie obj¹³ stanowisko premiera Izraela. Opracowanie skupia siê na poli-
tyce krajowej i rolach, jakie pe³ni³ w niej przez Netanjahu (chronologicznie:
przywódca partii, premier, przywódca opozycji)4.

Pomimo ¿e przywódcy czêsto ³¹cz¹ ró¿ne funkcje i stanowiska, w litera-
turze zaproponowano kilka ujêæ umo¿liwiaj¹cych badanie analitycznie
wyodrêbnionych aren (p³aszczyzn) aktywnoœci b¹dŸ pe³nionych ról (funk-
cji) w polityce. W tym kontekœcie mo¿na przywo³aæ dwie propozycje.
W analizie przywództwa Silvio Berlusconiego w³oski badacz Gianfranco
Pasquino wyró¿ni³ piêæ ról pe³nionych w polityce: twórcy partii politycznej,
twórcy koalicji, twórcy instytucji, premiera oraz partyjnego przywódcy5.
W ujêciu Tima Haughtona przywódcy pe³ni¹ z kolei funkcje w ramach na-
stêpuj¹cych aren: partii politycznej, koalicji, ram instytucjonalnych, opinii
publicznej oraz œrodowiska miêdzynarodowego6. Oba przedstawione podej-
œcia sprzyjaj¹ precyzji i szczegó³owoœci analiz, utrudniaj¹ jednak ca³oœciowe
spojrzenie na przywództwo, gdy¿ interakcje w ramach jednej z aren mog¹
wp³ywaæ na inn¹ p³aszczyznê aktywnoœci.

Pojêcie „przywództwo polityczne” nie ma precyzyjnej, powszechnie ak-
ceptowanej definicji. Wiele kontrowersji budzi zwykle relacja w³adzy poli-
tycznej, tak¿e w zinstytucjonalizowanej formie pe³nienia urzêdu pañstwo-
wego (zwykle we w³adzy wykonawczej), do przywództwa politycznego.
W demokracjach pe³nienie urzêdu, choæ czêsto ³¹czone z przywództwem,
nie mo¿e byæ – jak przekonuje Jean Blondel – automatycznie z nim uto¿sa-
miane7. Monarcha b¹dŸ prezydent w parlamentarnym systemie rz¹dów nie
mo¿e zostaæ uznany za przywódcê, jeœli jego aktywnoœæ ogranicza siê tylko
do sfery symbolicznej. W ten sposób przywództwo – zdaniem tego badacza
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2014, s. 207; G. Rahat, T. Sheafer, The Personalization(s) of Politics: Israel 1949–2003, „Political Commu-
nication” 2007, vol. 24, No 1.

4 Kwestiê wp³ywu polityki Netanjahu na sytuacjê na Bliskim Wschodzie omawiaj¹ m.in.:
N.H. Aruri, Netanyahu’s Real Peace, „Peace Review” 1997, vol. 9, No 2; R.A. Del Sarto, Back to Square
One? The Netanyahu Government and the Prospects for Middle East Peace, „Mediterranean Politics”
2009, vol. 14, No 3.

5 G. Pasquino, The Five Faces of Silvio Berlusconi: The Knight of Anti-Politics, „Modern Italy” 2007,
vol. 12, No 1, s. 40.

6 T. Haughton, Constraints and Opportunities of Leadership in Post-Communist Europe, Burlington
2005, s. 11–12. Zob. tak¿e: M. Punnett, G. Ilonszki, Leading Democracy: The Emergence of Party Leaders
and Their Roles in the Hungarian Parties, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”
1994, vol. 10, No 3, s. 103–104.

7 J. Blondel, Political Leadership: Towards a General Analysis, London 1987, s. 13.



– powinno byæ odnoszone do sfery behawioralnej, czyli rzeczywistych za-
chowañ, a nie do formalnego piastowania urzêdu8. W przeciwnym kierun-
ku zdaje siê iœæ Margaret G. Hermann, ³¹cz¹c przywództwo polityczne
w szczególnoœci ze strukturami w³adzy wykonawczej9. Niemniej jednak nie
brakuje rzeczników stanowiska wskazuj¹cego na niekompatybilnoœæ demo-
kracji i przywództwa politycznego jako takiego10.

Pierwsze badania dotycz¹ce przywództwa skupia³y siê na cechach oso-
bowoœciowych, które mia³y – zdaniem badaczy – odró¿niaæ przywódców
od zwolenników i osób niebêd¹cych przywódcami. Odwrót od podejœcia
nazwanego póŸniej teori¹ wybitnej jednostki (ang. Great Man Theory) na-
st¹pi³ na fali rozczarowania zwi¹zanego z niemo¿noœci¹ wykrycia uniwer-
salnego katalogu cech, które s¹ typowe dla przywódców11. Zreszt¹ w demo-
kracjach predyspozycje przywódcy, a w ich ramach cechy osobowoœciowe,
trac¹ na znaczeniu12. W literaturze psychologicznej podkreœla siê, ¿e prowa-
dzone w politologii analizy porównawcze, choæ dostrzegaj¹ wp³yw osobo-
woœci na proces przewodzenia, ignoruj¹ zwykle indywidualne charakterys-
tyki jako zmienne objaœniaj¹ce, skupiaj¹c siê na determinantach struktural-
nych (instytucjonalnych)13. Taki stan rzeczy wydaje siê jednak w pe³ni zro-
zumia³y14. Ze wzglêdu na niezbêdne instrumentarium systematyczn¹ anali-
zê osobowoœci przywódców prowadzi siê w ramach psychologii polityki.
Warto jednak nadmieniæ, ¿e badacze na gruncie tej dyscypliny przestrzegaj¹
przed uproszczonym wi¹zaniem osobowoœci przywódców z rezultatami
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9 M.G. Hermann, Elementy przywództwa, [w:] W³adza i spo³eczeñstwo 2. Antologia tekstów z zakresu
socjologii polityki, wybór i oprac. J. Szczupaczyñski, Warszawa 1998, s. 299.
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skie Studia Politologiczne” 2012, nr 13. Por. E.T. Weber, Democratic Political Leadership, [w:] Political
and Civic Leadership: A Reference Handbook, ed. R.A. Couto, Los Angeles 2010, s. 105.
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twa, [w:] Zachowanie cz³owieka w organizacji, t. 2, red. W.E. Scott Jr, L.L. Cummings, Warszawa 1983,
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12 K. Zuba, Przywództwo w teorii nauk politycznych, [w:] Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywis-
toœæ, red. L. Rubisz, K. Zuba, Toruñ 2005, s. 17.

13 J. Kaarbo, Prime Minister Leadership Styles in Foreign Policy Decision-Making: A Framework for Re-
search, „Political Psychology” 1997, vol. 18, No 3, s. 554.

14 Podobny pogl¹d wyra¿a K. Zuba, op. cit., s. 16.



prowadzonej polityki, tak¿e z powodu niedoskona³oœci samych portretów
psychologicznych15.

W politologii czêsto podkreœla siê wp³yw cech osobowoœciowych na
przywództwo. W literaturze przedmiotu, oprócz akcentowania znaczenia
cech osobowoœciowych, uznaje siê, ¿e na przywództwo wp³ywaj¹ interakcje,
rozwi¹zania instytucjonalne oraz œrodowisko16. W badaniach czêsto pod-
kreœlany jest silny wp³yw uwarunkowañ instytucjonalnych na przebieg
przywództwa17, b¹dŸ jest on tak traktowany implicite, ze wzglêdu na sku-
pienie siê w analizach na tych w³aœnie elementach. Warto jednak podkreœliæ,
¿e na przywództwo niektórych jednostek w demokracjach silnie wp³ywaj¹
czynniki osobowoœciowe18.

2. Droga do przywództwa

Benjamin Netanjahu (nazywany zdrobniale „Bibi”) urodzi³ siê 21 paŸ-
dziernika 1949 roku w rodzinie znanego historyka w Tel Awiwie19. W 1963
roku jego rodzina przenios³a siê do USA, gdzie jego ojcu zaoferowano posa-
dê na uczelni. Maj¹c 18 lat, wróci³ do Izraela, w latach 1967–1972 s³u¿y³ jako
komandos w elitarnym oddziale armii o nazwie Sayeret Matkal, gdzie do-
szed³ do stopnia kapitana. Po skoñczeniu s³u¿by wojskowej wróci³ do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie studiowa³ architekturê, a póŸniej biznes w pre-
sti¿owym Instytucie Technologicznym w Massachusetts (Massachusetts
Institute of Technology – MIT). Po tym, gdy jego brat zgin¹³ w czasie opera-
cji odbijania porwanego samolotu w Ugandzie, w której to akcji uczestni-
czy³ jako komandos, Netanjahu wróci³ do Izraela, gdzie za³o¿y³ instytut
wspieraj¹cy walkê z miêdzynarodowym terroryzmem. W arkana polityki
wprowadzi³ go Mosze Arens; dziêki niemu Netanjahu w latach 1982–1984
by³ jego zastêpc¹ w ambasadzie Izraela w USA. W latach 1984–1988 Netan-
jahu piastowa³ stanowisko ambasadora przy Organizacji Narodów Zjedno-
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czonych. Z krajow¹ polityk¹ zwi¹za³ siê w 1988 roku. Zdoby³ wtedy man-
dat w wyborach do izraelskiego parlamentu – Knesetu20.

Polityczna kariera Netanjahu rozwinê³a siê na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego
wieku. Po 15 latach rz¹dów prawicowy Likud przeszed³ do opozycji w wy-
niku przedterminowych wyborów parlamentarnych w czerwcu 1992 roku21.
Icchak Szamir ust¹pi³ wówczas ze stanowiska przywódcy Likudu, a Mosze
Arens, polityk o silnej pozycji w partii, zrezygnowa³ z zasiadania w Knese-
cie. W partii dosz³o do zmiany procedury wyboru przywódcy. Pierwszy raz
w historii Likudu w wyborach mogli g³osowaæ wszyscy cz³onkowie partii.
By wygraæ w pierwszej turze, zwyciêski kandydat musia³ zdobyæ przynaj-
mniej 40% g³osów22. Netanjahu, maj¹c wówczas 43 lata, wygra³ wiêkszoœci¹
52,1% g³osów, a jego rywal, by³y minister spraw zagranicznych Dawid Lewi,
uzyska³ 26,3% g³osów. Pozostali kandydaci otrzymali odpowiednio 15,1%
i 6,5% g³osów23. W ten sposób w marcu 1993 roku Netanjahu obj¹³ przywódz-
two w partii Likud i sta³ siê jednoczeœnie kandydatem na premiera.

Netanjahu reprezentowa³ nowe pokolenie w polityce. M³ody, dobrze wy-
padaj¹cy w mediach, z doskona³¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego, mimo
braku politycznego doœwiadczenia odpowiada³ potrzebom nowoczesnych
kampanii wyborczych24. Po przejêciu przywództwa Netanjahu stara³ siê
o zmianê czêœci przepisów zawartych w statucie partii. Mimo wielu g³osów
krytyki (m.in. ze strony jego dwóch konkurentów do przywództwa – Dawi-
da Lewiego i Bennego Begina, a tak¿e Ariela Szarona) uda³o mu siê prze-
prowadziæ zmiany prowadz¹ce do wzmocnienia jego pozycji w partii i kon-
troli nad jej instytucjami. By³o to mo¿liwe, albowiem Likud po dotkliwej
pora¿ce w wyborach w 1992 roku szuka³ przywódcy, który – mimo chêci
centralizacji w³adzy w partii – by³by zdolny do poprowadzenia ugrupowa-
nia do zwyciêstwa w kolejnych wyborach25. Skutki przejêcia kierownictwa
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nad parti¹ by³y wyraŸnie widoczne dla jej cz³onków. Likud odniós³ sukces
w wyborach samorz¹dowych w 1993 roku, a dziêki zdolnoœci nowego przy-
wódcy do pozyskiwania funduszy partia wydoby³a siê z k³opotów finanso-
wych zwi¹zanych z nieudan¹ kampani¹ wyborcz¹ do Knesetu z 1992
roku26.

Od 1993 roku rywalizacja o w³adzê w partii przebiega³a pomiêdzy zwo-
lennikami Netanjahu a obozem D. Lewiego. Wszystkie decyzje w partii by³y
podejmowane bez uwzglêdniania interesów innych frakcji ni¿ kieruj¹cego
ugrupowaniem Netanjahu. W 1996 roku D. Lewi, jedyny polityk, który sta-
nowi³ zagro¿enie dla przywódcy partii, opuœci³ Likud. W ten sposób pora¿-
ka wyborcza doprowadzi³a do centralizacji w³adzy i wyeliminowania
wewn¹trzpartyjnych frakcji27.

3. Nieudane rz¹dy i odejœcie z polityki

W izraelskich wyborach w 1996 roku, oprócz g³osowania na kandydatów
do parlamentu, jednoczeœnie wybierany by³ bezpoœrednio premier28. Likud,
wystêpuj¹c w koalicji wraz z dwoma innym ugrupowaniami, uzyska³ 25,8%
g³osów i 32 mandaty w 120-osobowym Knesecie. Partia Pracy otrzyma³a
27,5% g³osów, co prze³o¿y³o siê na 34 mandaty. Na stanowisko premiera
zg³osi³o siê dwóch kandydatów29. Przepisy prawa dotycz¹ce wyboru pre-
miera, mówi¹ce o przeprowadzeniu drugiej tury g³osowania, jeœli ¿aden
z kandydatów nie otrzyma wiêcej ni¿ po³owê g³osów, wywar³y ogromn¹
presjê na obu g³ównych kandydatach, aby nie dopuœciæ do startu rywali re-
prezentuj¹cych ten sam biegun sceny politycznej. Netanjahu, dziêki po³¹cze-
niu list wyborczych do parlamentu z dwiema innymi partiami, zosta³ jedy-
nym reprezentantem prawej strony sceny politycznej30. By³o to o tyle istot-
ne, ¿e jego rywal Szimon Peres prowadzi³ w sonda¿ach z 45-procentowym
poparciem. Ostatecznie w wyborach Netanjahu otrzyma³ 50,5% g³osów,
a jego jedyny konkurent, popierany przez Partiê Pracy S. Peres – 49,5%31.
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W ten sposób Netanjahu zosta³ pierwszym premierem Izraela wy³onionym
w powszechnych wyborach. By³ jednoczeœnie najm³odszym i najmniej do-
œwiadczonym szefem rz¹du od momentu powstania pañstwa Izrael32.
Zgodnie z ówczesnym prawem wybrany premier przedstawia³ sk³ad rz¹du,
który mia³ nastêpnie zostaæ zatwierdzony przez Kneset. W przypadku nie-
otrzymania wotum zaufania dochodzi³o do rozpisania nowych wyborów
do parlamentu i na stanowisko premiera33.

Netanjahu nie mia³ du¿ej swobody przy doborze ministrów do swojego
rz¹du ze wzglêdu na presjê ze strony ró¿nych frakcji w Likudzie i ¿¹dania
koalicyjnych partii maj¹cych wejœæ w sk³ad rz¹du. Netanjahu by³ zmuszony
równie¿ do nominowania polityków ze swojej partii, których uwa¿a³ za
swoich rywali (Szaron, Begin i Dan Meridor) na stanowiska ministerialne34.
Za przyk³ad mo¿e s³u¿yæ przywódca radykalnego skrzyd³a w partii Ariel
Szaron, który odrzuci³ wysuniêt¹ przez Netanjahu propozycjê objêcia resor-
tu osadnictwa i ¿¹da³ ministerstwa obrony lub finansów. Gdy Szaron zmie-
ni³ zdanie, okaza³o siê, ¿e premier zaproponowa³ stanowisko innej partii.
Sytuacjê komplikowa³ fakt, ¿e Dawid Lewi odmówi³ objêcia ministerstwa
spraw zagranicznych w przysz³ym rz¹dzie, jeœli Szaron nie znalaz³by siê
w jego sk³adzie35. Ostatecznie Netanjahu ograniczy³ kompetencje innych re-
sortów, by zaspokoiæ ambicje Szarona, i powo³a³ ministerstwo infrastruktu-
ry z szerokimi kompetencjami36. W czerwcu 1996 roku rz¹d Netanjahu uzys-
ka³ wotum zaufania. Za jego wyra¿aniem by³o 60 cz³onków Knesetu, a 50
opowiedzia³o siê przeciw37.

Pomimo zapowiedzi powo³ania rz¹du specjalistów, a nie polityków,
w gabinecie Netanjahu zasiad³ tylko jeden technokrata. Warto jednak za-
znaczyæ, ¿e by³ to pierwszy minister od 1974 roku bez wczeœniejszego parla-
mentarnego lub partyjnego doœwiadczenia38. Niewielki wp³yw na dobór
ministrów nie wydaje siê cech¹ specyficzn¹ dla rz¹dów Netanjahu. Ofer Ke-
nig i Shlomit Barnea wi¹¿¹ ograniczon¹ autonomiê premierów Izraela ze
s³abn¹c¹ pozycj¹ ich partii politycznych, która przek³ada siê na rosn¹ce
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ustêpstwa w negocjacjach wobec ugrupowañ koalicyjnych. Demokratyzacja
procesu kszta³towania list wyborczych do Knesetu sprawi³a z kolei, ¿e
przyszli szefowie rz¹du musieli braæ pod uwagê ambicje polityków, którzy
cieszyli siê popularnoœci¹ wœród cz³onków partii39.

Pomimo zwyciêstwa w wyborach w 1996 roku Netanjahu musia³ zmie-
rzyæ siê z opozycj¹ we w³asnej partii. Jego krytycy zarzucali mu w szczegól-
noœci, ¿e postawi³ w³asne interesy nad interesem partii, doprowadzaj¹c do
niekorzystnego dla w³asnego ugrupowania kszta³tu listy wyborczej do Kne-
setu w zamian za wycofanie siê innych kandydatów prawicy z kandydowa-
nia na stanowisko premiera. Na wspólnej liœcie wyborczej do Knesetu partie
Geszer i Tsomet uzyska³y bowiem po siedem miejsc umo¿liwiaj¹cych nie-
mal pewne zdobycie mandatu. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e gdyby inni
kandydaci nie wycofali siê z kandydowania, Netanjahu mia³by niewielkie
szanse na zwyciêstwo w pierwszej turze g³osowania40. Jego sytuacjê pogar-
sza³ fakt, ¿e dysponowa³ on ograniczonymi zasobami, które utrudnia³y pro-
wadzenie polityki patronatu41. Utrudnia³o mu to pozyskiwanie zwolenni-
ków w ramach swojej partii. Dodatkowo Netanjahu musia³ zmierzyæ siê ze
stosunkowo siln¹ i zwart¹ opozycj¹ w Knesecie, a tak¿e z naciskami przywód-
ców wielu pañstw, w tym prezydenta Stanów Zjednoczonych42. W obliczu
swojej s³abej pozycji najczêstsz¹ strategi¹, do jakiej siê ucieka³, by³y zapowiedzi
zerwania koalicji gabinetowej i stworzenia wspólnego rz¹du z Parti¹ Pracy43.

Kulminacj¹ taræ w koalicji gabinetowej by³o z³o¿enie na pocz¹tku stycz-
nia 1998 roku rezygnacji z kierowania ministerstwem spraw zagranicznych
przez D. Lewiego i wycofanie siê jego partii Geszer z koalicji gabinetowej.
Rz¹d Netanjahu mimo wszystko by³ w stanie wygraæ g³osowanie nad bu-
d¿etem, ale jego przewaga w Knesecie stopnia³a do dwóch mandatów44.
Wzajemna niechêæ Lewiego i Netanjahu siêga³a partyjnych prawyborów
z 1993 roku, które pog³êbi³y ich wzajemn¹ awersjê45.

Gabinet Netanjahu straci³ wiêkszoœæ w parlamencie pod koniec 1998
roku. Premier Izraela, w obliczu mo¿liwoœci nieotrzymania wotum zaufania
od Knesetu, wola³ przeprowadziæ wczeœniejsze wybory parlamentarne46.
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Zosta³y one zaplanowane na 17 maja 1999 roku. Niezadowolenie z przywódz-
twa Netanjahu stawa³o siê coraz bardziej widoczne. Pojawi³y siê zapowie-
dzi doprowadzenia do jego odwo³ania. Minister skarbu Dan Meridor
oœwiadczy³, ¿e opuszcza Likud i zamierza kandydowaæ na stanowisko pre-
miera z ramienia nowej centrowej partii. Partiê opuœci³ tak¿e syn legendar-
nego przywódcy izraelskiej prawicy Menachema Begina – Beni Begin47.

Z ramienia Likudu w wyborach na stanowisko premiera wystartowa³ Ne-
tanjahu, a Partiê Pracy reprezentowa³ Ehud Barak. Debata w trakcie kampa-
nii wyborczej z 1999 roku by³a zdominowana przez ocenê osobowoœci i spo-
sób pe³nienia urzêdu premiera przez Netanjahu48. Ostatecznie z przewag¹
12 pkt proc. wybory w pierwszej turze wygra³ E. Barak49.

Po pora¿ce wyborczej Netanjahu zapowiedzia³ rezygnacjê z kierowania
Likudem i wycofanie siê z ¿ycia publicznego50. Przywództwo w Likudzie
obj¹³ A. Szaron. Po utworzeniu rz¹du przez E. Baraka Netanjahu zrzek³ siê
mandatu parlamentarnego. Pod koniec 1999 roku rozpoczê³o siê œledztwo
dotycz¹ce otrzymanych przez niego drogocennych przedmiotów w czasie,
gdy by³ premierem, które – wbrew przepisom – zabra³ do domu po skoñ-
czeniu urzêdowania51.

4. Powrót do polityki

W zwi¹zku z rezygnacj¹ E. Baraka z funkcji premiera w 2001 roku Izrael-
czycy ponownie wybierali nowego szefa rz¹du. Zgodnie z ówczesnym pra-
wem ust¹pienie z funkcji premiera nie wi¹za³o siê z rozpisaniem nowych
wyborów parlamentarnych. W przeprowadzonym g³osowaniu E. Barak wy-
raŸnie przegra³ z kieruj¹cym parti¹ Likud A. Szaronem52. Pod koniec 2002
roku po opuszczeniu koalicji gabinetowej przez g³ównego koalicjanta Liku-
du – Partiê Pracy – zosta³y rozpisane przedterminowe wybory parlamentar-
ne. Po ich og³oszeniu Netanjahu zdecydowa³ siê przyj¹æ – zaproponowane
przez jego partyjnego rywala premiera Szarona – ministerstwo spraw za-
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granicznych53. W listopadzie 2002 roku Netanjahu przegra³ walkê o przy-
wództwo w partii z Szaronem. W g³osowaniu Szaron wygra³ z ponad
54-procentowym poparciem (Netanjahu zdoby³ 40% g³osów) i sta³ siê kan-
dydatem partii na premiera54.

W wyniku przedterminowych wyborów w 2003 roku Likud stworzy³
rz¹d. Netanjahu zosta³ ministrem finansów i móg³ samodzielnie podejmo-
waæ decyzje w sprawach gospodarczych jako nieformalny „premier od go-
spodarki”. Reformy podjête w latach 2003–2006 by³y jednoznacznie kojarzo-
ne z jego nazwiskiem. Izraelska gospodarka zanotowa³a wówczas rekordowo
wysoki poziom inwestycji zagranicznych, znaczny spadek bezrobocia i nis-
k¹ inflacjê. W ramach rygorystycznej polityki dosz³o do prywatyzacji i ogra-
niczania sektora pañstwowego, a tak¿e obni¿enia podatków dla przedsiê-
biorstw i osób fizycznych. Prowadzone dzia³ania uderzy³y jednak w najubo¿-
szych poprzez ograniczenia emerytur i zasi³ków, w tym zasi³ków na dzie-
ci55. W sierpniu 2005 roku Netanjahu poda³ siê do dymisji w proteœcie prze-
ciw planowi usuwania ¿ydowskich osadników ze Strefy Gazy, który forso-
wa³ Szaron56. Jego odejœcie z rz¹du spotka³o siê pocz¹tkowo z szerokim po-
parciem wœród cz³onków Likudu, którzy ponadto wed³ug sonda¿y widzieli
go na stanowisku przywódcy partii. Jednak ju¿ po oko³o dwóch tygodniach
Szaron cieszy³ siê wiêkszym poparciem ni¿ Netanjahu57. Pod koniec sierp-
nia Szaron wyst¹pi³ z krytyk¹ swojego by³ego ministra, twierdz¹c, i¿ ten
porzuci³ swoje obowi¹zki, odchodz¹c ze stanowiska na tydzieñ przed pre-
zentacj¹ bud¿etu pañstwa, i ¿e nie nadaje siê na przywódcê Izraela. Dzieñ
póŸniej Netanjahu og³osi³, ¿e bêdzie ubiega³ siê o przywództwo i nominacjê
na premiera w wewn¹trzpartyjnych wyborach. Nie uda³o mu siê jednak
przekonaæ swojego ugrupowania do przyspieszenia wewnêtrznych wybo-
rów, które zosta³y przeprowadzone w planowanym terminie, za jakim opo-
wiada³ siê Szaron58.

Szaron w listopadzie 2005 roku zwróci³ siê do prezydenta Izraela o roz-
wi¹zanie parlamentu i rozpisanie nowych wyborów. Polityk ten zapowie-
dzia³ tak¿e, ¿e opuszcza partiê i zak³ada now¹, pod nazw¹ Kadima (Jed-
noœæ). Gdy Likud przygotowywa³ siê do wyborów nowego przywódcy,
Kadima szybko po utworzeniu sta³a siê najpopularniejsz¹ parti¹ w sonda-
¿ach opinii publicznej, a sam Szaron cieszy³ siê najwiêksz¹ akceptacj¹ jako
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przysz³y premier59. Tymczasowy przewodnicz¹cy Likudu, a tak¿e minister
obrony w rz¹dzie Szarona (który wczeœniej og³osi³, ¿e bêdzie siê ubiega³
o przywództwo w Likudzie) do³¹czyli do nowego ugrupowania stworzone-
go przez Szarona60. Ze wzglêdu na odejœcie tych dwóch polityków zwiêk-
szy³y siê szanse Netanjahu na objêcie przywództwa w partii. Wewnêtrzne
wybory pokaza³y jednak, ¿e nie cieszy³ siê on niekwestionowanym popar-
ciem. W grudniu Netanjahu z poparciem 44% g³osuj¹cych zosta³ przywódc¹
Likudu. Jego kontrkandydaci otrzymali odpowiednio: 33%, 15% i 9%
g³osów61. W zwi¹zku z zawa³em, jakiego dozna³ Szaron, i z jego zapadniê-
ciem w œpi¹czkê Ehud Olmert poprowadzi³ partiê premiera do wyborów
w 2006 roku. Ugrupowanie Szarona zdecydowanie wygra³o wybory i utwo-
rzy³o rz¹d. Likud zaj¹³ dopiero czwarte miejsce i z 12 mandatami w Knese-
cie przeszed³ do opozycji62.

5. Ponowne rz¹dy

Po pora¿ce wyborczej, wskutek której Likud uzyska³ najmniejsz¹ repre-
zentacjê parlamentarn¹ od 1977 roku, Netanjahu stara³ siê pozyskaæ centro-
wych wyborców, w szczególnoœci tych, którzy oddali swój g³os na Kadimê.
W sierpniu 2007 roku ponownie obj¹³ przywództwo w partii. W we-
wn¹trzpartyjnych wyborach popar³o go 73% g³osuj¹cych, a jego dwaj kontr-
kandydaci otrzymali odpowiednio 23,5% i 3,5% g³osów63. Netanjahu prze-
prowadzi³ zmiany personalne w partii, wprowadzi³ nowe procedury i doko-
na³ zmian w statucie partii. Zabiegi te wzmocni³y jego pozycjê64.

Pod koniec 2008 roku, po ust¹pieniu E. Olmerta ze stanowiska premiera,
Kadima nie by³a w stanie utworzyæ nowego rz¹du. W konsekwencji dosz³o
do przedterminowych wyborów do Knesetu65. Inaczej ni¿ w elekcji z 2006
roku Likud przyj¹³ centrowy program wyborczy. Netanjahu nale¿a³ do naj-
bardziej aktywnych polityków w czasie kampanii wyborczej. Praktycznie
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codziennie bra³ udzia³ w konferencjach prasowych, w których promowa³
kandydatów partii do Knesetu. Przekona³ równie¿ do do³¹czenia do partii
wiele znanych osób. Do Likudu wrócili tak¿e politycy, którzy opuœcili jego
rz¹d w 1996 roku. Netanjahu ponadto uniemo¿liwi³ wejœcie do Knesetu
swojemu rywalowi – Mosze Feiglinowi, maj¹cemu opiniê politycznego eks-
tremisty66. Feiglin w prawyborach, w których mogli g³osowaæ wszyscy
cz³onkowie partii, uzyska³ 20 miejsce na liœcie wyborczej, praktycznie gwa-
rantuj¹ce wejœcie do Knesetu. Dziêki proceduralnym manewrom Feiglin zo-
sta³ przesuniêty na dalekie, 37 miejsce67.

W wyborach Kadima zdoby³a 28, a Likud – 27 mandatów. Mimo ¿e Kadi-
ma zdoby³a jeden mandat wiêcej ni¿ Likud, to jednak wydaje siê, i¿ stosun-
kowo najwiêksze zwyciêstwo na arenie wyborczej odnios³o ugrupowanie
Netanjahu. Likud w wyborach podwoi³ zdobyt¹ liczbê g³osów i obsadzo-
nych mandatów w Knesecie w porównaniu z wynikami wyborów z 2006
roku i – w odró¿nieniu od zwyciêskiej Kadimy – by³ w stanie zgromadziæ
wokó³ siebie wiêkszoœæ deputowanych. Netanjahu w wyniku wyborów zo-
sta³ premierem. Jego rz¹d zosta³ zaprzysiê¿ony w marcu 2009 roku68. Na
arenie gabinetowej pozycja partii by³a jednak os³abiona ze wzglêdu na kon-
cesje poczynione partnerom koalicyjnym.

6. Cechy osobowoœci i styl przywództwa

Psycholog kliniczny Shaul Kimhi przedstawi³ bodaj najpe³niejszy profil
psychologiczny Benjamina Netanjahu. Materia³em Ÿród³owym by³y ksi¹¿ki
napisane przez tego polityka, poœwiêcone mu prace, artyku³y w izraelskiej
prasie oraz udzielone przez niego wywiady69. Badanie objê³o okres do wy-
borów w maju 1999 roku, w których Netanjahu dozna³ pora¿ki. Przeprowa-
dzona analiza ujawni³a, ¿e jego zachowanie wskazywa³o na wystêpowanie
wielu cech osobowoœci narcystycznej, m.in. na tendencjê do megalomanii
(wi¹zanie w³asnego losu z losem pañstwa), ambicjê, pe³ne oddanie swoim
celom, niechêæ do przyznania siê do s³aboœci i do brania na siebie odpowie-
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dzialnoœci, tendencjê do manipulowania ludŸmi i u¿ywania ich do w³as-
nych celów, nieszczeroœæ w polityce, brak etyki osobistej i odnosz¹cej siê do
sfery polityki, znaczn¹ wra¿liwoœæ na krytykê, wyczulenie na punkcie
wygl¹du70. Negatywne cechy charakteru wielokrotnie dawa³y znaæ o sobie
w czasie przywództwa Netanjahu. Przyk³adowo przez swoj¹ upartoœæ i pew-
noœæ siebie Netanjahu zrazi³ do siebie wiele proizraelskich œrodowisk
w USA i Europie Zachodniej71.

Na podstawie przedstawionych wy¿ej cech osobowoœciowych mo¿na
przypisaæ Netanjahu autokratyczny styl przewodzenia. Zgodnie z kon-
cepcj¹ rozwiniêt¹ przez Kurta Lewina i jego wspó³pracowników autokratycz-
ny przywódca indywidualnie ustala cele grupy; jednostkom, które z jego
woli musz¹ wspó³pracowaæ z konkretnymi osobami, przydziela wyraŸnie
okreœlone zadania, powoduj¹c w ten sposób znaczn¹ niepewnoœæ swojego
otoczenia co do dalszych decyzji i planów72.

Aaron Wildavsky w swojej kulturowej koncepcji przywództwa przyj¹³,
¿e jest ono „funkcj¹ ustroju b¹dŸ kultury politycznej”73. Poszczególne ustro-
je wi¹¿¹ siê zatem z innymi stylami przewodzenia spo³ecznoœciami. Nastê-
puj¹ce ustroje polityczne: fatalistyczny, hierarchiczny, rynkowy i egalitarny
prowadz¹, wed³ug tego badacza, do odpowiednio: przywództwa despo-
tycznego, pozycyjnego, typu „meteoryt” i charyzmatycznego74. Gabriel
Sheffer okreœla przywództwo Netanjahu – podobnie jak innych by³ych
i obecnych przywódców izraelskich partii politycznych, w tym E. Baraka
z Partii Pracy – jako przywództwo typu „meteoryt”75. Na potrzeby niniej-
szych rozwa¿añ warto zatem zarysowaæ, czym siê ono charakteryzuje. Pod-
porz¹dkowanie zwolenników wynika w tym wypadku ze skutecznoœci
przywódcy, jest ono raczej krótkie (nastawione bowiem na wykonanie za-
dañ) i ograniczone pod wzglêdem uprawnieñ76. G. Sheffer dowodzi, ¿e za-
równo Netanjahu, jak i by³y lider Partii Pracy s¹ pragmatyczni i nastawieni
materialistycznie, a kariera ma dla nich nadrzêdne znaczenie. Przywództwo
w partii zawdziêczaj¹ bezpoœrednim wyborom przez jej cz³onków. S¹ mniej
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zale¿ni od swoich ugrupowañ i maj¹ tendencjê do ograniczania uprawnieñ
w³asnych partii. Doceniaj¹ rolê mediów w polityce i czêsto potrafi¹ nimi
manipulowaæ. W kwestiach gospodarczych s¹ zwolennikami gospodarki
rynkowej i prywatyzacji. Ponadto s¹ beneficjentami szybkiej transformacji
izraelskiej gospodarki. Utrzymuj¹ dodatkowo dobre relacje z elit¹ finan-
sow¹ Izraela77.

Zgodnie z typologi¹ Jamesa MacGregora Burnsa, zdaniem przywo³anego
ju¿ G. Sheffera, przywództwo Netanjahu odpowiada modelowi transakcyj-
nemu. Przywództwo transakcyjne opiera siê na wymianie miêdzy zwolen-
nikami a przywódc¹ „czegoœ, co jest wartoœciowe dla obu stron”, co umo¿li-
wia realizowanie celów przywódcy i jego zwolenników78. Wymiana dóbr
mo¿e mieæ charakter polityczny, ekonomiczny b¹dŸ psychologiczny. Rela-
cja zwolennicy–przywódca w tym typie przywództwa nie jest trwa³a; nie
ma równie¿ mowy o d¹¿eniu do wy¿szego celu, przekraczaj¹cego indy-
widualne cele zwolenników i przywódcy79.

7. Podsumowanie

Podstawow¹ tez¹ wyp³ywaj¹c¹ z niniejszego opracowania jest twierdze-
nie, ¿e przywództwo musi siê opieraæ na niekwestionowanym wsparciu za-
pewnianym przez w³asn¹ partiê polityczn¹. Samo formalne zwiêkszenie
uprawnieñ lidera i towarzysz¹ce mu zmniejszenie wp³ywu innych aktorów
wewn¹trz partii na proces decyzyjny nie jest wystarczaj¹cym elementem
budowy silnej pozycji przywódcy w ugrupowaniu. Pomimo formalnego
wzmocnienia w statutowych regulacjach80 przywództwo konkretnego poli-
tyka, które jest kontestowane przez elitê partyjn¹, prowadzi do ustêpstw
wobec niej. Przyk³adowo pomimo wprowadzenia zmian instytucjonalnych,
które umacnia³y pozycjê przywódcy w partii, i prób – czêœciowo skutecz-
nych – zmarginalizowania wewn¹trzpartyjnej opozycji, po objêciu rz¹dów
w 1996 roku Netanjahu zosta³ zmuszony do powo³ania w sk³ad gabinetu
polityków, których uwa¿a³ za swoich rywali. Niekwestionowane przywódz-
two w partii politycznej wydaje siê zatem istotnym elementem budowy po-
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zycji na arenie gabinetowej. Nie jest to pogl¹d nowy. Zyska³ on wsparcie
w przeprowadzonych na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego wieku analizach po-
równawczych, które prowadzi³y do wniosku, ¿e najwa¿niejszym zasobem
dla szefów rz¹du jest poparcie partii politycznych81. Warto dodaæ, ¿e tak¿e
w przypadku opozycji parlamentarnej jej skutecznoœæ wi¹zana jest z wystê-
powaniem niekwestionowanego przywódcy stoj¹cego na jej czele82.

Jako przywódca Netanjahu by³ pragmatyczny – elastycznie podchodzi³
do kwestii doktrynalnych i by³ zorientowany na skutecznoœæ. Jego proble-
my na arenie gabinetowej wi¹za³y siê z faktem, i¿ dysponowa³ tylko 32 g³o-
sami w 120-osobowym Knesecie. Nie bez znaczenia by³y tak¿e jego cechy
osobiste. Osobowoœæ Netanjahu pozwoli³a mu siêgn¹æ po przywództwo
w partii i obj¹æ rz¹dy, ale negatywnie wp³ynê³a na zdolnoœæ do skutecznego
rz¹dzenia83. Ta ostatnia kwestia wspiera pogl¹d, ¿e ró¿ne sytuacje, w któ-
rych znajduj¹ siê przywódcy, wymagaj¹ odmiennych zachowañ i umiejêt-
noœci84.
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THE LEADERSHIP OF BINYAMIN NETANYAHU

S u m m a r y

The objective of the present paper is to analyse the leadership of Binyamin Netanyahu. The
article briefly presents Netanyahu’s road to leadership and focuses on the three roles which he has
played in the Israeli politics, that is the party leader, the Prime Minister, the Opposition leader, in
the period 1993–2009. The study shows that the majority of personal traits that allowed Netanyahu
to assume party leadership turned out to be an obstacle to effective premiership. The author comes
to the conclusion that the most important resource for prime ministers is their undisputed position
in their own parties.

Key words: leadership, political parties, primaries, Israel, Binyamin Netanyahu
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Charakterystyka gospodarki Izraela
– fenomen izraelskiego rozwoju gospodarczego

Streszczenie: Trwaj¹cy od powstania niepodleg³ego Izraela w 1948 roku konflikt izraelsko-palestyñ-
ski wydaje siê nie mieæ koñca. Wskutek tego sytuacja wewnêtrzna kraju jest ci¹gle bardzo napiêta.
Wymusza to na Izraelu utrzymywanie wielotysiêcznej armii oraz przeznaczanie sporej czêœci bud-
¿etu na zbrojenia. Mimo to izraelska gospodarka prê¿nie siê rozwija i nale¿y do czo³ówki najwy¿ej
rozwiniêtych gospodarek œwiata. Maj¹c na uwadze fakt, i¿ stabilna sytuacja polityczna jest jednym
z determinantów rozwoju gospodarczego, przypadek izraelski mo¿emy uznaæ za prawdziwy feno-
men. Celem niniejszego artyku³u jest dog³êbna analiza izraelskiej gospodarki oraz przybli¿enie jej
mocnych i s³abych stron. Analiza jest oparta na danych liczbowych dotycz¹cych wartoœci produkcji,
podzia³u wydatków bud¿etu pañstwa oraz jego eksportu i importu.

S³owa kluczowe: niepodleg³oœæ Izraela, armia i zbrojenia, fenomen izraelskiego rozwoju gospodar-
czego

1. Wprowadzenie

Istnienie pañstwa izraelskiego na Bliskim Wschodzie stanowi bez w¹tpie-
nia jeden z najpowa¿niejszych problemów oraz wyzwañ dla globalnego
³adu politycznego. Powstanie niepodleg³ego Izraela og³oszono 14 maja 1948
roku1. Od pocz¹tku funkcjonowania Izrael musia³ toczyæ walki zbrojne
przeciwko Palestyñczykom oraz sprzymierzonym z nimi pañstwom arab-
skim (Egipt, Liban, Irak, Syria oraz Jordania)2. Mimo up³ywu 68 lat niepod-
leg³oœci Izraela konflikty z s¹siadami nie zosta³y do koñca rozwi¹zane i na-

49

1 T. Crowdy, Historia szpiegostwa i agentury, Warszawa 2010, s. 360.

2 A. Skorek, Wp³yw radykalnych grup religijnych osadników ¿ydowskich na konflikt bliskowschodni,
[w:] Bezpieczeñstwo narodowe i miêdzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu i Pó³nocnej Afryki (MENA)
u progu XXI wieku, red. R. Bania, K. Zdulski, £ódŸ 2012, s. 56–57.



dal stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla istnienia pañstwa. Do tej pory
Izraelowi uda³o siê nawi¹zaæ poprawne stosunki s¹siedzkie z Jordani¹ oraz
Egiptem. Pozosta³e pañstwa arabskie nie uznaj¹ pañstwowoœci Izraela. Co
wiêcej, istnieje realne zagro¿enie atakiem j¹drowym ze strony Iranu3. Wy-
musza to na Izraelu utrzymywanie ponad 170-tysiêcznej armii4. Wydatki na
armiê oraz zbrojenia wynosz¹ 6,9% PKB5. Armiê izraelsk¹ powszechnie
uznaje siê za jedn¹ z najlepiej wyszkolonych i uzbrojonych na œwiecie6.

Niemniej jednak to nie silna armia, lecz nowoczesna gospodarka zas³ugu-
je na szczególne uznanie. Pomimo wspomnianych problemów wed³ug naj-
nowszej publikacji wskaŸnika rozwoju spo³ecznego (Human Development In-
dex – HDI), przygotowywanej przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych,
Izrael jest 16. najlepiej rozwiniêtym pañstwem na œwiecie7. Eksperci ze
Œwiatowego Forum Ekonomicznego w opracowanym przez siebie Global
Competitive Index Report umieœcili Izrael na 27. miejscu8. Warto wspomnieæ,
¿e Izrael dystansuje w obu rankingach wiele pañstw Unii Europejskiej, któ-
re maj¹ znacznie stabilniejsze warunki rozwoju. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿
stabilnoœæ polityczna jest jednym z czynników wp³ywaj¹cych na rozwój
ekonomiczny danego kraju, nale¿y uznaæ, ¿e izraelska gospodarka jest
wyj¹tkowo odporna na ci¹g³e zawirowania wewnêtrzne. Miêdzy innymi
dlatego zalicza siê do grona najbardziej elastycznych oraz naj³atwiej dosto-
sowuj¹cych siê do warunków kryzysowych gospodarek œwiata9. Stopieñ
rozwoju cywilizacyjnego Izraela mo¿na uznawaæ za prawdziwy fenomen.
G³ównym celem niniejszego artyku³u bêdzie wyjaœnienie przyczyn izrael-
skiego sukcesu rozwoju spo³ecznego.

2. Historia kszta³towania siê izraelskiej gospodarki

Badacze tematyki izraelskiej ekonomii, jak choæby Jonathan Nitzan i Sim-
son Bichler, dziel¹ rozwój Izraela na trzy okresy: przedniepodleg³oœciowy
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(od koñca XIX wieku do 1948 roku), poniepodleg³oœciowy (lata 1948–1965)
oraz wspó³czesny (od 1965 roku do dziœ)10. Ka¿dy z tych okresów obfituje
w szereg wa¿nych wydarzeñ, które wywar³y wp³yw na rozwój cywilizacyj-
ny dzisiejszego Izraela. Historia gospodarcza, podobnie jak historia ca³ego
kraju, jest pe³na wzlotów i upadków.

2.1. Okres przedniepodleg³oœciowy – tworzenie siê izraelskiej
2.1. przedsiêbiorczoœci oraz zal¹¿ków izraelskiej pañstwowoœci

Za pocz¹tek rozwoju ekonomicznego Izraela uznaje siê rok 1880, kiedy to
na tereny znajduj¹cej siê pod osmañskim panowaniem ówczesnej Palestyny
zaczêli nap³ywaæ pierwsi imigranci ¿ydowscy11. Tworzyli pierwsze osady
rolnicze (moszawy) oraz wspólnoty (kibuce), daj¹c tym samym pocz¹tek
izraelskiemu rolnictwu. Zdo³ali równie¿ przywróciæ znaczenie jêzyka he-
brajskiego w regionie oraz rozpocz¹æ proces tworzenia pierwszych za-
l¹¿ków przysz³ego pañstwa ¿ydowskiego12. Po upadku imperium osmañ-
skiego oraz zakoñczeniu I wojny œwiatowej kontrolê nad Palestyn¹ przejêli
sprzyjaj¹cy ¿ydowskim osadnikom Brytyjczycy. Pod brytyjskim panowa-
niem zaczê³y siê tworzyæ pierwsze kompanie ¿ydowskie. Du¿¹ rolê w two-
rzeniu podwalin pod izraelsk¹ potêgê gospodarcz¹ odegrali w tym okresie
Moshe Nowomeysky oraz Pinhas Rutenberg13.

Pierwszy z nich by³ in¿ynierem rosyjskiego pochodzenia. Prowadzi³ ba-
dania nad Morzem Martwym, gdzie poszukiwa³ z³ó¿ pota¿u14. Jego wielolet-
nia dzia³alnoœæ doprowadzi³a do powstania firmy Palestine Potash Ltd.
w 1930 roku, któr¹ póŸniej przemianowano na Dead Sea Works15.

Pinhas Rutenberg by³ równie¿ rosyjskiego pochodzenia. Dziêki swoim
dobrym znajomoœciom we w³adzach Mandatu Palestyñskiego (jak wówczas
nazywano Palestynê znajduj¹c¹ siê pod panowaniem brytyjskim) uzyska³
pozwolenie na wy³¹cznoœæ produkcji oraz dystrybucji energii elektrycznej16.
Stworzy³ firmê Palestine Electric Company (po powstaniu niepodleg³ego
Izraela zmieni³a nazwê na Israel Electric Company)17.
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W okresie przedniepodleg³oœciowym powsta³o równie¿ kilka innych
izraelskich firm, takich jak: Shemen Oil Company, The Societe des Grand
Moulins, The Palestine Silicate Company and the Palestine Salt Company18.
W latach 20. XX wieku powo³ano do ¿ycia uznawane dzisiaj za najlepsze
uczelnie w kraju Instytut Technologii Technion oraz Uniwersytet Hebrajski
w Jerozolimie19. Rozwój przedsiêbiorczoœci postêpowa³ dynamicznie. Yair
Aharoni podkreœla, ¿e najwiêkszy wp³yw na to mia³ postêpuj¹cy nap³yw
¿ydowskich imigrantów, dziêki czemu ju¿ w 1937 roku istnia³o ponad 80
izraelskich przedsiêbiorstw20. Du¿e znaczenie dla tworzenia pierwszych
przedsiêbiorstw mia³o wsparcie finansowe od diaspory ¿ydowskiej z Euro-
py, dziêki czemu bardzo dobrze rozwija³ siê przemys³ w³ókienniczy. II woj-
na œwiatowa równie¿ okaza³a siê korzystna dla rozwoju gospodarczego ów-
czesnych ziem Mandatu Palestyñskiego. Na jego terytorium produkowano
zaopatrzenie dla armii brytyjskiej. Szacuje siê, ¿e liczba ¿ydowskich zak³a-
dów produkcyjnych mog³a wzrosn¹æ do 25021.

2.2. Okres poniepodleg³oœciowy – formowanie siê
2.2. pañstwa ¿ydowskiego

Pocz¹tek nowego okresu historii izraelskiej gospodarki nie nale¿a³ do
naj³atwiejszych. Zaraz po og³oszeniu przez Izrael niepodleg³oœci w maju
1948 roku wybuch³a pierwsza wojna arabsko-izraelska. Trwa³a od 15 maja
1948 roku do 10 marca 1949 roku, powoduj¹c du¿e zniszczenia22. Dodatko-
wo do Izraela nap³ywa³a coraz wiêksza rzesza imigrantów23. Finansowanie
wojny oraz koszty przyjêcia nowych przybyszów zniweczy³y dokonania
poprzedniego okresu. Liczba ludnoœci niemal siê podwoi³a. Pocz¹tkowo pañ-
stwo mia³o trudnoœci z zapewnieniem im zatrudnienia oraz mieszkañ. Fi-
nanse znajdowa³y siê w z³ym stanie. Zmusi³o to Izrael do wprowadzenia
polityki oszczêdnoœci. Aby poprawiæ finanse kraju, ówczesny rz¹d zdecy-
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dowa³ siê na emisjê obligacji. W wiêkszoœci skupowa³a je amerykañska oraz
kanadyjska diaspora ¿ydowska. Obligacje przynios³y izraelskiemu bud¿eto-
wi wielomilionowe zyski, stanowi¹c w 1957 roku ok. 35% ca³ego bud¿etu
pañstwa24. Niebagatelne znaczenie dla finansów publicznych mia³y rów-
nie¿ datki dobroczynne od diaspory ¿ydowskiej z ca³ego œwiata, które nale-
¿y szacowaæ na wiele milionów dolarów25.

Wa¿nym krokiem dla ustabilizowania sytuacji gospodarczej Izraela by³o
osi¹gniêcie porozumienia z Republik¹ Federaln¹ Niemiec w sprawie od-
szkodowañ za Holocaust w czasie II wojny œwiatowej. Sprawa by³a niezwy-
kle delikatna i budzi³a szereg kontrowersji. W 1952 roku ówczesny prezy-
dent David Ben Gurion doszed³ do konsensu w tej sprawie z RFN,
podpisuj¹c z ni¹ stosowne umowy26. Szacuje siê, ¿e Niemcy w ramach re-
kompensaty przekaza³y Izraelowi do 1967 roku ponad 3 mld marek27.

Wspomniane sukcesy sprawi³y, ¿e izraelska gospodarka zyska³a dodat-
kowe fundusze, umo¿liwiaj¹ce jej znacz¹cy rozwój. Ówczesny rz¹d Izraela
m¹drze nimi dysponowa³. Przeznaczy³ je na rozwój przemys³u tekstylnego
i rolnictwa oraz postawi³ na dochodowy biznes, jakim jest szlifowanie dia-
mentów. Dziêki temu powsta³y nowe miejsca pracy oraz polepszy³y siê wa-
runki ¿yciowe obywateli. Spor¹ czêœæ pieniêdzy przeznaczano równie¿ na
badania naukowe oraz szkolnictwo wy¿sze. PKB Izraela w latach 1953–1965
wzrasta³ œrednio o prawie 11%28.

2.3. Okres wspó³czesny – wzloty i upadki izraelskiej gospodarki

Gospodarka Izraela w tym okresie prze¿ywa³a wzloty i upadki. Po latach
szybkiego wzrostu w latach 1953–1965, wzrost gospodarczy spad³ w 1966
roku do zaledwie 2%. W najwiêkszym stopniu przyczyni³o siê do tego
och³odzenie stosunków z Francj¹. Gwa³towny spadek PKB spowodowa³
spadek produkcji oraz wzrost bezrobocia29. Wybuch wojny szeœciodniowej,
trwaj¹cej od 5 do 10 czerwca 1967 roku, sprawi³, ¿e izraelska gospodarka
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znowu przyspieszy³a. Zwyciêstwo Izraela oznacza³o wzrost zagro¿enia
oraz chêæ zemsty ze strony pañstw s¹siednich. Tym samym nast¹pi³ wzrost
wydajnoœci oraz wa¿noœci przemys³u wojskowego, który napêdza³ izraelski
wzrost gospodarczy. Wygrana w wojnie szeœciodniowej przynios³a Izraelo-
wi nowe zdobycze terytorialne oraz si³ê robocz¹. PKB po raz kolejny wzra-
sta³ o ponad 10%30. Trend ten utrzyma³ siê do wybuchu wojny Jom Kippur,
trwaj¹cej od 6 do 26 paŸdziernika 1973 roku31. Doprowadzi³o to do wybu-
chu tzw. kryzysów naftowych, które ponownie spowolni³y rozwój izrael-
skiej gospodarki. Spowolnienie trwa³o niemal ca³¹ dekadê. Œredni wzrost
PKB od zakoñczenia wojny Jom Kippur do 1983 roku nie przekracza³ 2%.
Lawinowo wzrasta³y inflacja oraz wydatki bud¿etowe32.

W 1983 roku Izrael dotkn¹³ powa¿ny kryzys gospodarczy, zwany w lite-
raturze tzw. kryzysem gie³dowym33. Za jego g³ówn¹ przyczynê uznaje siê
zmowê bankierów z piêciu najpotê¿niejszych izraelskich banków (Bank Ha-
poalim, Bank Leumi, Israel Discount Bank, Mizrahi Bank i Union Bank).
Chc¹c utrzymaæ stabilny kurs swoich akcji na Gie³dzie Papierów Wartoœcio-
wych w Tel Awiwie, nak³aniali oni inwestorów do inwestowania sporych
kwot w swoje akcje. W efekcie nast¹pi³ krach i dosz³o do czasowego zam-
kniêcia gie³dy34. Inflacja ros³a lawinowo, przekraczaj¹c w 1984 roku ponad
450%35. Pogarszaj¹ca siê sytuacja gospodarcza kraju zmusi³a rz¹d do wpro-
wadzenia planu antykryzysowego. Aby zapobiec dalszemu wzrostowi in-
flacji, uchwalono w 1985 roku plan stabilizacyjny, przewiduj¹cy obciêcie
wydatków bud¿etowych, dewaluacjê szekla, dodruk pieniêdzy na pokrycie
dziury bud¿etowej oraz czasow¹ kontrolê cen produktów i us³ug36. Wszyst-
kie posuniêcia rz¹du ówczesnego premiera Szymona Peresa okaza³y siê suk-
cesem. Gospodarka Izraela po raz kolejny wróci³a na œcie¿kê szybkiego
wzrostu. Szczególnie szybko rozwija³ siê sektor informatyczny. Zaczê³y siê
tworzyæ liczne firmy informatyczne, takie jak NICE Systems, Mercury Inter-
active i wiele innych. Powstanie tych spó³ek zapocz¹tkowa³o dynamiczny
rozwój izraelskiego przemys³u wysokich technologii37.

W latach 90. do Izraela nap³ynê³a kolejna fala imigrantów, spowodowana
upadkiem ZSRR. Wiêkszoœæ z nich legitymowa³a siê wy¿szym wykszta³ce-
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niem, co dodatkowo wp³ynê³o korzystnie na rozwój izraelskiej gospodar-
ki38. Równie istotna dla budowania izraelskiego dobrobytu okaza³a siê kon-
ferencja pokojowa w Madrycie w 1991 roku, która doprowadzi³a do podpi-
sania porozumieñ z Oslo w 1993 roku39. Umo¿liwi³o to krajowi póŸniejsze
zawarcie porozumieñ z Palestyn¹ oraz Jordani¹. Podpisanie traktatu poko-
jowego z Jordani¹ w 1994 roku sprawi³o, ¿e Izrael zyska³ nowego partnera
handlowego40.

Próba pokojowego rozwi¹zania problemu palestyñskiego da³a Izraelowi
nowy impuls do dalszego rozwoju ekonomicznego. Pozorna stabilizacja po-
lityczna korzystnie wp³ynê³a na postrzeganie Izraela wœród inwestorów za-
granicznych. Szczególnie upodobali go sobie amerykañscy potentaci finan-
sowi, tacy jak Bill Gates czy Warren Buffett, lokuj¹c tam spory kapita³41.
Wiele najbardziej innowacyjnych i najwiêkszych korporacji transnarodo-
wych, m.in. Apple, IBM, Microsoft, Google czy Hewlett Packard, ulokowa³o
w Izraelu swoje centra badawcze. Izraelskie wybrze¿e Morza Œródziemnego
sta³o siê jednym z terenów o najwy¿szej koncentracji firm z sektora wyso-
kich technologii. Tereny rozci¹gaj¹ce siê od Aszkelonu po Hajfê okreœla siê
mianem izraelskiej Doliny Krzemowej42.

XXI wiek przyniós³ izraelskiej gospodarce kolejne wyzwania. Pierwszym
z nich okaza³ siê wybuch tzw. Drugiej Intifady – czyli ponownego konfliktu
izraelsko-palestyñskiego – która trwa³a od 2000 do 2005 roku43. Wybuch
walk niós³ spore utrudnienia dla izraelskiej gospodarki. Mimo to PKB ci¹gle
wzrasta³, œrednio o ok. 3% rocznie. Izrael zawdziêcza to przyjêciu przez par-
lament w 2000 roku ustawy dotycz¹cej redukcji deficytu bud¿etowego oraz
zmniejszenia d³ugu publicznego44. Efektem ustawy by³ spadek d³ugu we-
wnêtrznego z 51% do 47%. Deficyt bud¿etowy zosta³ ustabilizowany na po-
ziomie 3%45. W³adze Izraela zacieœni³y w tym czasie kontakty handlowe
z Chinami oraz Japoni¹. Zaowocowa³o to dalszym nap³ywem kapita³u za-
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granicznego, który zrekompensowa³ koniecznoœæ podniesienia wydatków
na armiê oraz budowê muru bezpieczeñstwa na Zachodnim Brzegu Jorda-
nu. Dziêki temu PKB Izraela wzrós³ w 2005 roku o 5,2%46.

Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stanê³a izraelska gospodarka, by³
globalny kryzys gospodarczy z 2009 roku. Izrael jako jedno z nielicznych
pañstw wysoko rozwiniêtych zdo³a³ unikn¹æ recesji. PKB Izraela wzrós³
o 1,2%. Zdaniem Daniela Manamy oraz Zeeva Rosenheka by³o to mo¿liwe
dziêki brakowi interwencjonizmu pañstwowego w sektor bankowy. Rz¹d
Izraela nie zdecydowa³ siê na ratowanie sektora bankowego pieniêdzmi
publicznymi. Kolejnym wa¿nym posuniêciem rz¹du Izraela by³a implemen-
tacja tzw. ustawy Bachara, która nakazywa³a rozdzia³ depozytów banko-
wych od czynnoœci inwestycyjnych banków. Dziêki temu banki mia³y ogra-
niczon¹ mo¿liwoœæ podejmowania inwestycji wysokiego ryzyka47. W 2010
roku Izrael do³¹czy³ do grona pañstw OECD. Pañstwa cz³onkowskie sta-
wiaj¹ innym pañstwom Izrael za przyk³ad, jak nale¿y prowadziæ udan¹ po-
litykê ekonomiczn¹48. W latach 2011–2013 PKB Izraela wzrasta³ po raz kolej-
ny o ponad 3%. Prognozy ekonomiczne na rok 2014 OECD wskazywa³y, i¿
PKB Izraela powinien wzrosn¹æ o 2,2%49.

Izraelska gospodarka kszta³towa³a siê etapami. W pierwszej kolejnoœci
zaczê³o ewoluowaæ rolnictwo, nastêpnie przemys³, a na samym koñcu sek-
tor us³ugowy. Izrael przeby³ d³ug¹ drogê rozwoju gospodarczego. Dziêki
wykorzystaniu swojego kapita³u ludzkiego oraz przeznaczeniu sporych
nak³adów finansowych na edukacjê i badania, a tak¿e otwarcie siê na in-
westycje zagraniczne w Izraelu wytworzy³ siê bardzo silny przemys³ wyso-
kich technologii oraz powi¹zanych z nim us³ug.

3. Gospodarka Izraela w liczbach – udzia³ poszczególnych
3. sektorów w PKB

Izrael jest krajem kapitalistycznym z gospodark¹ wolnorynkow¹. We-
d³ug danych Ministerstwa Finansów Izraela z 2010 roku najwiêkszy procent
PKB wytworzy³ sektor us³ug – 66,4%, sektor przemys³owy – 31,2%, a rolnic-
two – 2,4%50. Dane liczbowe odzwierciedlaj¹ hierarchiê znaczenia poszcze-
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gólnych sektorów dla izraelskiej gospodarki. Wszystkie sektory s¹ wysoko
rozwiniête. Wartoœæ PKB wynios³a w 2014 roku 305,7 mld USD, co daje
38 004 USD na osobê51. W 2013 roku bez pracy pozostawa³o 5,8% ogó³u lud-
noœci52.

3.1. Sektor rolniczy

Rolnictwo, chocia¿ nie jest najwiêksz¹ i najistotniejsz¹ ga³êzi¹ izraelskiej
gospodarki, stanowi najlepszy przyk³ad doskona³ej izraelskiej przedsiêbior-
czoœci. Po³owê terytorium kraju zajmuje pustynia Negew, wskutek czego
tylko 20% terytorium kraju nadaje siê do upraw rolniczych. Niewielkie ro-
czne opady oraz ma³e zasoby wody tak¿e nie sprzyjaj¹ rozwojowi rolnic-
twa. Mimo tak niesprzyjaj¹cych warunków poziom rozwoju rolnictwa
w Izraelu jest wysoki. Dzieje siê tak z dwóch powodów.

Po pierwsze, produkcja rolna w Izraelu jest doskonale zorganizowana.
System izraelskiego rolnictwa opiera siê na dwóch typach wspólnot rolni-
czych: kibucach oraz moszawach, które zaczê³y siê wytwarzaæ w okresie
przedniepodleg³oœciowym. Kibuce to spó³dzielcze gospodarstwa rolne,
w których cz³onkowie nie posiadaj¹ ¿adnej w³asnoœci prywatnej. Wszystkie
uprawy oraz ziemia s¹ dobrem wspólnym cz³onków danego kibuca. Ka¿dy
cz³onek danego kibuca ma równe prawa i obowi¹zki. Przeciwieñstwem ki-
buców s¹ moszawy, czyli spó³dzielnie rolnicze, w których rolnicy pracuj¹
na w³asny rachunek. Ka¿dy cz³onek moszawy musi p³aciæ podatek na rzecz
spó³dzielni.

Po drugie, rozwój izraelskiej technologii znalaz³ równie¿ zastosowanie
w rolnictwie. Izrael mo¿e siê poszczyciæ jednym z najlepszych systemów
sztucznego nawadniania, który jest sterowany komputerowo. Dziêki temu
gospodarstwa rolne istniej¹ nawet na pustyni Negew53. Rozwój technologii
wp³ywa korzystnie na wydajnoœæ izraelskiego rolnictwa. Szacuje siê, ¿e
w latach 1999–2009 wydajnoœæ wzros³a o 26%, podczas gdy liczba rolników
zmniejszy³a siê z 23 500 do 17 00054.

Do najwa¿niejszych produktów rolnych oraz hodowlanych Izraela na-
le¿¹: warzywa, ziemniaki, melony, cytrusy, drób, jagniêcina, baranina, cy-
trusy, kwiaty oraz inne owoce. Izrael ma równie¿ dobrze rozwiniête
rybo³ówstwo z racji swojego po³o¿enia nad Morzem Œródziemnym.
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3.2. Sektor przemys³owy i us³ugowy

Izrael ma œwietnie rozwiniêty przemys³ chemiczny. Najwiêcej zak³adów
przemys³owych jest ulokowanych w okolicach Hajfy oraz Morza Martwego.
Israel Chemicals to jedna z najwiêkszych firm w kraju. Zajmuje siê m.in.
produkcj¹ nawozów sztucznych oraz obróbk¹ metali55. Kolejn¹ wa¿n¹
firm¹ chemiczn¹ jest Dead Sea Works, czwarty producent oraz dostarczy-
ciel pota¿u na œwiecie. Zajmuje siê równie¿ produkcj¹ chlorku magnezu,
soli przemys³owej, soli k¹pielowej, soli sto³owej itp.56 Bardzo dynamiczny
rozwój przechodzi firma Israel Aerospace Industries, producent samolotów
oraz militariów. Wizytówk¹ izraelskiego przemys³u farmaceutycznego jest
firma Teva Pharmaceutical Industries, najwiêkszy producent leków generycz-
nych na œwiecie57.

Sporych dochodów do izraelskiego bud¿etu dostarcza równie¿ obróbka
diamentów. Izrael to obok Belgii i Indii najwiêkszy gracz na rynku diamen-
tów. Centrum izraelskiego przemys³u diamentowego jest miasto Ramat
Gan. Wartoœæ wyeksportowanych oszlifowanych diamentów w 2012 roku
wynios³a 5,56 mld dolarów, podczas gdy wartoœæ eksportu nieoszlifowa-
nych kryszta³ów szacuje siê na 2,8 mld dolarów58. Rok wczeœniej dochody
z eksportu diamentów by³y ponad 20% wy¿sze. Spadek eksportu zosta³
w du¿ej mierze spowodowany przez globalny kryzys finansowy, który do-
tkliwie odczu³y pañstwa ze strefy euro oraz Stany Zjednoczone, bêd¹ce naj-
wiêkszymi odbiorcami izraelskich diamentów. Najwiêksza czêœæ eksportu
przeznaczana jest na rynek amerykañski – ok. 36%. Drugim najwiêkszym im-
porterem jest Hongkong, gdzie trafia 28% wszystkich diamentów. Na trze-
cim miejscu lokuje siê Belgia, gdzie trafia 8% izraelskich diamentów59.

Trudne po³o¿enie geopolityczne Izraela zmusi³o go do stworzenia silnego
przemys³u zbrojeniowego. Izrael zalicza siê do najwiêkszych producentów
oraz eksporterów sprzêtu wojskowego na œwiecie. Stockholm International
Peace Research Institute umieœci³ w 2010 roku w przygotowywanym przez
siebie corocznym raporcie trzy izraelskie firmy na liœcie 100 najwiêkszych
producentów broni na œwiecie: Elbit Systems, Israel Aerospace Industries
oraz RAFAEL60. W sumie w Izraelu dzia³a ponad 150 firm produkuj¹cych
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militaria. Szacunkowa wartoœæ izraelskiego eksportu sprzêtu wojskowego
wynios³a w 2012 roku 7 mld dolarów – wzros³a o 20% w porównaniu z 2011
rokiem61. Wiêksza czêœæ eksportu trafia do USA oraz Europy. Niewiele mniej-
sza czêœæ izraelskiej produkcji wojskowej trafia do po³udniowo-wschodniej
Azji oraz Ameryki £aciñskiej.

Najwa¿niejszym motorem napêdowym izraelskiej gospodarki s¹ firmy
z tzw. sektora hi-tech. Sk³ada siê na to kilka czynników. Du¿y odsetek nau-
kowców, spore nak³ady finansowe na rozwój i badania oraz udzia³ w two-
rzeniu PKB czyni¹ sektor izraelskiego hi-tech jednym z wiêkszych na œwie-
cie. Izrael jest klasyfikowany na 4. miejscu pod wzglêdem liczby naukow-
ców, jeœli wzi¹æ pod uwagê liczbê publikacji naukowych na jednego miesz-
kañca62. Publikacje izraelskich naukowców ciesz¹ siê sporym uznaniem na
œwiecie. Przyczynili siê oni do rozwoju takich dziedzin, jak: ochrona œrodo-
wiska, astronomia, fizyka, in¿ynieria kosmiczna, rolnictwo, informatyka,
medycyna itp. Tel Awiw uchodzi za jedno z miast najbardziej innowacyj-
nych dla biznesu. Omawiany ju¿ region Sillicon Wadi jest uznawany za
drugi co do wielkoœci oœrodek badawczy wysokich technologii na œwiecie.
Na terenie rozci¹gaj¹cym siê od Aszkelonu na po³udniu kraju a¿ po Hajfê
na pó³nocy kraju funkcjonuje najwiêcej firm typu start-up na œwiecie oraz
podmiotów joint venture63. Niemal wszystkie korporacje transnarodowe
z sektora hi-tech maj¹ swoje centra badawcze w Sillicon Wadi. Ponad 35 000
izraelskich naukowców, informatyków i in¿ynierów pracuje dla takich firm,
jak: INTEL, IBM, Microsoft, Motorola, HP, SanDisk, Google itp.64

Bardzo wymierny w zyskach dla izraelskiej gospodarki jest równie¿ sek-
tor energetyczny. Izrael przeznaczy³ spore pieni¹dze na badania i rozwój
energii odnawialnej. Prym w tej dziedzinie wiedzie wykorzystanie energii
s³onecznej. Utworzone w 1987 roku Narodowe Centrum Energii S³onecznej
Bena Gubiona na pustyni Negew uchodzi za najlepszy oœrodek badawczy
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w tej dziedzinie na œwiecie65. Niedawno odkryte pola z³ó¿ gazu – Karish,
Tanin, Dolphin – mog¹ dostarczyæ Izraelowi sporych zysków oraz zwiêk-
szyæ jego bezpieczeñstwo energetyczne66.

Ostatnim wartym uwagi sektorem izraelskiej gospodarki jest turystyka.
W 2013 roku Izrael odwiedzi³o ponad 3,5 mln zagranicznych turystów,
g³ównie z USA oraz krajów Unii Europejskiej. Przynios³o to izraelskiemu
bud¿etowi zysk rzêdu 3,3 mld dolarów67.

3.3. Eksport vs import – partnerzy handlowi Izraela

Izrael z racji trudnych stosunków z krajami regionu bliskowschodniego
nie rozwija, jak to siê dzieje w wypadku wiêkszoœci pañstw, handlu z najbli¿-
szymi s¹siadami. Dziêki silnym zwi¹zkom ze Stanami Zjednoczonymi oraz
pañstwami europejskimi gospodarka Izraela osi¹gnê³a tak wysoki poziom
rozwoju.

Najwa¿niejszym partnerem handlowym Izraela s¹ Stany Zjednoczone.
£¹czna wartoœæ ich wzajemnego handlu wynosi prawie 26 mld dolarów.
Nastêpnym wa¿nym partnerem Izraela s¹ Chiny, z którymi wymiana han-
dlowa siêga ponad 15 mld dolarów. Kolejno grono wa¿nych partnerów
handlowych stanowi¹ pañstwa Unii Europejskiej. Zgodnie z badaniami Uni-
wersytetu Michigan ogólna wartoœæ izraelskiego eksportu wynosi ok. 65 mld
dolarów, a importu – ok. 72 mld dolarów68. Izrael ma zatem ujemny bilans
handlowy.

Tabela 1. Zestawienie produktów eksportowych oraz importowych Izraela w 2010 roku

Eksport Import

Diamenty – 28,1%
Lekarstwa – 10,8%
Elektronika – 4%
Minera³y i nawozy chemiczne – 4%
Kable telefoniczne – 3,8%
Czêœci do samolotów – 2,6%

Diamenty – 14,2%
Ropa Naftowa – 11,3%
Pojazdy pasa¿erskie – 5,2%
Paliwa p³ynne – 3,3%
Wêgiel – 2,1%
Produkty farmaceutyczne – 2%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie http://cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n11e.pdf
(dostêp: 27.06.2014).

60

£UKASZ NITA

65 W. Palz, Solar Power for the World: What You Wanted to Know about Photovoltaics, New York 2014,
s. 544.

66 A. Bar-Eli, Tamar Offshore Field Promises Even More Gas than Expected, http://www.haaretz.
com/print-edition/business/tamar-offshore-field-promises-even-more-gas-than-expected-1.281861
(dostêp: 27.06.2014).

67 Najpopularniejszym celem wizyt zagranicznych turystów jest Jerozolima. Do wa¿nych atrakcji
turystycznych zalicza siê równie¿ twierdzê Masada, Betlejem, Nazaret oraz Eliat, portowe miasto
nad zatok¹ Akaba.

68 Israel Statistics, http://globaledge.msu.edu/countries/israel/statistics (dostêp: 27.06.2014).



Z danych zawartych w tabeli 1 mo¿na wywnioskowaæ, i¿ diamenty sta-
nowi¹ najwa¿niejszy produkt eksportowy oraz importowy. Ponadto Izrael
eksportuje sporo produktów farmaceutycznych oraz nawozów sztucznych.
Znacz¹cy udzia³ w eksporcie Izraela ma równie¿ szeroko rozumiana elek-
tronika oraz czêœci dla przemys³u lotniczego. Izrael importuje zaœ pojazdy
pasa¿erskie, surowce energetyczne oraz podzespo³y dla przemys³u wyso-
kich technologii.

4. Ocena izraelskiej gospodarki – silne i s³abe strony

Proces kszta³towania siê izraelskiej gospodarki trwa³ ponad 100 lat.
W œrodowisku naukowym panuje powszechna opinia, i¿ Izrael zawdziêcza
swój dobrobyt pomocy finansowej Stanów Zjednoczonych oraz wp³ywom
z odszkodowañ powojennych wyp³aconych przez RFN69. Niemniej jednak
nale¿y pamiêtaæ, ¿e Izrael nie roztrwoni³ tych pieniêdzy. Od 1952 roku, kie-
dy do Izraela zaczê³y nap³ywaæ pierwsze fundusze, kraj obra³ strategiê pro-
inwestycyjn¹, maj¹c¹ na celu uczynienie go jedn¹ z globalnych potêg gos-
podarczych. Chciano to osi¹gn¹æ poprzez przeznaczanie sporych funduszy
na naukê oraz rozwój przemys³u. Z perspektywy czasu wydaje siê, ¿e plan
siê powiód³. Izrael doskonale wykorzystuje swoje najwiêksze atuty, kapita³
ludzki, dostêpn¹ ziemiê i wystêpuj¹ce tam surowce. Jak podkreœla Anna
Zieliñska-G³êbocka, dobre wykorzystanie tych dwóch czynników prowadzi
do rozwoju technicznego, co przek³ada siê na rozwój gospodarczy kraju70.

Ostatnio na polskim rynku wydawniczym ukaza³a siê ksi¹¿ka dwóch
izraelskich ekonomistów – Dana Senora oraz Saula Singera, w której pod-
kreœlaj¹ oni ogromne znaczenie dwóch cech narodu izraelskiego – przedsiê-
biorczoœci oraz inteligencji – dla rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju71.
Ich zdaniem te cechy w po³¹czeniu z inwestycjami pañstwa w naukê oraz
w badania i rozwój s¹ gwarancj¹ sukcesu. Dziêki nim gospodarka Izraela
przetrwa najwiêksz¹ katastrofê72. Wgl¹d w historiê gospodarcz¹ Izraela po-
zwala stwierdziæ, ¿e autorzy ci maj¹ racjê. Gospodarka Izraela przetrwa³a
ju¿ wiele wojen oraz wstrz¹sów na globalnym rynku gie³dowym.

Izrael przeznacza œrednio 4,5% PKB na badania i rozwój, dystansuj¹c
wci¹¿ bogatsze od siebie Japoniê, Stany Zjednoczone, Niemcy. Wysokie
nak³ady finansowe przek³adaj¹ siê na kondycjê izraelskiego przemys³u hi-
-tech. Izrael jest pañstwem, w którym tworzy siê nowoczesn¹ technologiê
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oraz wyznacza standardy naukowo-badawcze dla innych pañstw, co te¿
wielokrotnie podkreœlaj¹ pañstwa OECD. Wp³ywa to pozytywnie na po-
strzeganie Izraela wœród zagranicznych inwestorów.

Fakt, i¿ sam Bill Gates i Warren Buffett inwestuj¹ pieni¹dze w izraelski
przemys³ hi-tech, powinien byæ wystarczaj¹cym dowodem, i¿ gospodarka
izraelska jest naprawdê konkurencyjna i atrakcyjna dla zagranicznych in-
westorów. Kapita³ zagraniczny sprzyja równie¿ rozwojowi izraelskich
spó³ek. Na rynku izraelskim dzia³a przesz³o 70 funduszy joint venture,
sprzyjaj¹c rozwojowi izraelskich spó³ek typu start-up. Œwiadczy to tylko
o tym, i¿ Izraelczycy nie boj¹ siê ryzyka inwestycyjnego.

Prognozy dla izraelskiej gospodarki s¹ optymistyczne. Wed³ug prognoz
OECD wzrost gospodarczy w Izraelu ma wynieœæ w 2014 roku 3,2%,
a w 2015 roku – 3,5%73. Nale¿y zatem przypuszczaæ, i¿ dobry klimat dla in-
westorów zagranicznych oraz powstawania spó³ek start-up zostanie pod-
trzymany.

Ci¹g³y wzrost gospodarczy oraz udana polityka gospodarcza pañstwa
wcale nie oznaczaj¹, ¿e przed Izraelem nie stoj¹ kolejne wyzwania. Jak za-
uwa¿a P. Rivlin, wzrost gospodarczy w Izraelu nastêpuje kosztem czêœci
izraelskiego spo³eczeñstwa, szacuje siê bowiem, i¿ 22,5% spo³eczeñstwa
¿yje w biedzie74. Jego teoria znajduje odzwierciedlenie we wskaŸniku Ginie-
go, okreœlaj¹cym, w jakim stopniu dane spo³eczeñstwo jest zró¿nicowane
pod wzglêdem maj¹tkowym. WskaŸnik Giniego dla Izraela wynosi 39,2
(porównywalny do Maroka – pañstwa rozwijaj¹cego siê)75. Znacz¹cy pro-
cent ludnoœci ¿yj¹cej w biedzie stanowi¹ ortodoksyjni ¯ydzi, którzy w wiêk-
szoœci nie pracuj¹ i ¿yj¹ ze œrodków uzyskanych z pomocy spo³ecznej76.
W jeszcze gorszej sytuacji materialnej znajduj¹ siê Palestyñczycy. Zdaniem
Samiego Miaariego i Nabila Khattaba œredni roczny dochód Palestyñczyka
jest piêtnastokrotnie ni¿szy od œredniego dochodu Izraelczyka. G³ówna
przyczyna tak du¿ej dysproporcji le¿y w ró¿nicy œredniej miesiêcznej pensji
– wed³ug badañ wy¿ej wymienionych autorów w wielu firmach, zatrud-
niaj¹cych zarówno Palestyñczyków, jak i Izraelczyków, tym drugim wy-
p³aca siê œrednio o 42% wy¿sz¹ pensjê, choæ czêsto pracuj¹ krócej od swoich
arabskich kolegów77.
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5. Podsumowanie

W artykule wykazano, i¿ gospodarka izraelska opiera siê w du¿ej mierze
na przemyœle wysokich technologii (przede wszystkim us³ugach informatycz-
nych). Podstawowym czynnikiem, który umo¿liwi³ jej tak dynamiczny roz-
wój, by³y wyp³acone przez RFN reperacje wojenne oraz znaczna pomoc fi-
nansowa od diaspory ¿ydowskiej z Europy i Stanów Zjednoczonych. Pozy-
skane w ten sposób fundusze pos³u¿y³y Izraelowi do budowy przemys³u
oraz potencja³u naukowego. Wysokie nak³ady poniesione na rozwój i bada-
nia sprawi³y, ¿e Izrael wykszta³ci³ najnowoczeœniejszy oraz najlepiej za-
rz¹dzany sektor rolniczy na œwiecie. Proinwestycyjna polityka gospodarcza
pañstwa w po³¹czeniu z powszechn¹ przedsiêbiorczoœci¹ obywateli czyni
Izrael idealnym rynkiem dla inwestorów zagranicznych. Stany Zjednoczone
oraz pañstwa Unii Europejskiej s¹ g³ównymi partnerami handlowymi Izrae-
la. W pañstwie tym na przestrzeni wieków wykszta³ci³ siê przemys³ obróbki
diamentów. To bardzo dochodowy biznes, w którym Izrael wiedzie prym
na œwiecie. Diamenty i inne kamienie szlachetne stanowi¹ znacz¹cy odsetek
eksportu oraz importu Izraela. Dziêki dobrze rozwiniêtemu rolnictwu Izrael
eksportuje równie¿ sporo owoców, a tak¿e nawozów sztucznych. Zag³êbie
przemys³u hi-tech Sillicon Wadi jest nie tylko globalnym centrum us³ug
informatycznych, ale równie¿ powa¿nym oœrodkiem badawczym.

Przede wszystkim te czynniki sprawiaj¹, ¿e Izrael mimo trudnej sytuacji
wewnêtrznej ca³y czas dynamicznie siê rozwija pod wzglêdem gospodar-
czym. Izraelskiej gospodarki nie zachwia³y nawet liczne wojny pomiêdzy
Izraelem a Palestyñczykami. Droga, jak¹ obra³ Izrael, okaza³a siê skuteczna.
Warto wspomnieæ o tym, ¿e PKB Izraela roœnie w szybszym tempie ni¿
w wiêkszoœci pañstw Unii Europejskiej. Prognozy dla gospodarki izraelskiej
s¹ optymistyczne. Jest ona zatem silna i wysoce innowacyjna, ale ma rów-
nie¿ swoje wady. Izrael jest krajem du¿ych kontrastów. Obok ludzi bajecz-
nie bogatych istnieje tam spory procent ludzi ¿yj¹cych w biedzie. W wiêk-
szoœci s¹ to ortodoksyjni ¯ydzi, niechc¹cy podj¹æ pracy. Mog¹ oni stanowiæ
spore obci¹¿enie dla bud¿etu pañstwa, co mo¿e mieæ negatywne prze³o¿e-
nie na wzrost gospodarczy.
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CHARACTERISTICS OF ISRAELI ECONOMY – THE PHENOMENON
OF ISRAELI ECONOMIC DEVELOPMENT

S u m m a r y

The Israeli-Palestinian conflict has been an ongoing struggle between Israeli and Palestinians
since the moment Israel proclaimed its independence in 1948. For this reason the political situation
in the country has remained very complicated. This fact forces Israel to maintain a large army and
to spend a vast percent of its GDP on armament. In spite of this fact, Israeli economy is developing
very quickly and is regarded as one of the highest developed economies in the world. When we
take into consideration the fact that the political stability is an inseparable element of human and
economic development, we can say that Israeli case can be seen as a genuine phenomenon. The goal
of this article is to analyze the structure of the Jewish economy as well as its strong and weak sides.
It is based on official statistics relating to budget expenditures, the values of production and import
vs exports estimations.

Key words: Israeli-Palestinian conflict, Israeli army and armament, Israeli economic phenomenon
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Uniwersytet Opolski

Teokratyzm Izraela a w³adza królewska
– kim by³ melek w przekazie deuteronomisty

Streszczenie: Prawdopodobne jest, ¿e Jahwe chcia³ siê pos³u¿yæ monarchi¹, by by³a ostoj¹ ludu.
Izraelici odrzucaj¹ Jahwe jako Króla. Pan Zastêpów sam wybiera sobie idealnego kandydata. Król
zostaje namaszczony, a Jego duch w nim dzia³a. Chocia¿ Saul staje siê postaci¹ tragiczn¹ i nie-
wiern¹, Jahwe powo³uje godnego nastêpcê. Utwierdza on granice pañstwa, chce zbudowaæ Bogu
œwi¹tyniê. Nagrodzony zostaje obietnic¹ utwierdzenia jego tronu na wieki oraz synostwem Bo¿ym
jego potomków. Salomon na pocz¹tku jest w³adc¹ idealnym. Zmieniaj¹ go wielorakie sojusze przy-
pieczêtowywane ma³¿eñstwami. ¯ony odwodz¹ go od Boga, a jego niewiernoœæ powoduje roz³am
królestwa. Wielu królów judzkich, choæ wpisanych w proroctwo Natana, czyni to, co z³e w oczach
Pana, ale dopiero wysiedlenia babiloñskie sprawi³y, ¿e przypomniano sobie s³owa Gedeona i Samue-
la, którzy odradzali ustanowienie monarchii, mówi¹c, ¿e jedynym Królem jest Jahwe. Mimo posiada-
nia przez Izrael widzialnego króla-cz³owieka Jahwe zawsze by³ i bêdzie dla niego królem. By sobie to
przypomnieæ, Izraelici musieli odst¹piæ od Niego i utraciæ wszystko. Bóg jednak w swej mi³oœci daje
im z powrotem to, co zosta³o im zabrane, i ukazuje, ¿e nie ma lepszego w³adcy ni¿ On sam.

S³owa kluczowe: król, Saul, Dawid, Salomon, monarchia, Jahwe, teokracja

1. Wprowadzenie

Daremne jest szukanie w pierwszych ksiêgach Starego Testamentu
wznios³ych tekstów, s³awi¹cych Jahwe jako Króla. Autorzy natchnieni zdaj¹
siê pocz¹tkowo zwlekaæ z nadaniem izraelskiemu Bogu tytu³u „król”, który
po hebrajsku brzmi melek. Zw³okê tê przed powstaniem królestwa w Izraelu
mo¿na t³umaczyæ obaw¹ przed przenikniêciem do religii jahwistycznej ele-
mentów mitologii Kanaanu, jak równie¿ kultu Molocha, którego czczono
jako króla i w darze ofiarowano mu dzieci1. Innym powodem jest fakt, ¿e
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Izraelitom, którzy pierwotnie byli plemionami koczowniczymi, chocia¿
w Egipcie wiedli osiad³y tryb ¿ycia, obraz pasterza by³ bli¿szy. Bardziej zro-
zumia³a by³a zatem idea Jahwe jako Pasterza ni¿ Króla.

Brak wzmianek o w³adczym charakterze Pana Zastêpów w ksiêgach Sta-
rego Testamentu nie oznacza³, ¿e naród wybrany nie widzia³ w swym Bogu
prawdziwego i jedynego Króla. Ka¿dorazowe nazwanie Boga Stwórc¹ czy
Panem oddaje wiarê w wy³¹cznoœæ w³adzy Jahwe nad œwiatem. Na pewien
czas naród Jahwe jakby zapomnia³ o Jego w³adaniu. Dzia³o siê to wówczas,
gdy teokracjê Stwórcy chciano niejako zast¹piæ rz¹dami monarchicznymi.
Niejednoznaczne s¹ powody, dla których Izrael wymusi³ na swym sêdzim
Samuelu obranie w jego miejsce króla.

Dopiero w Ksiêdze Psalmów w sposób bezpoœredni mowa jest o Jahwe
jako o Królu. Ksiêgi, które znajduj¹ siê przed Ksiêg¹ Psalmów, jedynie w kil-
ku miejscach nazywaj¹ Jahwe Królem2. Uwypuklenie w³adzy królewskiej
Boga spowodowane zosta³o sytuacj¹ polityczn¹ Izraela. Bardzo wyraŸnie
przypominano sobie dan¹ Dawidowi niegdyœ obietnicê. Zawarta w 2 Sm
7 zapowiedŸ wiecznego panowania zapocz¹tkowanej przez niego dynastii
na swój sposób zaprzepaszczona zostaje przez Salomona, syna Dawida.
Król ten u schy³ku swego ¿ycia staje siê niewierny wobec Jahwe, wskutek
czego po jego œmierci królestwo utwierdzone przez Dawida rozpada siê na
dwoje. Po tych niepowodzeniach politycznych, których apogeum staj¹ siê
wysiedlenia babiloñskie, lud wybrany powraca do pierwotnego obrazu je-
dynego Króla – Pana Zastêpów.

2. Dzie³o deuteronomistyczne

Dzie³o deuteronomistyczne obejmuje szeœæ ksi¹g Starego Testamentu,
które nastêpuj¹ po Piêcioksiêgu. S¹ nimi ksiêgi: Jozuego, Sêdziów, 1–2 Sa-
muela oraz 1–2 Królewska. Opisany w powy¿szych ksiêgach etap dziejów
Izraela jawi siê jako szczególnie prze³omowy. Izraelici wchodz¹ do Ziemi
Obiecanej pod wodz¹ Jozuego (prawdopodobnie by³ to XIII wiek przed
Chr.). Odchodz¹ od Jahwe i powracaj¹ do Niego, ale zw³aszcza w okresie
w³adzy ostatniego sêdziego, czyli Samuela, dokonuje siê przejœcie narodu
wybranego od konfederacji dwunastu pokoleñ do monarchii z królem-
-cz³owiekiem na czele, który staje siê pomazañcem Jahwe. Najpierw Bo¿y
wybór pada na Saula, który staje siê postaci¹ tragiczn¹ i traci to, co zosta³o
mu dane – ³askê Jahwe i tron Izraela. Jego nastêpca – Dawid, wielokrotnie
wychwalany na kartach Pisma Œwiêtego, grzeszy wobec Boga, jednak zosta-
je mu z³o¿ona obietnica zwi¹zana z jego potomstwem oraz dynasti¹, której
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jest on za³o¿ycielem (2 Sm 7, 4–16). Salomon, syn Dawida, po jego œmierci
wstêpuje na tron swego ojca, a chocia¿ równie¿ wys³awiany – grzesznoœci¹
w dniach swojej staroœci doprowadza do gniewu Jahwe, który zapowiada
mu roz³am królestwa po jego zgonie. Wraz z odejœciem Salomona rozpoczy-
na siê zapowiedziany roz³am oraz królowanie w³adców, którzy nie zostali
wybrani przez Jahwe oraz namaszczeni, by byæ Jego pomazañcami. Tak¹
drog¹, dalek¹ od Jahwe, zdecydowali siê pójœæ szczególnie ci, którzy w³ada-
li w Królestwie Pó³nocnym. Jednak¿e równie¿ w Królestwie Po³udniowym,
które by³o spadkobierc¹ obietnicy danej przez Jahwe Dawidowi, królowie
czynili to, co z³e w oczach Pana3. Ostatecznym ciosem dla narodu wybrane-
go sta³y siê wysiedlenia babiloñskie4, które definitywnie przekreœli³y na-
dzieje na ponowne zjednoczenie siê obu królestw.

Szko³a b¹dŸ tradycja deuteronomistyczna, wystêpuj¹ca w ksiêgach znaj-
duj¹cych siê po Piêcioksiêgu, pozwala powi¹zaæ ka¿de wydarzenie z ¿ycia
Izraelitów z przymierzem zawartym na Synaju. Wówczas Jahwe staje siê ich
Królem, którego maj¹ czciæ i wielbiæ. Jednak pokusy zmiany tego stanu
ci¹gle siê u nich pojawia³y. Zauwa¿a siê pewien schemat, którego uwieñ-
czeniem winno byæ wieczne szczêœcie Izraela, jednak zostaje ono przez nie-
go zaprzepaszczone. Wiernoœæ owocuje b³ogos³awieñstwem, a dramat dzie-
jów spowodowany jest niewiernoœci¹ narodu, który winien byæ przyk³adem
dla innych. We wspomnianej sytuacji Izraelici, zamiast bardziej przylgn¹æ
do Boga, oddalili siê od Niego, za co spotka³ ich los tu³aczy.

3. Teokratyczna w³adza Jahwe

Od samych pocz¹tków zachodzi zwi¹zek miêdzy rodzajem ludzkim
i œwiatem, który kszta³towa³ siê na wzór królewskiego panowania Jahwe5.
Wa¿nym tekstem mówi¹cym o w³adzy Pana Zastêpów jest Wj 15, 18, gdzie
jest napisane: „Pan jest królem na zawsze, na wieki!” Wystêpuje tu
okreœlenie Jahwe yimelôhe, maj¹ce zwi¹zek z asyryjskim czasownikiem mala-
ku – „radziæ, przewodziæ, decydowaæ”, co nale¿y rozumieæ w ten sposób, ¿e
Jahwe jest tym, który przewodzi i decyduje6.

Pocz¹tki i pochodzenie starotestamentalnego wyobra¿enia Jahwe jako
Króla (w najstarszych warstwach Starego Testamentu pojawiaj¹cego siê
wyj¹tkowo w nielicznych tekstach w Piêcioksiêgu i historii deuteronomicz-
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4 Nast¹pi³y trzy wysiedlenia: pierwsze – w 597 roku p.n.e., drugie – w 587 roku p.n.e., a trzecie –

w 582 roku p.n.e.
5 B.M. Metzger, M.D. Coogan, S³ownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1999, s. 800.
6 M. Uglorz, Jahwe – Bóg Izraela. Zarys starotestamentowej teologii Boga, Warszawa 2002, s. 94.



nej) mo¿na odnieœæ b¹dŸ do czasu pobytu Izraela na pustyni (Lb 23, 21; Pwt
33, 5; Wj 15, 18), b¹dŸ do czasu podboju Kanaanu, zwa¿ywszy na to, i¿ Arkê
Przymierza rozumiano jako tron Jahwe (1 Sm 4, 4; 2 Sm 6, 2; 2 Krl 19, 15; Ps
99, 1), a Jahwe – jako jedynego w³adcê Izraela (Sdz 8, 23)7. Wraz z nadaniem
JHWH tytu³u Króla dokona³ siê jednoczeœnie proces demitologizacji8, który
zwi¹zany by³ z nazywaniem i uznawaniem bo¿ków jako pe³noprawnych
w³adców.

Najstarszym mo¿liwym do datowania tekstem, w którym Jahwe okreœla
siê jako Króla, jest Iz 69. W tym tytule ³¹cz¹ siê ró¿ne aspekty, dotycz¹ce
dziedziny politycznej, prawnej i religijnej, najwy¿szej godnoœci i w³adzy
króla10, dlatego Jahwe jest nim równie¿ w ca³ej pe³ni znaczenia tego
terminu. W Starym Testamencie wyra¿enie malkut JHWH oznacza „królo-
wanie / w³adzê królewsk¹ Boga”11. Jahwe jest Królem wed³ug starotesta-
mentalnych tekstów, które odnosz¹ ten tytu³ do Niego w czworaki sposób:
jest On Królem swego narodu, œwiata lub ziemi, narodów i jednostki12.
A chocia¿ na kartach Starego Testamentu tylko w kilku miejscach w sposób
bezpoœredni pojawia siê tytu³ melek Jahwe, wiele okreœleñ przybli¿a to
pojmowanie Boga Izraela jako w³adcy. O Jahwe jako królu wraz z termina-
mi opisuj¹cymi Jego w³adanie szeroko pisa³ Horst Dietrich Preuß w ksi¹¿ce
pt. Theologie des Alten Testaments. Band 1: JHWHs erwählendes und verpflich-
tendes Handeln13. W tym dziele przytacza wiele terminów, takich jak „tron
cherubów”, „Jahwe Zastêpów” czy ogólne sformu³owanie mówi¹ce o w³a-
dzy Stwórcy. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e nie jest potrzebne dos³owne wyra¿enie
„Jahwe Król”, poniewa¿ ju¿ sam termin „Pan Bóg” (np. Rdz 2, 4) zawiera
w sobie konotacje zwi¹zane z w³adz¹. Tak¿e Anna, matka Samuela, po raz
pierwszy w Starym Testamencie nazywa Jahwe „Panem Zastêpów”, które
to okreœlenie mimowolnie kojarzy siê z „Jahwe Zastêpów” i niesie nastêpu-
j¹ce przes³anie: Jahwe jest Królem.

Wiele – zw³aszcza prorockich – tekstów przedstawia Jahwe nie jako pra-
wzór ludzkiego króla, ale mówi niedwuznacznie: Jahwe jest królem Izraela
– i to zarówno teraŸniejszym, jak i przysz³ym (So 3, 15; Iz 33, 22)14. W ten
sposób t³umaczy siê w³aœnie prorock¹ krytykê instytucji w³adzy królew-
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7 Królestwo Bo¿e, [has³o w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa – Krzymuska, Lublin 2002, s. 1338.
8 F. Koger, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, Nowy leksykon biblijny, Kielce 2011, s. 369.
9 J. Schreiner, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1999, s. 270.

10 Król, [has³o w:] Praktyczny s³ownik biblijny, red. A. Grabner-Haidera, Warszawa 1994, s. 581.
11 F. Koger, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, op. cit., s. 369.
12 J. Schreiner, op. cit., s. 270.
13 Tytu³owi melek w odniesieniu do Jahwe autor poœwiêca s. 173–183, wskazuj¹c na bogactwo ro-

zumienia w³adzy Boga, podczas gdy termin „król” w odniesieniu do Jahwe siê nie pojawia.
14 Król, [has³o w:] Praktyczny s³ownik biblijny..., s. 581.



skiej, która opiera³a siê na przekonaniu, ¿e Bóg jest pierwszym i jedynym
królem Izraela, a tak¿e wszystkich ludów (Jr 10, 7–10)15. U Deutero-Izajasza
królowanie Boga nad ludem wybranym ma dopiero nast¹piæ: w Iz 52, 716

prorok wieœci Izraelowi nowinê o maj¹cym przyjœæ zbawieniu w s³owach:
„Twój Bóg zacz¹³ królowaæ”17.

4. Jozue i sêdziowie – czas pierwszych nawo³ywañ Izraela
4. o króla

Pierwsze sygna³y œwiadcz¹ce o pragnieniu posiadania przez Izraelitów
króla-cz³owieka pojawiaj¹ siê wówczas, gdy ich oczom ukazuje siê piêkno
ziemi obiecanej niegdyœ ich przodkom przez Jahwe. Osiedlaj¹ siê na niej
wed³ug wskazañ Jozuego, a po jego œmierci odstêpuj¹ od Boga. Jednak Jah-
we w swej niezmiernej mi³oœci pragnie „pozyskaæ” ich na nowo, by wiedli
ponownie ¿ycie zgodnie z Jego wol¹. Wzbudza wiêc sêdziów, by ci,
dzia³aj¹c po Bo¿ej myœli, zaprowadzili Izraela znów do Niego. Staj¹ siê oni
gwarantem wiernoœci Izraelitów i dopóki sprawuj¹ pieczê nad narodem
wybranym, dopóty postêpuje on zgodnie z wol¹ Jahwe. Sytuacja zmienia
siê jednak wraz ze œmierci¹ danego sêdziego. Nastêpuje wówczas odstêp-
stwo Izraelitów od Boga i kult bo¿ków, którym by³a oddawana czeœæ.

Wizji odstêpstw i powrotów postanawia przeciwstawiæ siê Abimelek18,
syn sêdziego Gedeona. Podczas sprawowania w³adzy sêdziowskiej przez
Gedeona mê¿owie izraelscy zapragnêli obwo³aæ go i jego synów oraz wnu-
ków królami, by panowali nad nimi tak, jak czyni¹ to w³adcy w Egipcie czy
Babilonii. Gedeon jednak¿e wypowiada znamienne s³owa, które wyra¿aj¹
i maj¹ potwierdziæ jedyn¹ prawdê zwi¹zan¹ z w³adz¹ królewsk¹: „Nie ja
bêdê panowa³ nad wami ani te¿ mój syn: Pan bêdzie panowa³ nad wami”
(Sdz 8, 23). Chocia¿ wyrazi³ siê w sposób jednoznaczny, to jednak syn jego
drugorzêdnej ¿ony z Sychem postanawia sprzeniewierzyæ siê s³owom ojca
i ustanawia siebie królem. Morduje swych braci, których – jak podaje Sdz 9,
5 – by³o siedemdziesiêciu. Jedynym ocala³ym jest Jotam. Wyg³asza on swoj¹
bajkê19, bêd¹c¹ skarceniem wywy¿szenia siê Abimeleka, gdy ten ustanowi³
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15 Król, [has³o w:] Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtmeier, Warszawa 1999, s. 546.
16 „O jak s¹ pe³ne wdziêku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który og³asza pokój,

zwiastuje szczêœcie, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zacz¹³ królo-
waæ»”.

17 F. Koger, R. Egger-Wenzel, M. Ernst, op. cit., s. 369–370.
18 Imiê Abimelek ju¿ samo w sobie posiada wyraŸny wydŸwiêk zwi¹zany z funkcj¹, jak¹

chciano nadaæ Gedeonowi, a któr¹ jego syn zrealizowa³. Abimelek znaczy „mój ojciec jest królem”.
19 Mo¿ni z Sychem przedstawieni s¹ w obrazie drzew, które zachêcaj¹ niejako najpierw oliwkê,

potem drzewo figowe oraz krzew winny, by górowa³y – panowa³y nam nimi, jednak odpowiedŸ



siebie królem. Jednak droga, któr¹ chcia³ kroczyæ, nie by³a po myœli Jahwe.
Po trzech latach jego panowania nad Izraelem (Sdz 9, 22) Pan wprowadza
ducha niezgody pomiêdzy Abimelekiem a mo¿nymi Sychem. Koniec jego
samozwañczej w³adzy nastêpuje podczas zdobywania twierdzy Tebes. Gi-
nie on i tym samym nastaje w Izraelu okres ponownego w³adania sêdziów.
Spisanie wydarzeñ zwi¹zanych z Abimelekiem oraz wyg³oszonej przez Jo-
tama bajki o królowaniu krzewu cierniowego nad wielkimi drzewami œwiad-
czy o krytycznym nastawieniu do królów w ogóle, a zarazem wskazuje,
mimo wszystko, na tendencje prokrólewskie, które wziê³y górê nad po-
gl¹dami przeciwnymi w czasach proroka Samuela (1 Sm 8–12)20. Stwierdze-
nie: „Za dni owych nie by³o króla w Izraelu” (Sdz 17, 6) odsy³a do okresu,
w którym panowa³ król, oraz kontrastuje dni z epoki monarchii z tymi, któ-
re je poprzedzi³y21.

5. Samuel i pierwsi pomazañcy Jahwe

Kluczow¹ rolê w dziejach narodu wybranego odegra³ ostatni sêdzia, któ-
rym by³ Samuel. On, tak jak niegdyœ Moj¿esz, przeprowadzi³ lud wybrany,
jednak nie z domu niewoli, ale z wolnoœci plemiennej do podporz¹dkowa-
nia siê w³adzy królewskiej. Nale¿y jednak dodaæ, ¿e monarchia izraelska po-
wsta³a jako monarchia narodowa, a nie jako królestwo o charakterze miasta-
-pañstwa22.

Pierwsza Ksiêga Samuela rozpoczyna siê od proœby Anny, matki Samue-
la, by Jahwe okaza³ jej litoœæ i otworzy³ ³ono. Ona obiecuje zaœ, ¿e odda swe-
go pierworodnego syna na s³u¿bê Bogu. B³aganie zostaje spe³nione i kobieta
wyg³asza swój kantyk poœwiêcony chwale Jahwe. W tej pieœni po raz pier-
wszy w Starym Testamencie pojawia siê termin „pomazaniec”, hebrajskie
mesziah. Pocz¹tkowo odnosi³ siê on do królów izraelskich – Saula, Dawida,
Salomona i ich nastêpców w Królestwie Po³udniowym (Judzie), a¿ do cza-
sów niewoli babiloñskiej i uprowadzenia króla Jojakima w 587 roku p.n.e.23
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jest za ka¿dym razem negatywna. Po tych odmowach drzewa kieruj¹ swoj¹ proœbê w stronê krze-
wu cierniowego, który wys³uchuje ich proœbê. Oliwk¹, drzewem figowym i krzewem winnym jest
opisany w Sdz 8, 23 Jerubaal, czyli Gedeon. Zdaniem Jotama nie tylko Abimelek zgrzeszy³,
obwo³uj¹c siebie królem, ale tak¿e mo¿ni z Sychem, którzy siê mu nie przeciwstawili, tylko go po-
parli.

20 Ksiêgi historyczne Starego Testamentu, cz. 1: Dziejopisarstwo izraelskie, red. J. Frankowski, Warsza-
wa 2006, s. 139.

21 Por. W.S. LaSor, D.A. Hubbard, F.W. Bush, Old Testament Survey. The Message, Form, and Back-
ground of the Old Testament, Cambridge 1996, s. 164.

22 B.M. Metzger, M.D. Coogan, op. cit., s. 800.
23 Encyklopedia religii, t. 6, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002, s. 500–501.



Namaszczenie by³o obrzêdem wprowadzaj¹cym w pe³nienie funkcji religij-
no-spo³ecznych24. Najpierw namaszczano kap³anów zgodnie z poleceniem
Jahwe25, póŸniej zaœ królów. Warto zaznaczyæ, ¿e okreœlenie namaszczone-
go w Starym Testamencie prawie zawsze wystêpuje w kontekœcie wspom-
nienia Jahwe, zatem staje siê ono tytu³em teologicznym niemaj¹cym analo-
gii na staro¿ytnym Wschodzie26. Podczas aktu namaszczenia wylewano na
g³owê wybranego olejek, który sp³ywaj¹c, obrazowa³ si³ê dan¹ przez Jahwe.
To z kantyku Anny (1 Sm 2, 1–10) dowiadujemy siê, ¿e si³a i potêga króla
pochodzi od Jahwe, nie z olejku. Warto by siê tak¿e zastanowiæ, dlaczego
Izrael pragn¹³ mieæ widzialnego króla, chocia¿ mia³ doskona³ego w³adcê.
Wielu uczonych podaje dwie g³ówne przyczyny takiego stanu: wojny z nie-
przyjació³mi27 oraz chêæ bycia takimi, jak kraje oœcienne. Po osiedleniu siê
narodu wybranego w Ziemi Obiecanej Izrael mia³ do czynienia z wieloma
ludami, które s³ysza³y o jego zwyciêskim pochodzie, gdy pod¹¿a³ w stronê
ziemi Kanaan. Zapewne ¿ywi³y one do Izraelitów zazdroœæ, poniewa¿ tam,
gdzie szli, zwyciê¿ali.

Kwestia ustanowienia króla, któr¹ wielokrotnie poruszano ju¿ od czasów
sêdziów, stawa³a siê coraz bardziej klarowna, gdy podesz³y w latach Samu-
el ustanowi³ sêdziami swoich synów (Abiasza i Joela), którzy swoje korzyœci
stawiali ponad wolê Jahwe. Ta sytuacja sta³a siê pretekstem i sposobnoœci¹,
by niejako wymusiæ na utrudzonym staroœci¹ Samuelu, by namaœci³ króla
spoœród synów Izraela. Sêdzia chce najpierw poznaæ wolê Jahwe. Stwórca
pozwala, by proœba ludu zosta³a spe³niona. Tak wiêc na miejsce Króla Jahwe
wstêpuje król-cz³owiek. Samuel jednak ku przestrodze dwukrotnie odczy-
tuje prawa królewskie, które znajduj¹ siê w 1 Sm 8, 10–18 oraz 10, 25. Uwa¿-
ny czytelnik zauwa¿y, ¿e przekazy mówi¹ce o ustanowieniu króla s¹ sprze-
czne: zarówno pozytywne, jak i negatywne. W 1 Sm 8–12 monarchiê siê
popiera, widz¹c w niej dar Boga dany w celu politycznego wyzwolenia
Izraela albo odpowiedŸ Boga na powszechne domaganie siê sprawiedliwo-
œci spo³ecznej w czasach po Samuelu. Te dwie popieraj¹ce monarchiê trady-
cje spotka³y siê póŸniej z opozycj¹, która w monarchii widzia³a dla Izraela
niebezpieczeñstwo, gro¿¹ce utrat¹ wiary i odrzuceniem Boga28.

Samuel odczuwa presjê narodu najpierw jako odrzucenie jego sêdziow-
skiego autorytetu, jednak¿e Bóg wskazuje mu, ¿e jest ono wymierzone bez-
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24 T. Jelonek, Mesjanizm, Kraków 2009, s. 9.
25 O namaszczeniu Aarona I jego synów mówi Wj 30, 22–33. W tym¿e fragmencie podana zostaje

te¿ dok³adna gramatura i sk³ad œwiêtego olejku, który s³u¿y³ do poœwiêcenia kap³anów.
26 T. Jelonek, op. cit., s. 14.
27 Egzegeci wskazuj¹ tutaj na Filistynów, ale tak¿e Ammonici stanowili zagro¿enie.
28 Miêdzynarodowy komentarz do Pisma Œwiêtego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red.

W.R. Farmer, Warszawa 2001, s. 481.



poœrednio we w³adzê królewsk¹ Jahwe, poniewa¿ Izraelici odrzucaj¹ Go
jako Króla. A chocia¿ lud zgrzeszy³ wobec Stwórcy, Ten go nie opuszcza,
ale wskazuje, kto ma zostaæ pomazañcem. Bóg przychylnie spojrza³ na Sau-
la, syna Kisza z rodu Beniamina. Tekst 1 Sm 9, 2 opisuje go jako „wysokiego
i dorodnego, a nie by³o od niego piêkniejszego cz³owieka wœród synów
izraelskich. Wzrostem o g³owê przewy¿sza³ ca³y lud”. Zewnêtrzny opis
wskazywa³by na idea³, jednak czas poka¿e, ¿e to, co dla ludzkiego oka jawi
siê jako doskona³oœæ, w oczach Bo¿ych ni¹ nie jest. Samuel namaszcza Sau-
la, lud zaœ rzuca losy, które potwierdzaj¹, ¿e m¹¿ ten zostaje ustanowiony
królem. 1 Sm podaje trzy przekazy zwi¹zane z ustanowieniem Saula
w³adc¹. Pierwszy zawarty jest w 1 Sm 9, 3–10, 16. Mowa jest tutaj o tym, ¿e
Saul szuka owiec swego ojca i udaje siê do Samuela, który namaszcza go na
ksiêcia. Drugi przekaz znajduje siê w 1 Sm 10, 17–27. W Mispa Samuel rzu-
ca losy, aby wybraæ króla, i los pada na Saula. Trzeci przekaz zawarty
w 1 Sm 11–15 wskazuje, ¿e Saul, dowodz¹c wojskami izraelskimi, ratuje Ja-
besz w Gileadzie przed zagro¿eniem ze strony Ammonitów, a lud og³asza
go królem w Gilgal29. Ustalenie siê w³adzy królewskiej bêdzie znakiem, ¿e
naród wybrany z okresu bohaterskiej m³odoœci wszed³ w swoist¹ stabiliza-
cjê wieku dojrza³ego, tworz¹c ukonstytuowane pañstwo30.

Termin nagid jest synonimem króla – melek, który oznacza wodza-prze-
wodnika31, a tak¿e rozkazodawcê. Byæ mo¿e znaczy to, ¿e w pierwotnym
zamiarze Saul nie mia³ byæ królem, lecz jedynie przywódc¹ wojskowym,
którego urz¹d mia³ byæ oparty na trwa³ym fundamencie prawnym32. W mo-
mencie wyboru Saul, ogarniêty nieœmia³oœci¹, ukrywa siê w taborze (1 Sm
10, 22), ale jego nastawienie oraz charakter zmieniaj¹ siê w chwili poprze-
dzaj¹cej wojnê z Ammonitami. Rozporz¹dza on wszystkim tak, jak czyni to
prawdziwy wódz i król, s³uchaj¹c zaœ zaleceñ Samuela, nabiera mocy i po-
konuje wrogów.

Oficjalne przejœcie w³adzy z Samuela na Saula, a tak¿e w³adzy teokratycz-
nej Jahwe na Jego pomazañca opisane jest w 1 Sm 12, 1–25. Tekst ten pre-
zentuje mowê po¿egnaln¹ Samuela, w której na œwiadków powo³ani zostaj¹
„Pan i dzisiejszy Jego pomazaniec wobec was” (1 Sm 12, 5). Syn Kisza jest
cz³owiekiem, którego charakteryzuje niecierpliwoœæ, a tak¿e s³uchanie i przed-
k³adanie woli ludu nad wolê Bo¿¹. Król sk³ada ofiarê ca³opaln¹ (1 Sm 13,
7–13), któr¹ móg³ z³o¿yæ jedynie Samuel, a tak¿e nie dochowuje prawa „he-
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29 A. Piwowar, Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian,
Lublin 2013, s. 85.

30 M. Peter, Dzieje Izraela, Poznañ 1996, s. 51.
31 J. £ach, Ksiêga Samuela. Wstêp – przek³ad z orygina³u, komentarz – ekskursy, Poznañ–Warszawa

1973, s. 156; por. J. Bright, Historia Izraela, Warszawa 1994, s. 193.
32 A. Piwowar, op. cit., s. 87.



remu”, które nakazuje ob³o¿yæ kl¹tw¹ i zniszczyæ wszystko to, co poleci³
Bóg. Tak rozpoczyna siê ci¹g zdarzeñ powoduj¹cych tragizm pierwszego
pomazañca. Zostaje on odrzucony przez Jahwe, a Samuel odwraca siê od
niego. A chocia¿ Saul dalej sprawuje w³adzê królewsk¹, to jednak na jego
miejsce ju¿ za jego ¿ycia zostaje namaszczony nowy pomazaniec, którym
jest rudow³osy m³odzieniec Dawid.

Prorok Samuel przybywa do Betlejem, do domu Jessego, by spoœród jego
synów namaœciæ tego, którego Bóg sobie wypatrzy³. Widz¹c najstarszego
syna Jessego, Eliaba, uwa¿a, ¿e stoj¹cy przed nim jest Bo¿ym wybrañcem33.
Jahwe wypowiada do niego jednak znamienne s³owa: „Nie zwa¿aj ani na
jego wygl¹d, ani na wysoki wzrost, gdy¿ nie wybra³em go, nie tak bowiem
cz³owiek widzi jak widzi Bóg, bo cz³owiek patrzy na to, co widoczne dla
oczu, Pan natomiast patrzy na serce” (1 Sm 16, 7). Najm³odszy spoœród bra-
ci zostaje namaszczony i wywy¿szony ponad nich wszystkich. Byæ mo¿e
wydaje siê on nieodpowiedni do tego, by na swoich s³abych jeszcze barkach
udŸwign¹æ ciê¿ar godnoœci, któr¹ otrzyma³ niegdyœ Saul. Jednak wybór
Bo¿y by³ nieomylny – Pismo Œwiête podkreœla, ¿e Dawid by³ nie tylko
wspania³ym w³adc¹, ale tak¿e ojcem dynastii, której przyobiecano wiele
(zob. 2 Sm 7).

Pierwsza Ksiêga Samuela podaje czytelnikowi dwa opisy przybycia Da-
wida na dwór królewski Saula. Pierwszy (1 Sm 16, 14–23) zwi¹zany jest
z koniecznoœci¹ udzielenia pomocy królowi, który zostaje opêtany przez
z³ego ducha zes³anego przez Jahwe. S³udzy nadworni, chc¹c dopomóc
w³adcy, szukaj¹ cz³owieka, który jako wirtuoz móg³by dziêki piêknu swej
gry uspokoiæ opêtanego Saula. Idealnym kandydatem staje siê wówczas Da-
wid. Mê¿owie posy³aj¹ po niego, a gdy z³y duch napada na w³adcê, wów-
czas Dawid, za spraw¹ talentu otrzymanego od Jahwe, uspokaja go, daj¹c
mu tym samym chwilê wytchnienia. Druga tradycja (1 Sm 17, 1–58) prezen-
tuje rudow³osego m³odzieñca jako bohatera Izraela. Chocia¿ przybywa on
jedynie po to, by dostarczyæ jedzenia braciom, s³ysz¹c obelgi Goliata wy-
mierzone w Jahwe, postanawia stoczyæ z nim walkê. Wraz ze zwyciêstwem
zyskuje sobie wysok¹ pozycjê na dworze królewskim, mi³oœæ Jonatana, syna
Saula, a tak¿e rozg³os, który staje siê dla niego przekleñstwem. Tekst 1 Sm
18, 7 mówi: „I zaœpiewa³y kobiety wœród grania i tañców: «Pobi³ Saul
tysi¹ce, a Dawid dziesi¹tki tysiêcy»”. Te s³owa, jak równie¿ przychylnoœæ
ludu dla Dawida sprawi³y, ¿e król pocz¹³ odczuwaæ nienawiœæ do tego, któ-
rego niegdyœ umi³owa³ i któremu da³ swoj¹ córkê za ¿onê. Negatywne
uczucia Saula wobec Dawida doprowadzaj¹ do tego, ¿e rudow³osy m³o-
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33 Samuel zdaje siê patrzeæ na Eliaba przez pryzmat piêknoœci, jak¹ odznacza³ siê Saul. Maj¹c
przed oczyma sylwetkê pierwszego pomazañca, uwa¿a, ¿e jedynie silny mê¿czyzna mo¿e byæ god-
nym nastêpc¹ odrzuconego monarchy.



dzieniec musi uciekaæ przed królem i obawiaæ siê o swoje ¿ycie. Rozpoczy-
na siê pogoñ króla za Dawidem. Nale¿y jednak podkreœliæ wielk¹ rangê
szczególnie dwóch wydarzeñ, które powinny by³y uœwiadomiæ Saulowi
ogrom jego z³ego czynu. Tekst 1 Sm dwukrotnie przekazuje relacjê, kiedy to
król zostaje oddany w rêce Dawida. Ten nie podejmuje ¿adnego dzia³ania
maj¹cego zaszkodziæ w³adcy. Pierwsze wydarzenie rozgrywa siê w jaskini
Engaddi (1 Sm 24, 1–23). Dawid ma wówczas idealn¹ sposobnoœæ, by po-
zbawiæ ¿ycia Saula. To rozwi¹zanie podsuwaj¹ mu tak¿e jego towarzysze,
mówi¹c: „W³aœnie to jest dzieñ, o którym powiedzia³ ci Pan: «Oto Ja wydajê
w twe rêce twojego wroga, abyœ z nim uczyni³, co ci siê wydaje s³uszne»”
(1 Sm 24, 5). Dawid jednak œwiadomy godnoœci, jak¹ otrzyma³ od Jahwe
Saul (zreszt¹ równie¿ on zosta³ namaszczony œwiêtym olejem i nazwany
pomazañcem Jahwe), mówi: „Niech miê broni Pan przed dokonaniem ta-
kiego czynu przeciw mojemu panu i pomazañcowi Pañskiemu, bym mia³
podnieœæ rêkê na niego, bo jest pomazañcem Pañskim” (1 Sm 24, 7). Druga
scena (1 Sm 26, 1–24) przedstawia podobn¹ sytuacjê – Dawid potajemnie
wkracza w nocy do obozu Saula. Jeden z jego towarzyszy tym razem sam
chce zabiæ króla. Dawid jednak, tak jak poprzednio, karci go, a nawet grozi
mu, mówi¹c: „Nie zabijaj go! Któ¿ bowiem podniós³by rêkê na pomazañca
Pañskiego, a nie dozna³ kary?” Dawid dodaje: „Na ¿ycie Pana: On na pew-
no go ukarze, albo nadejdzie jego dzieñ i umrze, albo zginie, wyruszywszy
na wojnê. Niech miê Pan broni przed podniesieniem rêki na pomazañca Pañ-
skiego! Zabierz tylko dzidê, która jest ko³o jego wezg³owia, manierkê na
wodê i pójdziemy” (1 Sm 26, 9–11). Dawid powo³uje siê na sprawiedliwoœæ
Jahwe, która odda ka¿demu to, na co w ci¹gu swego ¿ycia zas³u¿y³. Maj¹c
sposobnoœæ do zabicia Saula, nie korzysta z niej, ale kieruje nim szacunek
i mi³oœæ do swego pana i króla. ¯ycie pomazañca jest œwiête, a jego los le¿y
w rêku Jahwe. Kieruj¹c siê t¹ zasad¹, Dawid karze póŸniej równie¿ Amale-
kitê34, który przynosi wieœci o poleg³ym w bitwie Saulu i Jonatanie.

Tragizm pierwszego pomazañca Jahwe zostaje szczególnie uwypuklony,
gdy nadchodzi czas wojny z Filistynami, która – jak siê oka¿e – bêdzie dla
Saula ostatni¹. Król nie wie, co w tej sytuacji ma robiæ. Jahwe milczy, Samuel
nie ¿yje. Jedyn¹ drog¹ wyjœcia zdaje siê zasiêgniêcie pomocy u wró¿ki, cho-
cia¿ 1 Sm 28, 3 mówi: „A Saul usun¹³ wró¿bitów i czarnoksiê¿ników z kra-
ju”. Saul ³amie tym samym prawo, które sam ustanowi³. Kobieta z Endor
w obecnoœci króla wywo³uje ducha ostatniego sêdziego. Nawet to spotkanie
ze zmar³ym Samuelem potwierdza, co ju¿ wielokrotnie król s³ysza³ z jego
ust – jest odrzucony przez Jahwe i nic nie zmieni tego faktu. Dzieje Saula
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34 Amalekita niejako z dum¹ mówi, ¿e Saul poleg³, a nawet dodaje, ¿e to on w³asnorêcznie zabi³
króla. Za ten bohaterski czyn oczekuje od Dawida nagrody, lecz otrzymuje jedynie œmieræ, bo wa¿y³
siê podnieœæ rêkê na mê¿a Bo¿ego.



przedstawione zosta³y w 1 Sm w ten sposób, aby uœwiadomiæ czytelnikom,
¿e wszystko znajduje siê w rêkach Boga35. Na wzgórzach Gilboa nastêpuje
œmieræ pierwszego pomazañca.

Wówczas to doœwiadczony w bojach Dawid musi zyskaæ przychylnoœæ
ludu, by namaszczenie, które niegdyœ otrzyma³ z r¹k Samuela, po³¹czy³o siê
z jego przeznaczeniem – by w³ada³ nad Izraelem. Pocz¹tkowo staje siê jedy-
nie królem judzkim, a po wielu trudach ca³y Izrael obwo³uje go królem. Sto-
lic¹ swego pañstwa ustanawia Jerozolimê i sprowadza tam Arkê Przymie-
rza, bêd¹c¹ znakiem obecnoœci Jahwe. Pragnie zbudowaæ œwi¹tyniê, jednak¿e
prorok Natan przekazuje mu wolê Jahwe i objawia, ¿e to jego potomek zbu-
duje Bogu dom, oraz daje obietnicê, ¿e tron jego królestwa utwierdzony bê-
dzie na wieki. ZapowiedŸ ta zawiera siê m.in. w s³owach z 2 Sm 7, 14, które
mówi¹: „Ja bêdê mu ojcem, a on bêdzie Mi synem, a je¿eli zawini, bêdê go
karci³ rózg¹ ludzi i ciosami synów ludzkich”. S³owa te pokazuj¹, jak wielk¹
mi³oœci¹ darzy³ Jahwe swego pomazañca oraz dynastiê, któr¹ on za-
pocz¹tkowa³. Treœæ wyroczni przekazanej Dawidowi jest w zasadniczej treœ-
ci nastêpuj¹ca: Bóg postanowi³ b³ogos³awiæ Dawidowi, poniewa¿ go wybra³
i powo³a³, oraz bêdzie mu towarzyszy³ wszêdzie, dok¹dkolwiek siê uda36.
Proroctwo Natana zwi¹zane jest nie tylko z najbli¿szym potomkiem Dawi-
da – Salomonem, ale tak¿e z ca³¹ dynasti¹. Synostwo Bo¿e Dawida i jego
potomków nie mo¿e byæ rozpatrywane przez pryzmat wierzeñ typowych
dla mieszkañców Egiptu, Mezopotamii czy te¿ dla innego narodu oœcienne-
go w owym czasie. W tych pañstwach (szczególnie zaœ w krainie Nilu) wie-
rzono, ¿e w³adca jest synem boga nie przez adoptowanie, ale za spraw¹
prawdziwej natury boskiej tego¿ wybrañca. Z perspektywy biblijnej nie mo-
¿na takiej tezy uznaæ za prawdziw¹. Jahwe nie nadaje Saulowi, Dawidowi
czy Salomonowi i innym królom godnoœci boskiej, ale jedynie daje im
w³adzê bycia Jego reprezentantem, namiestnikiem i prawodawc¹ wœród
Izraela.

¯ycie Dawida by³o jednym wielkim pasmem wojen, a tak¿e cierpieñ spo-
wodowanych najpierw gniewem Saula, a potem poniesieniem kary za
grzech z Batszeb¹ i wobec jej mê¿a – Uriasza Chetyty. Tak¿e ze strony swe-
go syna Absaloma dozna³ wielu przykroœci, w tym koniecznoœci ucieczki
przed nim oraz cierpienia z powodu jego œmierci. Wielu powstawa³o prze-
ciwko Dawidowi i z³orzeczy³o mu, jednak Jahwe nie odwróci³ siê od swego
pomazañca oraz od Jerozolimy nawet wówczas, gdy ogarniêty pych¹ król
za¿¹da³ sporz¹dzenia spisu ludnoœci. U kresu swego ¿ycia Dawid stan¹³
przed wielkim dylematem. Pañstwo, które stworzy³ przy pomocy Jahwe,
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35 Ksiêgi historyczne Starego Testamentu..., cz. 1, s. 140.
36 Ksiêgi historyczne Starego Testamentu..., cz. 1, s. 143.



nie zosta³o jeszcze oddane w rêce jego nastêpcy, a za jego ¿ycia Adoniasz,
syn Chaggitty, jak niegdyœ Abimelek, samozwañczo og³osi³ siebie królem.
Wówczas jednak Batszeba (matka Salomona) wraz z prorokiem Natanem
udaremni³a królowanie Adoniasza. Dawid, bêd¹cy u kresu si³, ustanowi³
swego syna Salomona królem. Rozkaza³, by kap³an Sadok oraz prorok Na-
tan namaœcili go jako pomazañca Jahwe i og³osili jego królowanie.

Tak oto na arenê dziejów wkracza Salomon. Kiedy siê czyta teksty
mówi¹ce o jego przedsiêwziêciach, m¹droœci i swoistym wyrafinowaniu,
nic nie wskazuje na to, ¿e kiedyœ ten król odst¹pi od Jahwe. Tekst 1 Krl 3,
1–10, 29 prezentuje idea³ w³adcy: roztropnego, inteligentnego, wiernego
Bogu. Maj¹c mo¿liwoœæ otrzymania wszystkiego od Jahwe, Salomon prosi
skromnie o dar m¹droœci i sprawiedliwoœci. Jednak ³aska i przychylnoœæ Jahwe
daj¹ mu nie tylko to, o co prosi³, ale o wiele wiêcej. Wieœci o nim rozchodz¹
siê po ca³ej krainie, tak ¿e nawet królowa Saby postanawia przyjrzeæ siê tej
m¹droœci z bliska. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e b³ogos³awieñstwo Jahwe nie
odstêpuje od Salomona. Z³udne by³oby jednak mniemanie, ¿e król do koñca
swoich dni by³ wierny Jahwe. Ogrom wp³ywów zawdziêcza³ wielorakim
sojuszom, których przypieczêtowaniem by³ nierzadko œlub z córk¹ danego
sprzymierzeñca. W ten sposób harem Salomona wci¹¿ siê rozrasta³. Z cza-
sem serce króla tak bardzo przylgnê³o do ¿on i ich bóstw, ¿e w³adca kaza³
paliæ kadzid³a, fundowaæ pos¹gi i sk³adaæ ofiary dla bo¿ków swych ma³¿o-
nek, a zarazem czciæ Boga Jahwe. Tak nast¹pi³o powolne odejœcie Salomona
od Jahwe.

Bóg dwukrotnie nakazuje mu zaprzestaæ bluŸnierczych czynów, jednak
król pozostaje g³uchy na te napomnienia. Wówczas to Jahwe zapowiada Sa-
lomonowi roz³am jego królestwa37. Powodem, który powstrzymuje Pana
Zastêpów przed uczynieniem tego jeszcze za ¿ycia Salomona, jest wzgl¹d
na osobê wiernego Dawida oraz œwiête miasto Jeruzalem. Mi³oœæ Jahwe do
Dawida sprawia, ¿e nie zostaje uniewa¿nione proroctwo, wypowiedziane
niegdyœ przez Natana. Mo¿e ono dalej siê urzeczywistniaæ w królestwie
judzkim, które bêdzie tworzone tylko przez jedno pokolenie. Ono bêdzie
swoistym gwarantem prawdomównoœci i wstawiennictwa Jahwe.

Autor natchniony po zapowiedzeniu kary w 1 Krl 11, 14 podaje listê wro-
gów Salomona. Ich imiona to Hadad z Edomu, Rezon i Jeroboam38. Po œmie-
rci syna Dawida rozpoczynaj¹ siê bratobójcze walki, a kult Jahwe odchodzi
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37 W odró¿nieniu do Dawida Salomon otrzymuje dar w postaci królestwa. Jego ojciec, dzielny
król i wódz, wiêkszoœæ swego ¿ycia spêdzi³ na polu bitewnym, by przeciwstawiæ siê wrogom, jak
równie¿ by rozszerzyæ i umocniæ swe królestwo. Dar „gotowego” królestwa sta³ siê niejako przy-
czyn¹ lenistwa Salomona. Móg³ siê on poœwiêciæ budowie domów, wspania³ej architektury, a tak¿e
sojuszom, które umocni³y jego pozycjê w ówczesnym œwiecie.

38 A. Bosowski, Dzieje monarchii biblijnego Izraela, Warszawa 2005, s. 18.



w niepamiêæ. Pañstwo, którego granice ustanowi³ i wywalczy³ niegdyœ Da-
wid, rozpada siê na dwoje. Od tej chwili, czyli od ok. 921 roku p.n.e., istnie-
je Królestwo Izraela, które upada w 722 roku p.n.e., oraz Królestwo Judzkie,
które istnieje do 586 roku p.n.e. W obydwu królestwach w³adzê sprawo-
wa³o po dziewiêtnastu królów39. Przyjrzeæ siê nale¿y szczególnie w³adcom
Królestwa Po³udniowego, zwanego tak¿e Judzkim, poniewa¿ s¹ oni spad-
kobiercami proroctwa danego Dawidowi. Wœród tych dziewiêtnastu kró-
lów judzkich, o których jest mowa w 1 Krl 14, 21 – 2 Krl 25, oœmiu czyni³o
to, co dobre w oczach Pana. Byli nimi: Asa, Jozafat, Amazjasz, Ozjasz, Jo-
tam, Achaz, Ezechiasz i Jozjasz. Najbardziej znany spoœród nich jest Jozjasz,
który pragn¹³ przeprowadziæ reformê religijn¹. Warto tak¿e wspomnieæ
o królu Ezechiaszu, który nie tylko czyni³ to, co s³uszne w oczach Jahwe, ale
„On to usun¹³ wy¿yny, potrzaska³ stele, wyci¹³ aszery i pot³uk³ wê¿a mie-
dzianego, którego sporz¹dzi³ Moj¿esz, poniewa¿ a¿ do tego czasu Izraelici
sk³adali mu ofiary kadzielne – nazywaj¹c go Nechusztan. W Panu, Bogu
Izraela, pok³ada³ nadziejê. I po nim nie by³o podobnego do niego miêdzy
wszystkimi królami Judy, jak i miêdzy tymi, co ¿yli przed nim. Przylgn¹³
do Pana – nie zerwa³ z Nim i przestrzega³ Jego przykazañ, które Pan zleci³
Moj¿eszowi. Tote¿ Pan by³ z nim. We wszystkim, co przedsiêbra³, mia³ po-
wodzenie” (2 Krl 18, 4–6).

Pozostali królowie szerzyli kulty bo¿ków krajów oœciennych, zwiêkszaj¹c
niejako gniew Jahwe. Trwali oni uparcie w swoich przyzwyczajeniach a¿ do
momentu najazdu babiloñskiego. W³adcy, zamiast pok³adaæ nadziejê w Jah-
we, zdawali siê na pomoc Egiptu. Niestety za czasów Sedecjasza nie by³ on
ju¿ tak¹ potêg¹ jak niegdyœ, gdy przodkowie Izraelitów wychodzili z domu
niewoli, i zawiód³ pok³adane w nim nadzieje. Wraz z najazdem Nabucho-
donozora, grabie¿ami i wysiedleniem ludnoœci rozpocz¹³ siê dla Izraela ciê¿-
ki i smutny okres pobytu na obczyŸnie. Byæ mo¿e nawet w¹tpiono wówczas
w mi³oœæ Jahwe i Jego przychylnoœæ dla narodu, który kiedyœ wybra³. Tak
naprawdê jednak Jahwe nigdy nie opuœci³ swojego ludu, ale podtrzymywa³
w nim nadziejê. Przekazywali j¹ prorocy, zapowiadaj¹c, ¿e nadejdzie dzieñ,
w którym pojawi siê Pomazaniec Jahwe, by na nowo odzyskaæ to, co zosta³o
kiedyœ utracone.
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39 W Królestwie Pó³nocnym (zwanym te¿ Królestwem Izraela) w³adali: Jeroboam I, Nadab, Ba-
sza, Ela, Zimri, Omri, Achab, Ochozjasz, Joram, Jehu, Joachaz, Joasz Izraelski, Jeroboam II, Zacha-
riasz, Szallum, Manachem, Pekachiasz, Pekach i Ozeasz. Zdobycie Samarii w 722 roku p.n.e. koñczy
istnienie Królestwa Pó³nocnego. W Królestwie Po³udniowym (zwanym te¿ Królestwem Judzkim)
w³adali: Roboam, Abijam, Asa, Jozafat, Joram Judzki, Atalia, Amazjasz, Ozjasz, Jotam, Achaz, Eze-
chiasz, Manasses, Amon, Jozjasz, Joachaz, Jojakim, Jojakin i Sedecjasz. Ostatni w³adcy Królestwa Judz-
kiego ustanawiani byli przez wrogie si³y, które wówczas objê³y w³adzê nad tym królestwem.



6. Podsumowanie

Dla staro¿ytnych Izraelitów jedynym królem by³ Jahwe. Zmiana na-
st¹pi³a dopiero oko³o XI wieku przed Chr. Wówczas samozwañczym kró-
lem Izraela staje siê Abimelek, który nie bêd¹c wybrany i namaszczony
przez Jahwe, ukarany zostaje za ten czyn œmierci¹. Bóg jednak postanawia
spe³niæ ¿¹dania Izraelitów, którzy wymuszaj¹ na ostatnim sêdzim narodu
wybranego namaszczenie im króla, by byli podobni do innych narodów,
które ¿y³y obok nich. Mimo ¿e Jahwe traktuje ten czyn jako wzgardzenie
Nim samym, to jednak wybiera króla dla swego ludu. Zostaje nim Saul, któ-
ry wszak¿e grzeszy i zostaje odrzucony. Za jego ¿ycia Samuel z polecenia
Jahwe namaszcza Dawida, który zostaje królem Izraela. Dzia³aj¹cy zgodnie
z wol¹ Jahwe, wierz¹cy w swe królewskie namaszczenie Dawid staje siê re-
prezentantem Boga wœród ludu. Pomimo grzechu cudzo³óstwa dokonanego
z Batszeb¹ i doprowadzenia do œmierci jej mê¿a Jahwe nie odrzuca go, ale
zapowiada wieczne trwanie jego dynastii. Czêœæ zapowiedzi spe³nia siê
wraz z przejêciem w³adzy przez Salomona, który podczas snu w Gibeonie
otrzymuje od Jahwe dar serca rozs¹dnego, by móg³ s¹dziæ Izraela, tak jak to
niegdyœ czynili sêdziowie. Jednak pod koniec ¿ycia Salomona jego liczne
¿ony odwracaj¹ jego serce od Jahwe i kieruj¹ je ku swym bogom. To wyda-
rzenie powoduje, ¿e Bóg zapowiada królowi rozpad królestwa, który
nast¹pi po jego œmierci.

Autorzy natchnieni dokonuj¹ niejako s¹du na w³adcach obu królestw
pod k¹tem ich wiernoœci wobec Jahwe. W Królestwie Pó³nocnym, czyli Izra-
elskim, rz¹dz¹ nieustanowieni przez Boga w³adcy dzia³aj¹cy przeciwko
Jego woli, szerz¹c ba³wochwalstwo. Królestwo Po³udniowe, czyli Judzkie,
jest przeciwieñstwem Królestwa Izraelskiego. Panuj¹ w nim w³adcy z linii
Dawida, potwierdzaj¹c obietnicê Jahwe dan¹ Dawidowi. Wszystko zmie-
niaj¹ jednak ci w³adcy, którzy odwracaj¹ siê od wiary w jedynego Boga
i swoim postêpowaniem œci¹gaj¹ na siebie i lud gniew Bo¿y, wyra¿aj¹cy siê
w najazdach wrogów Izraela. Dopiero trzy przesiedlenia babiloñskie doko-
nane przez Nabuchodonozora spowodowa³y, ¿e Izrael zauwa¿y³ wielkoœæ
swego odstêpstwa od Boga, który wyprowadzaj¹c Izraelitów z domu nie-
woli, da³ im upragnion¹ ojczyznê.
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THEOCRATISM OF ISRAEL AND THE ROYAL POWER – WHO WAS „MELEK”
IN A DEUTERONOMIST’S RELATION

S u m m a r y

It seems to be true that Jahveh wanted to make use of a monarchy in order to make it a firm
support for people. Israelites reject Jahveh as the King. However, the God chooses the ideal
candidate. The King is anointed when His spirit is activated. Although Saul becomes a tragic and
unfaithful figure, Jahveh activates his worthy successor. He establishes the country’s borderlines, he
wants to build a temple for the God. He is rewarded with the promise of an endless rule and the
God’s blessings to His sons. At first, Salomon is an ideal ruler. However, he is changed by the
various alliances through marriages. His harem take him away from the God and the unfaithfulness
causes the kingdom to split. Many Judah kings do things which are seen as bad ones in the God’s
eyes. In the end, it is the Babylonian deportations which reminded of Gedeon’s and Samuel’s words
when they discouraged the establishment of the monarchy, saying that the only King is Jahveh. In
his love for the people, though, the God returns to them what they were deprived of and shows that
there is no better ruler than Himself.

Key words: king, Saul, David, Solomon, monarchy, Yahweh, theocracy
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Katarzyna DUDA
Uniwersytet Opolski

Ruch kibucowy w Izraelu w latach 1948–1989:
utopia w dzia³aniu

Streszczenie: Kibuc to kolektywne gospodarstwo rolne w Izraelu, oparte pierwotnie na rolnictwie,
stanowi¹ce urzeczywistnienie idei socjalizmu oraz syjonizmu. Pionierzy kibuców oczekiwali od
cz³onków wspólnot dzia³ania na rzecz dobra wspólnego, a nie wy³¹cznie interesu prywatnego.
¯ywili przekonanie, ¿e egoizm by³ prze¿ytkiem kapitalistycznym. Wierzyli w mo¿liwoœæ zmiany
natury ludzkiej oraz stworzenia nowego cz³owieka przez przekszta³cenie spo³eczeñstwa oraz znie-
sienie w³asnoœci prywatnej. Transformacja ruchu kibucowego od oparcia siê na socjalizmie ku kapi-
talizmowi stanowi odzwierciedlenie przekszta³ceñ krajów socjalistycznych. W minionych dekadach
kibuce zosta³y sprywatyzowane, wiêkszoœæ z nich skoncentrowa³a siê na przemyœle, a cz³onkowie
spo³ecznoœci mog¹ pracowaæ w nich samodzielnie.

S³owa kluczowe: równoœæ, wspólnota, syjonizm

1. Wprowadzenie

Ruch na rzecz powstania kibuców stanowi³ pierwotnie element ¿ydow-
skich zabiegów o zjednoczenie wspólnoty narodowej, a zarazem walki
o utworzenie w³asnego pañstwa1. Tworzenie kibuców by³o na pocz¹tku XX
wieku form¹ osadnictwa ¯ydów w Palestynie2. Propaguj¹c tworzenie kibu-
ców, postulowano powrót ludnoœci ¿ydowskiej do ziemi ojczystej, ochronê
naruszanej w Europie godnoœci oraz to¿samoœci. Zarówno pocz¹tki, jak
i okresy póŸniejszego dynamicznego rozwoju ruchu kibucowego przypa-
da³y na momenty szczególnie trudne dla ¯ydów w krajach europejskich –
powroty do Palestyny wi¹za³y siê z doznawanymi w nich przeœladowania-
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mi. Pionierskie formowanie siê tego ruchu datowane jest na lata 1904–1914.
W 1909 roku m³odzi ¿ydowscy rewolucjoniœci, uchodz¹cy z Rosji w obawie
przed pogromami, utworzyli w pó³nocnej Galilei pierwszy kibuc o nazwie
Degania. W ci¹gu zaledwie kilku kolejnych lat zorganizowano w sumie
ok. 250 podobnych wspólnot. Degania sta³a siê pierwowzorem kibuców,
kibucem-matk¹. Znaczny wzrost liczby kibuców (z 12 do 29) nast¹pi³ w la-
tach 1920–1930, co by³o konsekwencj¹ spustoszenia Europy podczas I wojny
œwiatowej. Kolejny znacz¹cy przyrost liczby kibuców nast¹pi³ w latach
1930–1940 i wynika³ z obawy przed zdobywaj¹c¹ popularnoœæ wrog¹
¯ydom myœl¹ faszystowsk¹3. Na pocz¹tku istnienia kibucom przyœwieca³y
cele konsolidacyjne oraz obronne nap³ywowej zbiorowoœci syjonistycznej4.
Lokowa³y siê one w miejscach strategicznie wa¿nych, stanowi¹c punkty
oparcia w przypadku zagro¿enia. By³y to czêsto wysuniête placówki oraz
przyczó³ki osadniczo-wojskowe. S³u¿y³y obronie szlaku, strategicznej prze-
prawy rzecznej czy prze³êczy. Dobrze sprawdza³y siê w warunkach zewnêtrz-
nego niebezpieczeñstwa, integruj¹c ludnoœæ ¿ydowsk¹ w Palestynie. Stan
ci¹g³ego zagro¿enia i koniecznoœæ odpierania nag³ych ataków sprawi³y, ¿e
od pocz¹tku kibuce musia³y byæ pilnie strze¿one5. Najwiêkszy rozwój ruch
kibucowy prze¿ywa³ w latach 30. XX wieku, w tzw. okresie muru i wie¿y
stra¿niczej. Pojêcie owo oznacza³o budowê osiedli ¿ydowskich w Palestynie
w latach 1936–1939, tzn. w okresie trwania powstania arabskiego przeciwko
Brytyjczykom i ¯ydom. Ze wzglêdu na zagro¿enie atakami arabskimi osady
wznoszono bardzo szybko, rozpoczynaj¹c od budowy ogrodzenia i wie¿y
stra¿niczej. Rozpatruj¹c fenomen innych mikrowspólnot, nale¿y zwróciæ
uwagê na fakt, ¿e powstaj¹ one czêsto z inicjatywy ludnoœci nieautochto-
nicznej. Ró¿nego rodzaju komuny od wieków umo¿liwia³y przyjezdnym
³atwiejsz¹ adaptacjê do obcych, niesprzyjaj¹cych warunków, w których cen-
ne by³y wiêzi grupowe6. Powstawanie kibuców na pocz¹tku XX wieku
wi¹za³o siê z syjonistycznym zamierzeniem ponownego wziêcia w posiada-
nie ziem utraconych w staro¿ytnoœci, osadnictwu przyœwieca³y cele pañ-
stwowotwórcze. Powstaj¹ce placówki stanowi³y organizacje obronne i sa-
mopomocowe, niektóre natomiast wyznacza³y po¿¹dany kszta³t pañstwa.
Ramy czasowe niniejszego artyku³u zakreœlone zosta³y od 1948 do 1989
roku. Przyjêcie owych dat granicznych wynika z faktu, ¿e wyodrêbniony
z dziejów ruchu kibucowego okres stanowi³ swoist¹ projektow¹ ca³oœæ, od-
znacza³ siê wyraŸn¹ specyfik¹ w historii ruchu. Gdy w 1948 roku powo³ano
do istnienia pañstwo Izrael, nast¹pi³o zwolnienie kibuców z ich dotychcza-
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sowych zobowi¹zañ b¹dŸ aspekt strategiczno-obronny w ich funkcjonowa-
niu zszed³ na dalszy plan. Odt¹d naczelnymi celami by³y zjednoczenie osie-
dlaj¹cej siê w pañstwie ludnoœci ¿ydowskiej oraz realizacja idei socjalistycz-
nych. Ruch kibucowy w latach 1948–1989 stanowi³ element zakrojonego na
szerok¹ skalê XX-wiecznego eksperymentu socjalistycznego. Ukierunkowa-
ny by³ „wspólnotowo”; przyjmowane regu³y ¿ycia wyraŸnie kontrastowa³y
z tymi, które obowi¹zywa³y w systemie kapitalistycznym7. O kibucach czê-
stokroæ doœæ powierzchownie mniema siê, ¿e to nic innego jak ko³chozy,
tyle ¿e izraelskie i funkcjonuj¹ce z powodzeniem. Precyzyjniej jednak rzecz
ujmuj¹c, kibuce by³y kolektywnymi, a wiêc opartymi na zespo³owej formie
w³adania, gospodarstwami rolnymi. Relacje miêdzy Zwi¹zkiem Radzieckim
a Izraelem pod rz¹dami lewicowymi wspieraj¹cymi ruch kibucowy by³y
skomplikowane od pocz¹tku. Pomimo poparcia Izraela w 1948 roku Stalin
odmawia³ rosyjskim ¯ydom prawa emigracji do Izraela, w przeciwieñstwie
do rz¹dów innych pañstw komunistycznych w Europie Wschodniej. Polity-
ka Zwi¹zku Radzieckiego wobec ¯ydów by³a jednym z elementów os³a-
biaj¹cych partiê robotnicz¹ w Izraelu. Sta³a siê bowiem pretekstem do ata-
ków prawicy na socjalizm izraelskiej partii robotniczej8.

2. Idee przewodnie ruchu kibucowego: syjonizm i socjalizm

Socjalistyczna wizja nowego œwiata, urzeczywistniaj¹cego idee równoœci
i sprawiedliwoœci spo³ecznej, odpowiada³a oczekiwaniom ¯ydów, spoœród
których wielu gorliwie przyst¹pi³o do budowania socjalizmu. Cz³onkowie
Partii Pracy Bena Guriona u¿ywali sformu³owania „odkupienie ziemi” na
oznaczenie nabywania ziemi arabskiej przez ¯ydów. Hagada, tekst judaistycz-
ny z okresu powstawania religii, którego tematem jest odkupienie, uleg³
przekszta³ceniu za spraw¹ syjonistycznych nauczycieli, staj¹c siê narzê-
dziem sekularyzacji. W niektórych kibucach usuwano z Hagady odniesienia
do Boga i zastêpowano go Stalinem, „który wyprowadzi³ nas z domu nie-
woli”9.

Po wojnie pragnienie ¯ydów, aby opuœciæ Europê oraz utworzyæ w³asne
pañstwo, sta³o siê jak nigdy dot¹d zrozumia³e i uzasadnione. Syjonistyczne
¿¹dania zaczê³y zdobywaæ poparcie u tych, którzy zyskiwali œwiadomoœæ
ogromu krzywdy wyrz¹dzonej narodowi ¿ydowskiemu10. W drugiej po³o-
wie 1945 roku z Europy do Palestyny przyjecha³o ok. 90 tys. ¿ydowskich
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uchodŸców, którzy prze¿yli niemieck¹ okupacjê. Tysi¹ce ocala³ych z Zag³a-
dy osiedli³y siê w kibucach11. Mo¿liwoœæ realizacji idea³ów socjalistycznych
by³a dla ¯ydów, którzy przetrwali Holocaust, a przed Zag³ad¹ nale¿eli do
socjalistycznego ruchu syjonistycznego, czymœ w rodzaju spóŸnionego zwy-
ciêstwa nad faszyzmem. Sukcesy kibuców stanowi³y rekompensatê za upo-
korzenia i klêski doznane w Europie12. Wiele z kibuców nawi¹zywa³o
w swych nazwach do wydarzeñ b¹dŸ postaci z II wojny œwiatowej, np. Ki-
buc Bojowników Gett. Przybysze mieli poczucie swoistej misji dziejowej, ich
celem by³o „ukszta³towanie podstaw nowej, pionierskiej ¿ydowskiej osobo-
woœci z elementów chaosu, zniszczenia, duchowej i fizycznej kastracji”13.
Od powstania pañstwa kibuce odgrywa³y donios³¹ rolê w budowaniu,
przekszta³caniu i scalaniu narodu izraelskiego14. Stamt¹d wywodzi³a siê
ideologiczna awangarda kszta³tuj¹cego siê dopiero spo³eczeñstwa, cz³onko-
wie kibuców uwa¿ali siê za spo³eczn¹ elitê Izraela. Choæ w kibucach prze-
wa¿ali Izraelczycy, którzy byli ciê¿ko doœwiadczonymi uchodŸcami wojen-
nymi i przybyli do pañstwa tu¿ po 1948 roku, nie brak by³o i takich, którzy
wiele lat po konflikcie europejskim w latach 60. i 70. porzucili swoje kraje,
gdzie byli czêsto dobrze sytuowani. Osiadali oni w izraelskich kibucach
z powodów ideologicznych, aby wcielaæ w ¿ycie idee socjalizmu15. Integra-
cja ¯ydów francuskich i wschodnioeuropejskich, przyjezdnych i miejsco-
wych napotyka³a liczne bariery i trudnoœci z ni¹ zwi¹zane odegra³y pewn¹
rolê w upadku ideologii kibucowej16. Z kibucami wi¹zano nastêpuj¹cej treœ-
ci nadzieje: „Palestyñskie komuny i Rosja to jedyne punkty, gdzie œwiat na-
prawdê szuka jakichœ rozwi¹zañ, form ¿ycia, gdzie ju¿ siê wyzwoli³ spod
przewagi klas nieprodukcyjnych. Nasza Palestyna poka¿e drogê œwiatu”17.

Codziennoœæ kibucowa stanowiæ mia³a urzeczywistnienie idei syjonizmu
oraz socjalizmu18. Kibuce w praktyce przyswoi³y treœci wczesnego nurtu so-
cjalizmu zwanego „utopijnym”. Nazwê temu kierunkowi nada³ Karol
Marks przeciwstawiaj¹c go socjalizmowi „naukowemu”. Utopijnoœæ po-
mys³ów Henriego de Saint-Simona, Roberta Owena oraz Charlesa Fouriera
polega³a jego zdaniem na tym, ¿e nie jest mo¿liwe obalenie ustroju kapitali-
stycznego drog¹ pokojowych reform i eksperymentów, a ponadto bez przy-
znania proletariatowi przewodniej roli w tym procesie. Marks krytykowa³
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Saint-Simona za to, ¿e ten zak³ada³ powierzenie prawa zarz¹dzania w no-
wych, niekapitalistycznych realiach technokratycznej elicie (osobom o naj-
wy¿szych kwalifikacjach, tj. uczonym, artystom, bankierom i przemys³ow-
com). Owen rozwa¿a³ tworzenie siê ma³ych socjalistycznych wspólnot
po³¹czonych wiêzami braterstwa. Sam od wczesnej m³odoœci zajmowa³ kie-
rownicze stanowiska w przemyœle, a w dojrza³ym wieku podj¹³ siê przepro-
wadzenia eksperymentów w tej dziedzinie. W Ameryce za³o¿y³ koloniê
New Harmony, opart¹ na zasadach komunistycznych i spó³dzielczych, któ-
ra jednak po paru latach zbankrutowa³a. Przy powo³ywaniu kibuców kiero-
wano siê wskazówkami socjalistów utopijnych, takimi jak zalecenia tworze-
nia ma³ych wspólnot, opartych na zasadach spo³ecznej w³asnoœci dóbr,
rotacji pracy oraz pracy radosnej. W odró¿nieniu jednak od eksperymental-
nych wspólnot socjalistów utopijnych izraelskie kibuce trwa³y nawet kilka-
dziesi¹t lat.

Dla wstêpnego, obrazowego oddania ducha ideologii kibucowej warto
przytoczyæ informacjê o kibucu, w którym mieszkañcy wyposa¿eni byli
w dzwonki s³u¿¹ce do przyzywania pozosta³ych kibucników w razie zaist-
nienia dokuczliwej potrzeby. By³a ona wówczas w miarê mo¿liwoœci zaspo-
kajana. Kibucnikom przyœwieca³o d¹¿enie do tego, by spo³ecznoœæ, w której
¿yli, prosperowa³a coraz lepiej, by wspólnym wysi³kiem zapewniæ ka¿de-
mu jak najwy¿szy poziom ¿ycia19. Nie chodzi³o jednak o poœwiêcanie jed-
nostki dla ogó³u, tylko o rozwój jednostki za jego poœrednictwem. Czêsto-
kroæ wystêpowa³o w obrêbie owych wspólnot zjawisko przejœcia od motywa-
cji indywidualistycznej do prospo³ecznej. By³y to komuny wyposa¿one
w szko³ê, kuchniê, administracjê i szpital. Drzwi do domów bywa³y otwar-
te, mieszkania stanowi³y bowiem w³asnoœæ wszystkich, a nie bur¿uazyjne
mienie, które nale¿y ogrodziæ i którego trzeba pilnie strzec. Kibuc dostar-
cza³ wszystkich elementów ubioru, tote¿ nie nale¿a³o posiadaæ rzeczy pry-
watnych20. Najmniejsze kibuce liczy³y od 100 do 200 osób, najwiêksze prze-
kracza³y liczbê 1000 osób, przeciêtnie zrzesza³y od 200 do 700 osób21.
W kibucach pielêgnowano etos pracy fizycznej, przede wszystkim na roli22.
Rolnictwo zajmowa³o tam wyj¹tkowe miejsce. W roku 1988 ruch kibucowy
dostarcza³ 40% produkcji rolnej oraz 8% produkcji przemys³owej. Trudno
by³o sobie wyobraziæ wówczas funkcjonowanie pañstwa bez kibuców23. Ro-
tacja pracy dotyczy³a najwa¿niejszych stanowisk, takich jak administrator
czy sekretarz. Na innych, mniej presti¿owych i twórczych stanowiskach nie
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by³o jednak zmian24. Kolejnym mankamentem w gospodarstwach górskich
by³o poczucie oderwania od kibucu osób pracuj¹cych na roli. Jeden z zatru-
dnionych na polach w kibucu Jechiam pisa³: „Odleg³oœæ geograficzna powo-
dowa³a realne i emocjonalne wyobcowanie. Czasami nam, pracuj¹cym na
polach, wydaje siê, ¿e jesteœmy pasierbami gospodarstwa”25. Oddzielenie
pól od kibucu, które wystêpowa³o w opisywanej sytuacji, by³o jednak
wyj¹tkiem na tle struktury i koncepcji spo³eczno-ekonomicznej innych gos-
podarstw kolektywnych. Zgodnie z za³o¿eniami pola mia³y znajdowaæ siê
w bliskoœci zapewniaj¹cej wiêŸ z kibucem. Dba³o siê przy tym o to, aby
zró¿nicowanie i zhierarchizowanie ról nie narusza³o równoprawnej pozycji
ka¿dego cz³onka26. Nie by³o mile widziane dawanie tam zwyk³ych prezen-
tów urodzinowych, ceniono bowiem inwencjê twórcz¹ i wysi³ek w³o¿ony
w zaspokojenie potrzeb innych. Lepiej by³o ulepiæ wazonik, choæby koœla-
wy, ni¿ przynieœæ gotowy kupiony. Lepiej by³o wymyœliæ bajkê ni¿ przeczy-
taæ gotow¹. W kibucach nie wyp³acano starszym osobom emerytur, zapew-
niano im za to godziw¹ opiekê. W³aœciwie nie by³o walki pokoleñ.
Niechlubnie post¹pi³, w opinii s¹siednich kibuców, kibuc Afikim, który od-
mówi³ przyjêcia imigrantki, gdy¿ wymaga³a specjalistycznej opieki lekar-
skiej. W tym sporze nie chodzi³o tylko o pieni¹dze czy o w³adzê – by³ to tak-
¿e spór o „jakoœæ materia³u ludzkiego”. To fakt, ¿e od zarania swoich dzie-
jów kibuce przyci¹ga³y i skupia³y ludzi bardzo m³odych, g³êboko ideo-
wych, zapaleñców27. Cz³onków kibucu ludzie m³odzi interesowali dlatego,
¿e mogli wydajniej pracowaæ, ale i ³atwiej integrowaæ siê ze spo³ecznoœci¹.

Kwestia inspiracji pionierów ruchu kibucowego myœl¹ anarchistów i ko-
munistów rosyjskich nie zosta³a wprawdzie rozwiniêta w niniejszej pracy,
jednak istniej¹ przes³anki, by twierdziæ, ¿e do takich wp³ywów dochodzi³o.
Nale¿y w tym miejscu przypomnieæ, ¿e pierwszy kibuc Degania zosta³ zbu-
dowany przez ¯ydów rosyjskich. ¯ycie w kibucu stanowi³o praktyczn¹ rea-
lizacjê idea³ów komunistycznych. Rosyjski rewolucjonista Piotr Kropotkin
wyst¹pi³ z propozycj¹ zupe³nego zniesienia systemu indywidualnego wy-
nagradzania za pracê – systemu krzywdz¹co subiektywnego, stanowi¹cego
w rêkach kapitalisty narzêdzie, które s³u¿y zamaskowaniu aktów wyzysku,
czyli osobistego przyw³aszczania owoców pracy kolektywnej. Uzale¿nianie
w³asnoœci od indywidualnego wysi³ku oraz wycena pracy i wytwarzanych
dóbr proporcjonalnie do czasu im poœwiêconego oznaczaj¹ jedynie zrefor-
mowany, z³agodzony indywidualizm – s¹ krokiem we w³aœciwym kierun-
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ku, ale nie idea³em. Na pytania: „Czy¿ mo¿na okreœliæ, jaka cz¹stka bo-
gactw, w których nagromadzeniu udzia³ bierzemy wszyscy, nale¿y siê
ka¿demu z nas?” oraz „Jak¹ przyj¹æ zasadê podzia³u dóbr wypracowywa-
nych wspólnie?” Kropotkin odpowiada³: „Wszystko dla wszystkich, ponie-
wa¿ wszyscy wszystkiego potrzebuj¹, poniewa¿ wszyscy pracuj¹ w miarê
swych si³ i poniewa¿, przy obecnym systemie produkcji, absolutnie niepo-
dobna okreœliæ, jaka czêœæ siê komu nale¿y”28. Odrzuca³ on zasadê indy-
widualistyczn¹ przy dystrybucji owoców pracy. Wraz z likwidacj¹ systemu
pracy zarobkowej nale¿y, zdaniem Kropotkina, znieœæ system wartoœciowa-
nia dóbr. Praktyka wyceny pracy na podstawie czasu poœwiêconego wy-
twarzaniu oraz wyceny produktów na podstawie okresu przeznaczonego
na ich wytworzenie jest bezzasadna. W kibucach praca nie by³a narzêdziem
do osi¹gania prywatnej korzyœci – pojmowano j¹ jako cel sam w sobie, zajê-
cie pasjonuj¹ce i rozwijaj¹ce29. Nie wyp³acano wynagrodzeñ ani innej graty-
fikacji materialnej30. „Na naszej sprawiedliwej planecie nie stosowano wy-
nagrodzeñ, pieni¹dze nie stanowi³y œrodka p³atniczego, pieniêdzy nie by³o
i siê o nich nie mówi³o”31 – wspominaj¹ kibucnicy.

Uchwa³ê o umieszczaniu dzieci we wspólnych domach podjêto w 1918
roku i obowi¹zywa³a ona wszystkie kibuce z wyj¹tkiem kilku najstarszych
(Deganii Alef, Deganii Bet i Ein Charod), które by³y temu przeciwne32. Zer-
wania wiêzi rodzinnych dokonywano w imiê wyrównywania szans. Wiêzi
rodzinne postrzegano bowiem jako stanowi¹c¹ Ÿród³o niesprawiedliwoœci
zasz³oœæ bur¿uazyjn¹. Kontakt miêdzy rodzicami a dzieæmi by³ ograniczo-
ny, w zamian praktykowano wychowanie kolektywne. Odwiedzano rodzi-
ców na godzinê i piêædziesi¹t minut33. Ka¿dy z doros³ych by³ do pewnego
stopnia wychowawc¹ dzieci, opiekunem, kimœ bliskim34. Prosto ze szpitala
wieziono nowo narodzonych do domu niemowl¹t, gdzie opiekunki karmi³y
je jedna przy drugiej, zawsze o tych samych porach. Bywa³y przypadki, ¿e
przy karmieniu stosowano synchronizacjê, która gwarantowa³a, ¿e ¿adne
z dzieci nie dostanie wiêcej pokarmu, a dzieci k³ad³o siê spaæ o tej samej po-
rze35. ¯y³y one jak bracia i siostry, w zwi¹zku z czym bardzo rzadko docho-
dzi³o do ma³¿eñstw ludzi z tego samego kibucu36.
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Koncepcja pedagogiczna zak³ada³a, ¿e pobudka do nauki mia³a p³yn¹æ
z chêci samodoskonalenia, a nie z pogoni za ocenami. Te motywacje wpaja-
no mieszkañcom kibuców od ma³ego. Wychodzono z za³o¿enia, ¿e cz³owiek
powinien uczyæ siê dla samorozwoju i zdobywania wiedzy, by wiêcej rozu-
mieæ i umieæ, a nie dla dyplomu i ocen koñcowych, gdy¿ myœlenie o nich
i koncentracja na nich powoduj¹ zatracenie zainteresowania procesem po-
znawania37. Egzaminy traktowane by³y z doktrynalnego punktu widzenia
jako szkodliwe. W szko³ach nikogo nie wyró¿niano – ani w sensie pozytyw-
nym, ani negatywnym. Wdro¿ono system nauki oparty na metodzie zagad-
nieñ. Polega³ on na tym, ¿e w ramach danego tematu, np. „Odkrywcy œwia-
ta”, uczono siê o Magellanie, Kolumbie, równiku i biegunach, przy czym
dziecko wybiera³o sobie ulubiony kraj lub postaæ i pisa³o o niej pracê38. Bar-
dzo wa¿nym elementem by³o kolektywne dzia³anie – dzieci mieszka³y we
wspólnych koedukacyjnych pokojach, razem siê uczy³y oraz pracowa³y
w gospodarstwach dzieciêcych: „[...] mówiliœmy w liczbie mnogiej. Tak siê
urodziliœmy i tak roœliœmy od szpitala po wiecznoœæ. Od wyjœcia ze szpitala
nigdy nie próbowano nas rozdzieliæ. Przeciwnie – ³¹czono, zlepiano, spaja-
no”39. Nie o spajanie jednak chodzi³o, lecz o oddzielenie dzieci od bur¿ua-
zyjnej natury rodziny40. Gospodarstwa dzieciêce mia³y przysposabiaæ naj-
m³odszych do ¿ycia doros³ego, uczyæ odpowiedzialnoœci41.

Decyzje dotycz¹ce spraw bie¿¹cych oraz wyj¹tkowych zapada³y podczas
cotygodniowych zebrañ doros³ych mieszkañców kibucu. Zgromadzenie to
stanowi³o organ w³adzy prawodawczej, wykonawczej oraz s¹downiczej.
Rozstrzygano podczas owych spotkañ np. kwestiê opuszczenia kibucu na
urlop lub na studia, a tak¿e zakupu nowych sprzêtów czy przyjêcia poda-
runku z zewn¹trz. Przedmiotem decyzji by³y sprawy zarówno publiczne,
jak i prywatne42. Pouczenia dla instruktorów, którzy byli delegowani do
wyk³adania zasad doktryny kibucowej ludziom mieszkaj¹cym w mieœcie,
by³y nastêpuj¹ce: „Jeœli jesteœcie w ognisku w Tel Awiwie, mo¿ecie na
przyk³ad iœæ nad rzekê Jarkon i zacz¹æ rozmawiaæ o rybactwie, o tym, na
czym polega ten zawód i dlaczego ludzie siê na niego decyduj¹, a potem
przejœæ do dyskusji o charakterze spo³ecznym na temat tego, czym w ogóle
jest podzia³ na zawody, na bogatych i biednych, na czym polega w³asnoœæ
œrodków produkcji i co siê dzieje, kiedy ktoœ przychodzi i widzi p³ot, bo ja-
kiœ goœæ od nieruchomoœci kupi³ Jarkon i mówi mu: «Teraz, jak chcesz ³owiæ
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ryby, musisz mi zap³aciæ». I zatrudnia rybaka jako pracownika najemnego.
Rybak za ciê¿k¹ pracê dostaje parê groszy, a zarobek ze sprzeda¿y ryb tra-
fia do tego od nieruchomoœci, który kupi³ rzekê. Podopieczni ju¿ wiedz¹,
czym jest w³asnoœæ œrodków produkcji, a st¹d ju¿ tylko krok do Marksa”43.

3. Spo³eczne role kobiet w kibucach

Rodzice nie mieli w kibucach monopolu na wychowywanie w³asnych
dzieci. Kolektywne wychowanie mia³o zapobiegaæ autorytarnym zachowa-
niom ojca i mê¿a w rodzinie, by³o zbli¿on¹ do idea³ów socjalizmu, blisk¹ fe-
minizmowi ide¹44. W pierwszych wspólnotach poszczególne osoby by³y
traktowane i wynagradzane równo, bez uwzglêdniania podzia³u na p³eæ,
nie by³o prac zastrze¿onych dla kobiet lub mê¿czyzn. Pocz¹tkowo nawet
ponad 50% kobiet pracowa³o fizycznie, wykonuj¹c tak ciê¿kie prace jak mê¿-
czyŸni. Z czasem jednak kobiety odsuwano od pracy fizycznej; nastêpowa³o
to wraz z polepszaniem siê warunków materialnych mieszkañców. Dziew-
czynki ju¿ od m³odoœci zatrudniano jednak w domach zajmuj¹cych siê dzieæ-
mi, gdzie zostawa³y opiekunkami. Osi¹gniêcia wychowawczyñ czy pracow-
ników porz¹dkowych nie by³y tak cenione jak prace mêskie. Nie by³o tam
norm, a wiêc i rekordów45. Owe rozwi¹zania mia³y uwolniæ kobiety od ciê-
¿aru opieki nad dzieæmi, w praktyce jednak obarcza³y je obowi¹zkiem opie-
ki nad dzieæmi, tyle ¿e obcymi. W ocenie jednej z mieszkanek kibucu sys-
tem ten nie by³ ³askawy dla kobiet46. We wczesnej socjalizacji dzieci k³adziono
nacisk na to, aby zró¿nicowanie ze wzglêdu na p³eæ nie wp³ywa³o na roz-
wój dzieci. Z czasem polaryzacja ze wzglêdu na p³eæ zaczê³a wp³ywaæ na
rodzaj wykonywanej pracy, zró¿nicowanie w wykonywanych zawodach
wzrasta³o wraz z kolejnymi generacjami. Zauwa¿ono ponadto, ¿e mimo
równoœci w prawach politycznych kobiety by³y mniej aktywne w trakcie ze-
brañ, rzadziej zabiera³y g³os. Przewa¿a³y poza tym w tzw. komisjach kobie-
cych, np.: socjalnej, edukacyjnej i kulturalnej. Mniej liczn¹ reprezentacjê mia³y
jednak w komisjach: ekonomicznej, pracy, ochrony i zarz¹dzaj¹cej. Mimo
równego dostêpu do edukacji kobiety rzadziej poœwiêca³y siê karierze akade-
mickiej. Wraz z rozwojem kibuców status samotnej kobiety siê obni¿a³47.

Polaryzacja ze wzglêdu na p³eæ ujawnia³a siê wraz z kolejnymi generacja-
mi. Z czasem ró¿nice miêdzy p³ciami siê powiêksza³y. Obserwacje dokona-
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ne w kibucu Kiryat Yedidim pokaza³y, ¿e po pewnym czasie spo³ecznoœci
powróci³y do tradycyjnych ról p³ciowych. O ile w 1920 roku zatrudnienie
kobiet wynosi³o 50%, o tyle po 30 latach pracowa³o ju¿ jedynie 12% kobiet,
reszta zajmowa³a siê wychowaniem dzieci, edukacj¹ i us³ugami. W kibucu
Artzi w 1975 roku pracowa³o równie¿ 12% kobiet, z czego 9% na roli, a 3%
w zawodach przemys³owych. Mê¿czyŸni stanowili 87% rolników, 77% pra-
cowników przemys³owych i 99% pracuj¹cych na budowach. Kobiety z kolei
stanowi³y 84% pracowników w edukacji i us³ugach. Równie¿ w administra-
cji kibuców z czasem kobiety przesta³y zajmowaæ równy procent miejsc –
84% stanowisk zajmowali w niej mê¿czyŸni, którzy stanowili równie¿ 71%
osób zarz¹dzaj¹cych kibucami oraz 78% aktywistów politycznych. Badacze
przypisywali tê zmianê podejœciu urodzonych w kibucach m³odych poko-
leñ, które nie podziela³y ideologicznego zaanga¿owania ich za³o¿ycieli
w egalitaryzm. O ile w pierwszym pokoleniu 68% kobiet wyra¿a³o przeko-
nanie, ¿e macierzyñstwo jest dla nich wa¿niejsze ni¿ praca, o tyle w drugim
pokoleniu by³o to ju¿ 88%. Z czasem nast¹pi³ równie¿ stopniowy powrót do
indywidualnych relacji rodziców z dzieæmi, a tak¿e w parach ma³¿eñskich.
Analiza zabaw dzieci wychowywanych w rygorystycznie równoœciowym
œrodowisku ujawni³a, ¿e ch³opcy czêœciej ni¿ dziewczynki bawili siê przed-
miotami wymagaj¹cymi znacznej si³y fizycznej, dziewczynki preferowa³y
natomiast zabawy werbalne i zwi¹zane z wyobraŸni¹. Obserwacje dokony-
wane w kibucach nie potwierdzaj¹ teorii o czysto kulturowym uwarunko-
waniu ról p³ciowych. Rola kobiety w spo³eczeñstwie kibucowym sta³a siê
z czasem podobna do roli w spo³eczeñstwie kapitalistycznym.

4. Przyczyny i konsekwencje schy³ku ruchu kibucowego

W chwili powstania pañstwa izraelskiego w 1948 roku w kibucach prze-
bywa³o ok. 7,8% ludnoœci kraju. By³ to najwy¿szy wskaŸnik procentowy
w ci¹gu ca³ego osiemdziesiêciolecia istnienia ruchu kibucowego48. Przed
utworzeniem pañstwa w 1947 roku kibuce pobi³y demograficzny rekord.
Ruch kibucowy od lat 60. nieprzerwanie podupada³ – pod wzglêdem za-
równo liczebnoœci, jak i wiernoœci kanonom socjalizmu. W latach 70. miesz-
kañcy kibuców stanowili 3,3% ludnoœci Izraela49. W 1998 roku by³o to ju¿
zaledwie 2% populacji kraju. Wraz z upadkiem œwiatowego komunizmu
postêpowa³ zmierzch ruchu kibucowego50. W latach 90. przyby³a do Izraela
wielusettysiêczna fala emigrantów ¿ydowskich z ró¿nych republik Zwi¹z-
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ku Radzieckiego, wp³ywaj¹c na kszta³t zastanych kibuców. Od schy³ku
lat 80. kibuce zaczê³y wdra¿aæ rozwi¹zania charakterystyczne dla struktur
kapitalistycznych. Przyczyny erozji ruchu mia³y charakter psychologiczny,
polityczny oraz ekonomiczny51.

Do koñca 1949 roku kibuce przyjê³y ok. 10 tys. imigrantów. Po latach spê-
dzonych w obozach koncentracyjnych, obozach przejœciowych czy obozach
internowania kolektywne spo³ecznoœci Izraela, mimo fundamentalnej zasa-
dy dobrowolnoœci cz³onkostwa, przypomina³y ocalonym obozy koncentra-
cyjne b¹dŸ obozy dla uchodŸców, w których kilkaset tysiêcy ¯ydów zna-
laz³o schronienie po upadku hitlerowskiego re¿imu52. Po przejœciach poszu-
kiwali oni natomiast miejsca, by ¿yæ w odosobnieniu. Jeden z imigrantów
wys³any do kibucu Miszmarot opowiada³ o pobycie w tym miejscu: „Gdy
usiad³em w jadalni, czekaj¹c, a¿ obs³uga podejdzie do mojego sto³u, ca³y siê
trz¹s³em. Ba³em siê, ¿e zabraknie jedzenia i mój stó³ nic nie dostanie”53.
Wiele osób przechodzi³o kryzys psychiczny spowodowany uœwiadomie-
niem g³êbi i skali cierpieñ. Wielu od razu odrzuci³o ideê kolektywizmu,
po³owa z nich dopiero z czasem siê wyprowadzi³a. Ocaleni z Zag³ady za-
czêli otrzymywaæ z Niemiec finansow¹ rekompensatê za cierpienia i utraco-
ny maj¹tek, pozostanie w kibucu wi¹za³o siê jednak z przymusem przeka-
zania uzyskanych œrodków kibucowi. Koniecznoœæ rezygnacji z pieniê¿nej
rekompensaty za doznane cierpienia stanowi³a donios³¹ próbê ideolo-
giczn¹, której nie wszyscy podo³ali54. Problemów przysparza³a równie¿ in-
tegracja kibucników z imigrantami, których oskar¿ano o niechêtne przy-
stosowywanie siê do ¿ycia w kibucu, niecierpliwoœæ w obliczu niepowodzeñ
czy roszczeniowoœæ. Obecnoœæ imigrantów by³a dra¿ni¹ca55. W kibucu nie-
przychylnie patrzono na rozterki nowo przyby³ych, mówiono im, by
od³o¿yli na bok przesz³oœæ i stali siê czêœci¹ grupy56. Listy do Centrum Imi-
gracyjnego Histadrut i Wydzia³u Imigracyjnego Agencji ¯ydowskiej poka-
zywa³y codzienne trudnoœci w asymilacji imigrantów. Problemy te mia³y
pod³o¿e finansowe – cz³onkowie kibucu Ajelet ha-Szachar pisali: „Nasz ko-
lektyw nie jest w stanie ponosiæ wszystkich dodatkowych kosztów wyposa-
¿enia imigranta, który nic nie ma; mo¿emy tylko pomagaæ mu, by siê lepiej
czu³ i skuteczniej integrowa³”57. Spór toczy³ siê o pieni¹dze – kibuce doma-
ga³y siê zwiêkszenia dofinansowania na przyjmowanych imigrantów.
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Do przyczyn politycznych upadku ruchu kibucowego zaliczyæ nale¿y
przesuniêcie siê w³adzy na prawo. W zakresie polityki wewnêtrznej robot-
nicza partia Mapai wspiera³a rozwój gospodarki kolektywnej, spó³dzielczej.
Jednak¿e od lat 60. sektor prywatny zacz¹³ siê rozrastaæ, przybieraj¹c roz-
miary, jakich nie przewidywano w socjalistycznym modelu pañstwa ¿ydow-
skiego58. W okresie od 1965 do 1977 roku dochodzi³o do roz³amów w obrê-
bie izraelskiej lewicy. Ideologia socjalistyczno-syjonistyczna, która odgry-
wa³a istotn¹ rolê podczas budowania pañstwa, utraci³a wiarygodnoœæ. Ma-
rzenia o egalitaryzmie nie spe³ni³y siê, pog³êbia³o siê bowiem rozwarstwienie
spo³eczne. Zwolennicy Partii Pracy sk³aniali siê ku centrum sceny politycz-
nej. W przedterminowych wyborach przeprowadzonych 17 maja 1977 roku
zwolennicy Partii Pracy zostali pozbawieni w³adzy59. Rozwój pañstwa po-
szed³ w kierunku odbiegaj¹cym od idea³ów kibucników60. Robotnicza par-
tia wspieraj¹ca ruch kibucowy sprawowa³a w Izraelu rz¹dy od 1948 roku.
Od pocz¹tku przywódcy Mapai uznali wzmocnienie kibuców za „najg³êb-
sze pragnienie partii” i wyra¿ali niepokój, ¿e niezbyt wielu imigrantów
przystêpuje do kibuców61. A¿ piêciu izraelskich premierów mieszka³o w ki-
bucach62. Szmuel Dajan sugerowa³, by zmuszaæ ludzi do osiedlania siê w ki-
bucach, a ojciec Mosze Dajana pyta³: „Co w tym z³ego? Nie wysy³amy ich
przecie¿ na Syberiê”63. W wyborach w 1977 roku w³adzê przej¹³ konser-
watywny Mikud. Jednym z pierwszych posuniêæ nowego rz¹du by³o po-
zbawienie kibuców szczodrych dotacji rz¹dowych, zwolnieñ podatkowych
i kontraktów rz¹dowych. RozluŸniono gospodarkê planow¹. „To s¹ milio-
nerzy pluskaj¹cy siê w basenach” – tak opisa³ kibucników premier Begin,
aby uzasadniæ swoje decyzje64. Jeszcze w latach 80. istnia³y mo¿liwoœci
zaci¹gania niskoprocentowych kredytów na rozwój nowych inwestycji. Rol-
nictwo by³o wysoko subwencjonowane i objête planami rz¹dowymi, stano-
wi³o mocn¹ stronê gospodarki kibucowej. W po³owie lat 70. wielokrotnie
wzros³o oprocentowanie kredytów i ucierpia³a na tym gospodarka rolna ki-
buców. Zmiany w technologii œwiatowej sprawi³y, ¿e pos³ugiwanie siê
dotychczasowymi urz¹dzeniami produkcyjnymi by³o mniej wydajne i kon-
kurencyjne. W ¿yciu gospodarczym zapanowa³a zasada leseferyzmu. Kibu-
ce musia³y radziæ sobie same65. Pierwszymi odstêpstwami by³y równie¿
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praktyki zatrudniania pracowników najemnych. Pojawiaæ siê zaczê³y pro-
pozycje zró¿nicowania zarobków66. Neokibucnicy proponowali oparcie
dzia³ania kibucu na rozrachunku gospodarczym i coraz bardziej uwzglêd-
niali indywidualny wk³ad cz³onków kibucu we wspó³tworzenie dóbr. Ki-
buc nie mia³ byæ pocz¹tkowo przedsiêbiorstwem nastawionym na zysk. Ro-
tacja pracy nie pozwala³a na specjalizacjê i owocowa³a nisk¹ wydajnoœci¹67.
Przyjmuje siê, ¿e kapitalizm zaprowadzono w Izraelu w 1985 roku. Przyjê-
cie zasad wolnorynkowej konkurencji kapitalistycznej spowodowa³o, ¿e ki-
buce w znacznym stopniu straci³y swój pierwotny kolektywno-socjalistycz-
ny charakter. Lata 90. charakteryzowa³y siê amerykanizacj¹ œwiadomoœci
spo³ecznej Izraelczyków. Kibucnicy opisywali obserwowane zmiany w ten
sposób: „Nastêpuje rozbudzenie postaw roszczeniowych i prywatnych za-
chcianek kosztem obowi¹zków spo³ecznych. Dawni kibucnicy wymagali
wiele od siebie, a nie dla siebie”68. Kibuce p³aci³y pocz¹tkowo za mieszka-
nie, posi³ki, ubrania, czasami koszty podró¿y przybyszów. W latach 90.,
gdy nie mo¿na by³o liczyæ na pomoc rz¹du, kibuce musia³y radziæ sobie
same. Zaczêto budowê domów goœcinnych i restauracji, aby zarabiaæ na tu-
rystach. Nowo przyjmowani cz³onkowie musieli uiszczaæ czynsze za miesz-
kania. Kibuce usytuowane na obszarach atrakcyjnych turystycznie sprze-
da³y czêœciowo swoje tereny rolne pod domki letniskowe. Przyjêto, ¿e
nale¿y oprzeæ gospodarkê kibucu na rozrachunku gospodarczym oraz
w wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu uwzglêdniæ indywidualny wk³ad ka¿-
dego cz³onka kibucu69. Nast¹pi³o zró¿nicowanie p³ac w zale¿noœci od wy-
dajnoœci pracy i uzyskiwanych zysków, zmniejszone te¿ zosta³y socjalne
przywileje mieszkañców kibuców. W 1993 roku kibucnik Ein Zivan na
Wzgórzach Golan jako pierwszy wprowadzi³ wynagrodzenie za nadgodzi-
ny70. W pionierskich kibucach wspólnie wychowywano dzieci, uczono siê
i pracowano, ale przede wszystkim wspólnie jadano. Sto³ówki by³y pierwo-
tnie symbolem równoœci – tam dy¿urowano na zmianê, spotykano siê przy
posi³kach, jadano to samo z takich samych naczyñ. Prywatyzacja sto³ówek
sta³a siê wiêc synonimem rozk³adu kibuców. Aleksander Lewin stwierdza
jednak, ¿e z czasem nast¹pi³o odejœcie od wychowania kolektywnego w kie-
runku wychowania rodzinnego, rola rodziny zaczê³a wzrastaæ71.

Od lat 60. rozpoczê³o siê uprzemys³owienie kibuców. Zbudowano w ki-
bucach fabryki, nadaj¹c im charakter przemys³owy. Mechanizacja odci¹¿y³a
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mieszkañców od prac polowych. Kibucnicy nie absolutyzowali ju¿ znacze-
nia pracy fizycznej. W coraz wiêkszym stopniu kibuce zaczê³y korzystaæ
z zatrudniania gorzej op³acanych najemnych robotników i pracowników
umys³owych z zewn¹trz, g³ównie z Filipin, Tajlandii i Rumunii. Nie wy-
trzymuj¹c konkurencji wolnorynkowej, czêœæ s³abszych kibuców zbankruto-
wa³a, bogatsze natomiast zosta³y sprywatyzowane. Przemys³ w kibucach
by³ bardzo rozbudowany i wielokierunkowy – ¿ywnoœciowy, maszynowy,
tworzyw sztucznych, elektroniczny, farmaceutyczny, tekstylny. W latach
90. dodatkowym Ÿród³em dochodów by³a gospodarka turystyczna z baz¹
hotelow¹, oœrodkami leczniczymi i wypoczynkowymi72.

Pomimo wielu pozytywnych ocen zasad funkcjonowania kibuców nie
brak by³o i g³osów krytycznych wobec nich. Niektóre oskar¿ano o to, ¿e nie
chcia³y przyjmowaæ dodatkowych cz³onków, ¿e stanowi³y nieprzyjazne
wobec innych wspólnot zamkniête enklawy. Jako przyk³ad podawano ki-
buc Afikim, który odmówi³ przyjêcia pewnej imigrantki, gdy¿ wymaga³a
specjalistycznej opieki lekarskiej. Kibuc Usza natomiast przyj¹³ zasadê, ¿e
natychmiast odeœle ka¿d¹ osobê przys³an¹ bez wczeœniejszej zgody kibucu.
Histadrut odpisa³, ¿e takie postêpowanie nie przystoi kibucowi, który „po-
winien udzielaæ pomocy w asymilacji imigrantów”. W sporze tym, zdaniem
Toma Segeva, nie chodzi³o jedynie o pieni¹dze, zaopatrzenie w urz¹dzenia,
lecz o „jakoœæ materia³u ludzkiego”. Kibuce nie chcia³y przyjmowaæ ludzi
chorych, „przypadków socjalnych” czy starszych. Mieszkañcy osady rolni-
czej Kfar Kisz narzekali, ¿e Centrum Imigracyjne przys³a³o im osoby piêæ-
dziesiêcioletnie, „na progu staroœci”. Wyjaœniali, ¿e spo³ecznoœæ nie mo¿e
ich przyj¹æ, gdy¿ kibuc interesuj¹ ludzie m³odzi, od 20 do 30 roku ¿ycia,
³atwiej ich bowiem zintegrowaæ z grup¹. Kfar Kisz nie jest natomiast zain-
teresowany byciem spo³ecznoœci¹ „z³otego wieku”. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
by³a to reakcja charakterystyczna nie jedynie dla kibuców i innych osad rol-
niczych, lecz generalnie dla polityki Izraela. Lewi Eszok uzasadnia³ politykê
selekcji imigrantów zdaniem: „Izrael nie mo¿e zasymilowaæ wszystkich sza-
lonych ¯ydów na œwiecie”73. Tytu³em podsumowania nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
kibuce odegra³y wybitn¹ rolê we wspó³czesnych dziejach ludnoœci ¿ydow-
skiej. Przed 1948 rokiem w pewnym sensie zastêpowa³y ¯ydom w³asne
pañstwo, stanowi³y jego swoiste rozproszone substytuty.
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THE KIBBUTZ MOVEMENT IN ISRAEL IN THE YEARS 1948–1989:
A UTOPIA IN ACTION

S u m m a r y

A kibbutz is a collective community in Israel that has traditionally been based on agriculture –
a combination of socialism and Zionism being materialized. The founders of kibbutzim expected
members to live and work for common good, not for private interest. They believed that
self-interest was a relic of capitalism, and that they could change human behavior to produce a new
socialist man through reorganizing society and abolishing private property. The transformation of
the kibbutz movement from one based on socialist to mainly capitalist ideas shows clearly what has
happened to socialist countries. In recent decades some kibbutzim have been privatized, most of
them being concentrated on industry and individual members of the community being able to work
independently in them.

Key words: equality, community, Zionism
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Rasizm izraelskich kibiców.
Nienawiœæ opanowa³a stadiony

Streszczenie: Sport towarzyszy cz³owiekowi od niepamiêtnych czasów. Dla wielu ludzi sport jest
ca³ym ¿yciem. Widowisko sportowe tworz¹ nie tylko rywalizuj¹cy sportowcy, ale równie¿ zorgani-
zowane grupy, ruchy i stowarzyszenia kibiców, które propaguj¹ ró¿ne postawy spo³eczne, patriotyczne
czy polityczne. Niestety w ostatnim okresie w œrodowisku kibiców zaczyna siê szerzyæ nacjonalizm,
rasizm czy antysemityzm. Pod przykrywk¹ kibicowania swojej dru¿ynie kibice propaguj¹ nacjona-
lizm, rasizm i antysemityzm, uprawiaj¹ zwyk³e chuligañstwo. Tak siê dzieje na ca³ym œwiecie.
Wed³ug badañ UEFA nie ma w Europie wiêkszych zwyrodnialców, ksenofobów i rasistów ni¿ izrael-
scy kibice. W momencie, gdy w³adze wielu pañstw œwiata walcz¹ z chuligañstwem na stadionach,
w Izraelu dochodzi do coraz wiêkszej agresji ze strony kibiców.

S³owa kluczowe: Izrael, Beitar Jerusalem Soccer Club, rasizm, nienawiœæ, kibice, izraelski sport

1. Wprowadzenie

W historii œwiata wojny czêsto wybucha³y z powodu nienawiœci na tle
religijnym. Sport wydawa³by siê jednak, oprócz paru przypadków, pozosta-
waæ sfer¹ ¿ycia woln¹ od wyznaniowych waœni. Niestety te czasy bezpo-
wrotnie minê³y. Pojawiaj¹ siê w sporcie sytuacje, w których sportowcy
cierpi¹ z powodu nietolerancji innych. W sporcie coraz czêœciej mo¿na
zauwa¿yæ takie zjawiska, jak rasizm, ksenofobia, antysemityzm, które
budz¹ niepokój. Szczególnie groŸny zaczyna byæ rozwijaj¹cy siê dynamicz-
nie rasizm wœród kibiców pi³ki no¿nej.

Zagadnienie to zosta³o ju¿ zauwa¿one przez œwiatowe i krajowe federa-
cje sportowe, a tak¿e w³adze pañstwowe. Podejmuj¹ one na szczêœcie walkê
z wypaczeniami w sporcie. Równie¿ sport wyczynowy w Izraelu nie jest
wolny od tego problemu. Wystarczy zobaczyæ zachowanie izraelskich kibi-
ców w stosunku do arabskich pi³karzy. Wed³ug badañ Football Against Ra-
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cism in Europe (FARE) w europejskich rozgrywkach pi³karskich nie ma
wiêkszych zwyrodnialców, ksenofobów i rasistów ni¿ izraelscy kibice1. Ale
podczas gdy w Europie rasizm wymierzony jest g³ównie w pi³karzy czarno-
skórych i imigrantów, w Izraelu skierowany jest on przeciwko Arabom
i muzu³manom2.

W 1936 roku dzia³acze prawicowego m³odzie¿owego ruchu syjonisty-
cznego Beitar, m³odzie¿ówki Partii Rewizjonistów (liberalni nacjonaliœci),
Dawid Horn oraz Samuel Kirchstein powo³ali w Jerozolimie lokaln¹ dru¿y-
nê pi³ki no¿nej, która przyjê³a nazwê Beitar Jerusalem Soccer Club. G³ów-
nym celem powo³ania dru¿yny pi³karskiej by³o przeniesienie ideologii ru-
chu syjonistycznego w sferê ¿ycia sportowego. W ich oczach sport by³
odpowiednim narzêdziem do tego, aby przekonaæ m³odzie¿ do nacjonalis-
tycznych pogl¹dów. Ta ideologia, rozpowszechniona w œwiecie sportu, to-
warzyszy kibicom Beitaru do dnia dzisiejszego. Beitar w Izraelu jest po-
strzegany jako klub prawicowy, a jego kibice otwarcie sympatyzuj¹ z na-
cjonalistyczno-konserwatywn¹ parti¹ polityczn¹ Likud3.

O rasizmie panuj¹cym wœród kibiców pi³ki no¿nej w Izraelu gazeta „Al-
-Monitor” pisze: „[...] wystêpuje on nie tylko w swojej kolebce na stadionie
«Teddy Stadium» w Jerozolimie, ale równie¿ na stadionie «Bloomfield Sta-
dium» w Jaffe i wielu innych izraelskich miastach, w których s¹ rozgrywane
mecze pi³karskie. W Nazarecie za ka¿dym razem, gdy pi³karz ¿ydowski ma
kontakt z pi³k¹, t³um na trybunach skanduje «Kike, Kike». Na boisku
w Uman al. Fahm przed rozpoczêciem meczu pseudokibice arabscy skan-
duj¹ «Zabiæ ¯yda». Jedyny arabski zespó³ «Bnei Sak», graj¹cy w najwy¿szej
klasie rozgrywek pi³karskich w Izraelu, zosta³ obrzucony kamieniami, jad¹c
na mecz, a gdy jego pi³karz jest w posiadaniu pi³ki, rozlegaj¹ siê okrzyki
«Terrorysta, terrorysta», a przed rozpoczêciem spotkania trybuny skanduj¹
«Œmieræ Arabom»”4.

G³ównym celem niniejszego artyku³u jest ukazanie postaw kibiców izrael-
skich, jakie s¹ prezentowane przez media œwiatowe. Brak zag³êbienia siê
w struktury formalnoprawne jest zabiegiem celowym, poniewa¿ nale¿y
przedstawiæ zachowanie kibiców na stadionach, którzy nie znaj¹ prawa lub
go nie przestrzegaj¹. Prezentacja powi¹zañ prawnych zaburzy³aby odbiór,
wprowadzi³aby ch³odn¹ ocenê „wybryków”. W artykule celowo nie s¹ po-
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ruszane kwestie powi¹zañ danych klubów z mniejszoœciami religijnymi czy
etnicznymi, poniewa¿ wœród izraelskich kibiców istnieje jedno przekonanie,
niezale¿ne od tego, do jakiej mniejszoœci siê nale¿y – „jesteœ ¯ydem albo jes-
teœ naszym wrogiem”.

2. Rasizm w izraelskiej pi³ce no¿nej

W Izraelu najbardziej szowinistycznych kibiców ma klub Beitar Jerusa-
lem Soccer Club. Szczyc¹ siê oni tym, ¿e rozpoznawalnym znakiem klubu
jest rasizm5. Sympatycy Beitaru nie kryj¹ siê ze swoimi pogl¹dami politycz-
nymi i powi¹zaniami z radykaln¹ prawic¹. Wed³ug nich muzu³manie,
w tym zw³aszcza arabscy, nie maj¹ prawa graæ w klubie ani byæ jego cz³on-
kami, s¹ bowiem odwiecznym wrogiem narodu ¿ydowskiego. Tak silna
presja ze strony kibiców wywierana na w³adze klubu spowodowa³a, ¿e Bei-
tar jako jedyny klub pi³karski w Izraelu nigdy nie mia³ w swoim zespole za-
wodnika pochodzenia arabskiego.

Grupê wiod¹c¹ prym w ¿¹daniach w stosunku do w³adz klubu i narzu-
caj¹c¹ przebieg wydarzeñ na trybunach stadionu podczas imprez sporto-
wych stanowi subkulturowa grupa kibiców pod nazw¹ La Familia. Za-
wi¹za³a siê ona w 2005 roku. Szacuje siê, ¿e liczy ok. 200–300 cz³onków.
Regularnie podczas meczów pi³karskich wydaje pod adresem pi³karzy nie-
¿ydowskich odg³osy naœladuj¹ce ma³py, intonuje has³a antyislamskie i anty-
arabskie, wywo³uje burdy stadionowe. W³adze klubowe na te poczynania
nie reagowa³y, a Izraelski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej nak³ada³ kary, które mo¿na
by³o uznaæ za symboliczne.

Dopiero w 2009 roku krajowa federacja pi³karska podjê³a bardziej rady-
kalne kroki w walce ze stadionowymi burdami kibiców Beitaru. Za rasisto-
wskie wyzwiska padaj¹ce z trybun podczas meczu ligowego zosta³ odebra-
ny dru¿ynie jeden punkt oraz jeden mecz na stadionie Beitaru odby³ siê bez
udzia³u publicznoœci6. W styczniu 2012 roku Izraelski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej
za podobne ekscesy kibiców w stosunku do pochodz¹cego z Nigerii repre-
zentanta Izraela Toto Tamuza podczas meczu ligowego Beitaru Jerozolima
z Hapoelem Tel Awiw ukara³ Beitar Jerozolima, odejmuj¹c mu dwa punkty
w rozgrywkach o mistrzostwo kraju7.
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Eskalacja wyst¹pieñ kibiców nast¹pi³a w momencie, gdy rosyjsko-izrael-
ski w³aœciciel klubu Beitar Jerozolima – Arkady Gaydamak – postanowi³
sprowadziæ z Tereka Grozny dwóch czeczeñskich pi³karzy wyznania mu-
zu³mañskiego: Gabriela Kadiewa i Zaura Sadajewa – wówczas jego kibice
ostro zaprotestowali. Ciekaw¹ hipotezê na temat sprowadzenia czeczeñ-
skich zawodników postawi³ Shlomi Barzela, redaktor sportowy gazety „Ha-
aretz”, który stwierdzi³, ¿e dziêki temu Gaydamak chce realizowaæ swoje
interesy w Czeczenii8. Po og³oszeniu tej decyzji subkulturowa grupa kibi-
ców La Familia otwarcie zadeklarowa³a swoj¹ niechêæ do planów transfero-
wych w³aœcicieli, wywieszaj¹c na meczu transparent z napisem: „Beitar za-
wsze pozostanie czysty”. Czêœæ z nich intonowa³a równie¿ rasistowskie
przyœpiewki obra¿aj¹ce muzu³manów. Policja zatrzyma³a czterech najbar-
dziej agresywnych kibiców, ale Beitar i tak nie unikn¹³ kary. W³aœciciele
musieli zap³aciæ grzywnê w wysokoœci 13,5 tysiêcy dolarów. Oprócz tego
na piêæ spotkañ zamkniêto mog¹c¹ pomieœciæ siedem tysiêcy osób trybunê,
na której zwykle zasiadali najbardziej zagorzali fani9.

Po tych wydarzeniach na stadionie w³adze Beitaru Jerozolima zwróci³y
siê do Izraelskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej z wnioskiem o wyra¿enie zgody
na to, aby mecz w rozgrywkach o Puchar Izraela (State Cup) zosta³ rozegra-
ny przy pustych trybunach. Mia³o to na celu wyeliminowanie swoich rasis-
towskich pseudokibiców i niedopuszczenie do zamieszek. Rywalem Beitaru
by³ drugoligowy arabski klub Maccabi Umm el-Faham. Izraelski Zwi¹zek
Pi³ki No¿nej nie bêdzie siê sprzeciwiaæ temu wnioskowi – tak brzmia³o jego
oœwiadczenie z dnia 28 stycznia 2013 roku10. Oœwiadczenie to jeszcze bar-
dziej zaogni³o napiêt¹ ju¿ atmosferê. Noc z czwartku na pi¹tek 7/8 lutego
2013 roku zapisa³a siê czarnymi zg³oskami w historii klubu Beitar Jerozoli-
ma. W odpowiedzi za zatrzymanie cz³onków grupy La Familia przez poli-
cjê kibice podpalili jego siedzibê. Po¿ar uszkodzi³ budynek klubu w pobli¿u
boiska treningowego, zniszczeniu uleg³y klubowe pami¹tkami i trofea oraz
magazyn ze strojami11.

W³adze klubu zadecydowa³y, ¿e mecze ligowe bêd¹ rozgrywane na w³as-
nym stadionie tylko w sobotê lub w ci¹gu tygodnia po zmierzchu. W ten
sposób liczy³y na poprawienie frekwencji, gdy¿ dziêki takiej decyzji najbar-
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dziej religijni fani, nie ³ami¹c zasad szabatu, bêd¹ mogli ogl¹daæ mecze12.
Dzia³ania te przynios³y pozytywny skutek – na stadionie Beitaru pojawi³y
siê transparenty: „Wasza nienawiœæ niszczy nasz¹ mi³oœæ”. Gdy Gabriel Ka-
diew debiutowa³ w barwach klubu, gwizdali nieliczni. Po aresztowaniach
osób podejrzanych o podpalenie budynku klubowego i usuniêciu into-
nuj¹cych rasistowskie pieœni z trybun La Familia zaczê³a traciæ wp³ywy.
Jednak gdy w sierpniu 2013 roku podczas meczu ligowego z Maccabi Neta-
nya Zaur Sadajew zdoby³ bramkê, nie spodoba³o siê to kibicom. Wiêkszoœæ
z nich, demonstruj¹c swoje niezadowolenie, opuœci³a trybuny. Jest to postê-
powanie niezrozumia³e dla normalnego kibica. Bo jak wyt³umaczyæ tak¹ sy-
tuacjê? Mo¿na wprawdzie nie przepadaæ za okreœlonym zawodnikiem, ale
jak siê nie cieszyæ, kiedy zdobêdzie on bramkê dla „ukochanej” dru¿yny?13

Zamieszki na stadionie Teddy Kollek oraz przeprowadzony atak na sie-
dzibê klubu zwróci³y uwagê w³adz pañstwowych na d³ugotrwa³y problem
narastaj¹cego rasizmu antyarabskiego wœród kibiców pi³karskich. W dniu
8 lutego 2013 roku premier Izraela Benjamin Netanjahu w swoim oœwiad-
czeniu potêpi³ spalenie siedziby klubu Beitar Jerozolima i wywo³ane zamie-
szki. „[...] takie zachowanie jest karygodne. Nie mo¿emy zaakceptowaæ ta-
kiego rasistowskiego zachowania. ¯ydzi, którzy cierpieli z powodu bojkotu
i ostracyzmu, musz¹ byæ œwiat³em dla narodów” – powiedzia³14. Rzecznik
policji Micky Rosenfeld stwierdzi³: „[...] policja u¿yje wszystkich œrodków
prawnych, aby zapobiec ci¹g³ej eskalacji rasizmu, który w zasadzie niszczy
klub”15. Z kolei wiceminister ds. religijnych w rz¹dzie Izraela, deputowany
do Knesetu, rabin Eli Ben Dahan w wywiadzie udzielonym izraelskiej gaze-
cie „Maariv” powiedzia³, ¿e nawet homoseksualni ¯ydzi maj¹ „wy¿sze du-
sze” od gojów, „a ka¿dy ¯yd jest lepszy od goja”: „Chcê, by pañstwo by³o
¿ydowskie. Rzeczy, które s¹ przeciwne jego wartoœciom, kulturze i tradycji,
nie zostan¹ zaakceptowane”16. Natomiast w³adze Izraelskiego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej stwierdzi³y: „Beitar nie czyni szczerych wysi³ków na rzecz
zwalczania rasistowskich pieœni kiboli”17.
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15.04.2014).



Agresja kibiców jest skierowana nie tylko przeciw zawodnikom wystê-
puj¹cym na boisku, ale tak¿e przeciw sêdziom prowadz¹cym spotkania.
Podczas meczu ligowego Beitaru Jerozolima z Maccabi Hajfa sêdzia liniowy
zosta³ raniony w g³owê przedmiotem rzuconym z trybun przez jednego
z kibiców niezadowolonych z jego decyzji. Zdarzenie to przedstawia zare-
jestrowany film18. Do agresywnego zachowania siê kibiców na meczach
pi³karskich w Izraelu zaczynaj¹ siê dostosowywaæ zawodnicy. W Internecie
pojawi³ siê film ukazuj¹cy sportowca graj¹cego w lidze izraelskiej, któremu nie
spodoba³a siê podjêta przez szkoleniowca zespo³u decyzja o zdjêciu go z boi-
ska. Swoj¹ z³oœæ wy³adowa³ na reklamie oraz krzeœle jednego z reporterów19.

Pomimo skandalicznych doniesieñ z Izraela o wydarzeniach na stadio-
nach pi³karskich pró¿no szukaæ stanowczej reakcji UEFA na rasistowskie
zachowania kibiców. S³ynny francuski pi³karz Michel Platini, by³y prezy-
dent tej organizacji, zawsze ostro krytykowa³ rasizm na stadionach pod
ka¿d¹ postaci¹. Jednak mimo zatrwa¿aj¹cych sygna³ów dochodz¹cych z Bliskie-
go Wschodu nie podj¹³ ¿adnych dzia³añ w tej sprawie.

UEFA przyzna³a organizacjê m³odzie¿owych mistrzostw Europy (U-21)
w pi³ce no¿nej Izraelowi. Informacja ta wywo³a³a liczne protesty grup
walcz¹cych o prawa cz³owieka, stowarzyszeñ muzu³mañskich, a tak¿e wy-
powiedzi czo³owych pi³karzy Europy, ¿e nie chc¹ mistrzostw w Izraelu –
z powodów œwiatopogl¹dowych, napiêtej sytuacji politycznej i militarnej
w Strefie Gazy. Te dzia³ania nie spowodowa³y zmiany decyzji UEFA. Pre-
zydent federacji Michel Platini stwierdzi³: „UEFA nie mo¿e obwiniaæ izrael-
skiej federacji pi³karskiej za ca³e polityczne z³o, które dzieje siê w regionie.
UEFA ma swoje cele i [...] powtarza, ¿e nie da siê ich osi¹gn¹æ przez karanie
ludzi i izolowanie ich od reszty œwiata. Cele nale¿y osi¹gaæ przez dialog
i szukanie logicznych rozwi¹zañ”20.

Na konferencji prasowej trenerowi bior¹cej udzia³ w tych mistrzostwach
reprezentacji Izraela Guyowi Luzonowi zadano pytanie: „Czy izraelska re-
prezentacja narodowa, jak przysta³o na dru¿ynê pañstwa stosuj¹cego podo-
bno politykê apartheidu, sk³ada siê z samych ¯ydów?” A oto jego odpo-
wiedŸ: „Nie!!! W sk³ad narodowej reprezentacji U-21 oprócz ¯ydów (w tym
pochodz¹cych z Etiopii i by³ego ZSRR) weszli zawodnicy, którzy s¹ Araba-
mi i Druzami”21.
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18 Sêdzia liniowy raniony przedmiotem z trybun w Izraelu, „Wprzerwie.pl”, http://www.wprzer-
wie.pl/Wpis,Sport,535561,1,Sedzia-liniowy-raniony-przedmiotem-z-trybun-w-izraelu.html (dostêp:
18.04.2014).

19 Z³oœæ pi³karza z Izraela, „Wprzerwie.pl”, http://www.wprzerwie.pl/Wpis,Sport,526960,1,Zlosc
-pilkarza-z-izraela.html (dostêp: 18.04.2014).

20 Season Review: Israel, http://www.uefa.com/memberassociations/association=isr/news/
newsid=1968133.html (dostêp: 18.04.2014).

21 Reprezentacja narodowa U-21 „pañstwa apartheidu”, „Erec Israel”, http://www.izrael.org.
il/news/3528-reprezentacja-narodowa-u-21-panstwa-apartheidu.html (dostêp: 18.04.2014).



Ostatecznie m³odzie¿owe mistrzostwa Europy (U-21) odby³y siê w dniach
5–18 czerwca 2013 roku w Izraelu. Uczestniczy³y w nich reprezentacje: An-
glii, Niemiec, W³och, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Rosji oraz Izraela. Zo-
sta³y one rozegrane przy bardzo silnej ochronie policji, dziêki czemu nie od-
notowano ¿adnych wyst¹pieñ rasistowskich.

Dyskryminacja Arabów bêd¹cych obywatelami Izraela jest dokonywana
równie¿ przez w³adze pañstwowe. Palestyñska federacja pi³ki no¿nej poin-
formowa³a FIFA o decyzji Izraela, który zabroni³ szeœciu reprezentantom
opuœciæ Zachodni Brzeg Jordanu na mecz towarzyski z Mauretani¹ rozgry-
wany w 2010 roku. Powodem zatrzymania palestyñskich zawodników by³o
to, ¿e ich sta³ym miejscem zamieszkania jest Strefa Gazy, co wymaga, zgod-
nie z przepisami pañstwowymi, dodatkowego zezwolenia na wyjazdy miê-
dzynarodowe. Spowodowa³o to, ¿e Palestyna musia³a wyst¹piæ w rezerwo-
wym sk³adzie. Mecz zakoñczy³ siê bezbramkowym remisem22.

W 2013 roku FIFA zajê³a stanowisko dotycz¹ce sytuacji, jaka panuje
w izraelskiej pi³ce no¿nej. W tym celu dosz³o do spotkania przewod-
nicz¹cego FIFA Josepha Blattera z premierem Izraela Benjaminem Netanja-
hu. Podczas tego spotkania poruszono sprawê utrudniania przez Izrael
przejazdów na treningi i mecze zawodnikom, trenerom i sêdziom pi³kar-
skim z Palestyny. Bardzo d³ugo musz¹ oni oczekiwaæ na wydanie pozwole-
nia na przyjazd na Zachodni Brzeg Jordanu. Blatter wskaza³ na fatalne na-
stêpstwa, jakie dla palestyñskiej pi³ki no¿nej maj¹ restrykcje Izraela dotycz¹ce
swobody przemieszczania siê Palestyñczyków. Okreœli³ stanowisko FIFA,
zgodnie z którym domaga siê ona od Izraela swobody ruchów dla palestyñ-
skich pi³karzy23.

3. Rasizm opanowuje izraelski sport

Incydenty rasistowskie zaczynaj¹ opanowywaæ ca³y izraelski sport. Od-
notowano je nawet na meczach tenisa ziemnego, który jest zaliczany do
sportów elitarnych. Pierwsze takie doniesienie pojawi³o siê w 2008 roku
podczas meczu Rosja–Izrael w Tisipa. Wówczas czo³owa tenisistka œwiata
Rosjanka Marija Szarapowa gra³a nie tylko przeciw rywalce Szachar Peer,
ale tak¿e przeciw kilku tysi¹com gwi¿d¿¹cych i bucz¹cych „kibiców”.
Uspokoiæ ich próbowa³ kapitan reprezentacji Izraela apeluj¹cy o spokój, ale
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22 Pi³ka no¿na. Palestyñska federacja z³o¿y³a do FIFA skargê na Izrael, „Sport.pl”, http://www.
sport.pl/sport/1,65025,8245935,Pilka_nozna__Palestynska_federacja_zlozyla_do_FIFA.html (dostêp:
21.04.2014).

23 FIFA domaga siê od Izraela swobody ruchów dla palestyñskich pi³karzy, „Sport.pl”, http://www.
sport.pl/pilka/1,64946,14250863,FIFA_domaga_sie_od_Izraela_swobody_ruchow_dla_palestynskich
_pilkarzy.htm (dostêp: 21.04.2014).



nie przynios³o to ¿adnego efektu, wrêcz przeciwnie – zaostrzy³o sytuacjê.
Szarapowa wytrzyma³a to napiêcie i wygra³a24.

Nie pierwszy to taki przypadek w historii izraelskiego tenisa. Podobna
sytuacja zdarzy³a siê w marcu 2011 roku podczas meczu Polska–Izrael
w centrum izraelskiego tenisa w Ramat Hasharon pod Tel Awiwem o Pu-
char Davisa w Grupie I Strefy Euroafrykañskiej. Od pocz¹tku tego spotka-
nia wygrywa³ Izrael i na trybunach panowa³ spokój. Kiedy jednak na kort
wszed³ Jerzy Janowicz, który do anio³ków sportowych nie nale¿y, i zacz¹³
po swojemu wydziwiaæ, trybuny pokaza³y, na co je staæ. Polak by³ zakrzyki-
wany i wyszydzany, co jeszcze bardziej wyprowadza³o go z równowagi
i zaostrza³o sytuacjê25.

Do du¿ego skandalu dosz³o podczas 51. edycji Fed Cup Grupy I Strefy
Euroafrykañskiej – turnieju reprezentacji kobiecych w tenisie ziemnym
w 2013 roku w kurorcie Ejlat. Podczas meczu debla Polski z Izraelem, decy-
duj¹cego o awansie do dalszych rozgrywek, na korcie spotka³y siê ze strony
Polski siostry Agnieszka i Urszula Radwañskie, a ze strony Izraela – Julia
Glushko i Szachar Peer. Podczas pojedynku pod adresem Polek pada³y
okrzyki: „Katolickie suki!”, o gwizdach, buczeniu i rzucaniu na kort papie-
rowych samolocików nie wspominaj¹c. Mecz ten zakoñczy³ siê zwyciê-
stwem Polek i awansem do dalszych gier. Zachowanie kibiców gospodarzy
wywo³a³o z³oœæ Agnieszki Radwañskiej. Tenisistka, jej siostra i trener dali
temu wyraz podczas konferencji prasowej, która odby³a siê po spotkaniu.
Trwa³a ona bardzo krótko – tylko kilkadziesi¹t sekund. Agnieszka wspo-
mnia³a o zachowaniu izraelskich fanów w 2011 roku. Na koniec stwierdzi³a:
„Dziœ wszystko by³o perfekcyjnie zorganizowane” i wysz³a z sali wraz
z osobami towarzysz¹cymi26.

Na temat tego incydentu wypowiedzia³ siê polski minister spraw zagra-
nicznych Rados³aw Sikorski: „Nie bêdzie interwencji MSZ w sprawie sióstr
Radwañskich”. Podkreœli³, ¿e ministerstwo mo¿e polegaæ tylko na relacjach
œwiadków, a trener Agnieszki i Urszuli Radwañskich powiedzia³, ¿e nicze-
go nie s³ysza³27.
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24 J. Ciastoñ, Tenis. Co siê wydarzy³o w Izraelu?, „Sport.pl”, http://www.sport.pl/celebrities/
1,83535,13398809,Tenis__Co_sie_wydarzylo_w_Izraelu_.html (dostêp: 21.04.2014); Szarapowa wy-
gwizdana przez kibiców Izraela (wideo), „Interia.pl”, http://sport.interia.pl/aktualnosci-sportowe/
szarapowa-wygwizdywana-przez-kiboli-izraela- w- 2008-r-video, vId, 1061416 ? utm_source=paste&
utm_ medium=paste&utm_campaign=chrome (dostêp: 29.04.2014).

25 „Tenis” 2011, nr 4 (142).
26 Nazwali Radwañskie „katolickimi su...”? Co naprawdê wydarzy³o siê w Izraelu, „Gazeta.pl”,

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,13395295.html (dostêp: 18.04.2014).
27 MSZ nie zainterweniuje ws. obra¿ania Radwañskich. „Trener niczego nie s³ysza³”, „Gazeta.pl”,

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114884,13483506,MSZ_nie_zainterweniuje_ws__obrazania
_Radwanskich_.html (dostêp: 15.04.2014).



Izraelska autorka bloga „Let, second serve”, która by³a w Ejlacie i ogl¹-
da³a mecze, napisa³a, ¿e jej zdaniem przyczyn¹ obra¿onych min Polek na
konferencji mog³y byæ raczej nieporozumienia miêdzy siostrami Radwañ-
skimi. Wspomnia³a równie¿, ¿e „kibice w Izraelu czasem daj¹ siê we znaki,
ale w tym meczu by³o spokojnie”28.

Nie zawsze podczas turniejów tenisowych rozgrywanych w Izraelu do-
chodzi do agresywnego zachowania siê kibiców. W 2012 roku w Ejlacie
odby³a siê 50 edycja Fed Cup – najwa¿niejszego turnieju reprezentacji
kobiecych w tenisie ziemnym Grupy I Strefy Euroafrykañskiej. Turniej
z udzia³em 15 zespo³ów, w tym m.in. z Polski, Izraela, Chorwacji, Rumunii,
zosta³ rozegrany bez ¿adnych zak³óceñ rasistowskich29.

W 2011 roku Izraelski Zwi¹zek Koszykówki zawiesi³ rozgrywki ligowe
pi³ki koszykowej kobiet. Przyczyn¹ by³ strajk miejscowych zawodniczek,
sprzeciwiaj¹cych siê zbyt liberalnym przepisom dotycz¹cym zatrudniania
zagranicznych koszykarek w zespo³ach, a tak¿e agresywnoœci kibiców na
meczach. To pierwsza taka sytuacja w Izraelu w 54-letniej historii rozgry-
wek, które ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród kibiców30.

4. Media izraelskie a rasizm

Media w Izraelu w zakamuflowany sposób równie¿ popieraj¹ rasizm.
Przyk³adem tego niech bêdzie sprawa izraelskiego pi³karza Maora Melikso-
na, maj¹cego tak¿e polskie obywatelstwo (jego matka by³a Polk¹). Gra³ on
w klubach izraelskich, m.in. w Beitarze Jerozolima. W styczniu 2011 roku
zosta³ zawodnikiem Wis³y Kraków, z któr¹ wywalczy³ w tym samym roku
mistrzostwo Polski. Podczas jego pobytu w Krakowie zaczêto rozwa¿aæ
mo¿liwoœæ jego gry w reprezentacji Polski. Pog³oski te wywo³a³y burzê
w mediach Izraela, w których Polska by³a obra¿ana. Izraelski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej od razu zareagowa³, powo³uj¹c Meliksona do reprezentacji.

Ambasador Polski w Izraelu z³o¿y³ oficjalny protest w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Izraela przeciwko negatywnym opiniom o Polsce,
które pojawi³y siê w izraelskich mediach w zwi¹zku z mo¿liw¹ gr¹ Melik-
sona w reprezentacji Polski. „Przez 5 lat pracy w Izraelu nie spotka³am siê
tu z otwartym «k³amstwem oœwiêcimskim», które uznawane jest za przestêp-
stwo na ca³ym œwiecie, tak¿e w moim kraju” – napisa³a polska ambasador
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28 J. Ciastoñ, op. cit.
29 http://www.babybox.tp.pl/kid,4000000276,id,4002122109,title,Polki-w-Izraelu-rozpoczely-od

-zwyciestwa,article.html (dostêp: 29.04.2014).
30 Sezon odwo³any, koszykarki strajkuj¹, „Wprost”, http://www.wprost.pl/ar/268901/Sezon-

odwolany-koszykarki-strajkuja/ (dostêp: 03.04.2014).



w Izraelu31. Konflikt wyjaœni³ sam zawodnik, oœwiadczaj¹c: „Jeœli wybiegnê
na boisko w Izraelu w koszulce Izraela, to raczej nie powinno byæ gwizdów
czy wrogich okrzyków. Co innego, gdybym zdecydowa³ siê na reprezen-
towanie Polski. Wówczas na izraelskich boiskach by³bym wrogiem”32.

5. Polityka wkracza do izraelskiego sportu

Œwiat polityki wkroczy³ równie¿ do sportu. W stosunku do sportowców
Izraela zjawisko to ma ró¿ne oblicza. Podczas turnieju tenisowego w Auck-
land w styczniu 2009 roku protesty przeciwników interwencji izraelskiej
w Strefie Gazy zak³óci³y pojedynek tenisistki z tego kraju Szachar Peer
z Czeszk¹ Barbor¹ Zahlavov¹. Peer nie przejê³a siê nimi zbytnio i awanso-
wa³a do dalszej gry. Po meczu powiedzia³a: „Nie przejmujê siê tym wszy-
stkim. Pochodzê z Izraela i jestem dumna ze swojego kraju. Jutro bêdê robiæ
to samo co dziœ, czyli wyjdê na kort, by wygraæ kolejny mecz”. Organizato-
rzy zapewnili jej dodatkowe œrodki bezpieczeñstwa zarówno w hotelu, jak
i na kortach33.

Tunezyjska federacja tenisowa zakaza³a gry swojemu zawodnikowi Ma-
lekowi Jaziriemu z Amirem Weintraubem z Izraela podczas turnieju teniso-
wego rozgrywanego w paŸdzierniku 2013 roku w Taszkiencie. Jak poda³a
tunezyjska agencja prasowa Tunis-Afrique-Presse Agency, federacja po
konsultacji z ministerstwem sportu wys³a³a zawodnikowi wiadomoœæ, ¿e
„ma polecenie niezagrania meczu przeciwko graczowi z Izraela”. Informa-
cjê tê potwierdzi³ rzecznik prasowy ministerstwa sportu Sadok Touati. Dy-
rektor izraelskiej federacji tenisowej Shlomo Glickstein oœwiadczy³: „To
smutne, ¿e takie rzeczy wci¹¿ siê zdarzaj¹”.

Jest to jeden z wielu przypadków, gdy sportowcy z pañstw arabskich boj-
kotuj¹ mecze b¹dŸ zawody, w których rywalizuj¹ bezpoœrednio z reprezen-
tantami Izraela. W ten sposób pragn¹ zwróciæ uwagê na sytuacjê panuj¹c¹
w Palestynie34.

Uczestnicz¹ca w 2010 roku w rozgrywkach Ligi Europejskiej w pi³ce siat-
kowej kobiet reprezentacja Izraela, mimo wygrania swojej grupy eliminacyj-
nej, by³a zagro¿ona, ¿e nie wyst¹pi w finale tych rozgrywek. Wszystkiemu
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31 Sprawa Meliksona rozpêta³a dyplomatyczn¹ burzê. Protest, „Sport.pl”, http://www.sport.pl/
sport/1,65025,108925,Sprawa_Meliksona_rozpetala_dyplomatyczna_burze__Protest.html (dostêp:
21.04.2014).

32 http://www.wisla.krakow.pl/pl/aktualnosci/345247 (dostêp: 29.04.2014).
33 Protesty zak³óci³y mecz izraelskiej tenisistki, „TVN24.pl”, http://sport.tvn24.pl/archiwum,133/

protesty-zaklocily-mecz-izraelskiej-tenisistki,81763.html (dostêp: 15.04.2014).
34 T. K¹dziela, Tenis. Jaziri nie zagra³ z reprezentantem Izraela. Bêd¹ konsekwencje?, „Sport.pl”,

http://www.sport.pl/tenis/1,64987,14765083,Tenis__Jaziri_nie_zagral_z_reprezentantem_Izraela_.html
(dostêp: 01.05.2014).



winna by³a polityka. Fina³ Ligi Europejskiej mia³ siê odbyæ w Turcji. Wczeœ-
niejsze mecze eliminacyjne pomiêdzy Turcj¹ a Izraelem, ze wzglêdu na na-
piêt¹ sytuacjê polityczn¹ pomiêdzy tymi krajami, zosta³y odwo³ane. Euro-
pejska Konfederacja Pi³ki Siatkowej, obawiaj¹c siê zaostrzenia konfliktu
miêdzy tymi pañstwami, chcia³a wyeliminowaæ Izrael przy „zielonym stoli-
ku” z rozgrywek. Tak w³aœnie polityka wygrywa³a ze sportem. Jednak na
koñcu sport zwyciê¿y³ – protesty krajowych federacji siatkarskich oraz Mi-
nisterstwa Sportu Izraela nie pozwoli³y na zmianê regulaminów rozgrywek.
W finale Izrael zaj¹³ ostatecznie czwarte miejsce35.

6. Walka pañstwa ze stadionowym rasizmem

W³adze pañstwowe Izraela i Palestyny zdaj¹ sobie sprawê, ¿e czeka je
d³uga droga w walce z rasizmem na stadionach i innych obiektach sporto-
wych swoich pañstw. Wspólnie przyst¹pi³y do zwalczaj¹cego rasizm na
œwiecie programu „Pace Tour”, który jest przeprowadzany pod auspicjami
UEFA oraz FARE. Program ten otrzyma³ poparcie czo³owych klubów pi³kar-
skich Europy, m.in. FC Barcelona wraz z jej najwiêkszymi gwiazdami, która
odwiedzi³a obydwa pañstwa. Oficjalny komunikat klubu brzmi: „Celem bê-
dzie wzmocnienie wiêzi z przywódcami obu spo³ecznoœci i budowa mostu
dialogu na rzecz pokoju, a tak¿e bezpoœredni kontakt z kibicami, których
klub ma wielu na Bliskim Wschodzie”.

Minister edukacji rz¹du Izraela Rabbi Shay Piron poinformowa³, ¿e przez
ca³y rok szkolny 2013/2014 we wszystkich szko³ach w kraju bêdzie prowa-
dzona kampania na rzecz tolerancji i pokoju, a jej mottem bêdzie has³o:
„Tym innym jestem ja”. Inauguracja programu odby³a siê 4 sierpnia 2013
roku w Tel Awiw-Jafa na stadionie Bloomfield. Pierwszy sk³ad Barcelony
przeprowadzi³ gry z dzieæmi, wœród których byli obecni podopieczni Cen-
trum Peresa „Na Rzecz Pokoju”. Zajêcia obserwowali prezydent Izraela Szi-
mon Peres oraz premier Benjamin Netanjahu36.

Rifaat Turk, pierwszy Arab, który zagra³ w reprezentacji Izraela, obecnie
polityk, nie wierzy, ¿e rasizm zniknie ze stadionów. W wywiadzie dla BBC
powiedzia³: „Mówi siê, ¿e tylko grupa kibiców jest rasistami; to nie jest praw-
da. Kiedy gra³em przeciwko Beitarowi, wyzywali mnie wszyscy tylko z po-
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35 A. Bagiñska, B. Wenc³aw, LE kobiet: Izrael wygrywa, ale CEV nie pozwala awansowaæ, „siatka.org”,
http://aktualnosci.siatka.org/pokaz/2010-07-16-le-kobiet-izrael-wygrywa-ale-cev-nie-pozwala-
awansowac (dostêp: 01.05.2014).

36 Szczegó³y peace tour: do Palestyny i Izraela poleci ca³a dru¿yna, „DumaKatalonii.pl”, http://
dumakatalonii.pl/kategorie/20-klub/15774-szczegoly-peace-tour-do-palestyny-i-izraela-poleci-cala
-druzyna (dostêp: 01.05.2014).



wodu pochodzenia. Ba, oni szczyc¹ siê tym, ¿e uwa¿a siê ich za najbardziej
rasistowskich kibiców w kraju”37.

7. Podsumowanie

Sport towarzyszy cz³owiekowi od niepamiêtnych czasów. Dla wielu lu-
dzi sport jest ca³ym ¿yciem. Widowisko sportowe tworz¹ nie tylko rywali-
zuj¹cy sportowcy, ale równie¿ zorganizowane grupy, ruchy i stowarzysze-
nia kibiców, które propaguj¹ ró¿ne postawy spo³eczne, patriotyczne czy
polityczne. Niestety w ostatnim okresie w œrodowisku kibiców zaczyna siê
szerzyæ nacjonalizm, rasizm czy antysemityzm. Pod przykrywk¹ kibicowa-
nia swojej dru¿ynie kibice propaguj¹ nacjonalizm, rasizm i antysemityzm,
uprawiaj¹ zwyk³e chuligañstwo. Tak siê dzieje na ca³ym œwiecie. Jak ju¿
wspomniano na wstêpie niniejszych rozwa¿añ, wed³ug badañ UEFA nie ma
w Europie wiêkszych zwyrodnialców, ksenofobów i rasistów ni¿ izraelscy
kibice. W momencie, gdy w³adze wielu pañstw œwiata walcz¹ z chuligañ-
stwem na stadionach, w Izraelu dochodzi do coraz wiêkszej agresji ze stro-
ny kibiców.
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RACISM OF ISRAELI FANS. HATRED-SEIZED STADIUMS

S u m m a r y

Sport has accompanied men since time immemorial. For many people, sport is their whole life.
Sporting events are created not only by competing athletes, but also by organized groups,
movements and associations of supporters, which promote various social, patriotic or political
attitudes. Unfortunately, in recent years nationalism, racism, and anti-Semitism have begun to
spread in the community of supporters. Under the guise of rooting for their team, supporters
promote nationalism, racism, anti-Semitism, and practice hooliganism. This is happening all over
the world. According to the studies conducted by UEFA, there are no greater degenerates,
xenophobes and racists in Europe than the Israeli supporters. While the authorities of many
countries in the world are fighting hooliganism at stadiums, in Israel supporters are growing
increasingly more aggressive.

Key words: Israel, Beitar Jerusalem Soccer Club, racism, hatred, fans, Israeli sport
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Czêœæ 3

Konflikt izraelsko-arabski





Lidia PAUCH
Uniwersytet Wroc³awski

Spo³eczne skutki konfliktu bliskowschodniego
– bariery fizyczne i mentalne

Streszczenie: Tematem artyku³u s¹ bariery fizyczne oraz mentalne powsta³e miêdzy Palestyñczyka-
mi a Izraelczykami w wyniku oddzia³ywania uporczywego konfliktu. Jedn¹ z najbardziej istotnych
jest bariera bezpieczeñstwa – zabezpieczenie wybudowane wzd³u¿ tzw. Zielonej Linii. Chroni¹c
Izraelczyków przed zamachami terrorystycznymi, bariera znacznie utrudnia kontakty miêdzy zwa-
œnionymi stronami, co ma implikacje dla stosunków miêdzygrupowych. Kolejnym zauwa¿alnym
podzia³em jest dysproporcja poziomu ¿ycia Izraelczyków i Palestyñczyków. Jej wyrównywanie jest
uznawane za jedn¹ z szans na rozwi¹zanie konfliktu. Istotnymi barierami na drodze do osi¹gniêcia
pokoju na Bliskim Wschodzie s¹ równie¿ takie mechanizmy psychologiczne, jak deprecjacja i dele-
gitymizacja grupy przeciwnej, utrwalanie negatywnych stereotypów oraz wiktymizacja grupy
w³asnej. Problem stanowi tak¿e zbiorowe nastawienie emocjonalne – zarówno do konfliktu, jak i do
przeciwnika.

S³owa kluczowe: konflikt bliskowschodni, Izraelczycy, Palestyñczycy, bariery, mur bezpieczeñstwa

1. Wprowadzenie

Tematem niniejszej pracy s¹ skutki konfliktu bliskowschodniego, dostrze-
galne zarówno na poziomie spo³eczeñstw Izraela i Autonomii Palestyñskiej,
jak i na poziomie jednostek. D³ugotrwa³a niemo¿noœæ osi¹gniêcia stabilnego
pokoju, zwi¹zana z ci¹g³ym poczuciem zagro¿enia i wrogoœci¹ wobec za-
gra¿aj¹cej grupy, nie pozostaje bowiem bez wp³ywu na funkcjonowanie
psychiczne osób nara¿onych na jej oddzia³ywanie. Trudne realia konfliktu
wymagaj¹ specyficznego przystosowania oraz wyznaczenia granic zapew-
niaj¹cych chocia¿ pozorne poczucie bezpieczeñstwa. Prowadzi to do po-
wstawania nie tylko fizycznych, ale równie¿ mentalnych barier miêdzy
zwaœnionymi grupami, utrudniaj¹cych, a nawet uniemo¿liwiaj¹cych roz-
wi¹zanie konfliktu. Jest to bardzo rozleg³a problematyka, dlatego te¿ niniej-
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sza praca nie jest analiz¹, lecz raczej podsumowaniem g³ównych wyznacz-
ników podzia³ów miêdzy Izraelczykami a Palestyñczykami, powsta³ych
w wyniku przed³u¿aj¹cego siê konfliktu.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Teoria uporczywego konfliktu

G³ówn¹ koncepcj¹, na której opiera siê autorka niniejszej pracy, jest teoria
uporczywego konfliktu w ujêciu Louisa Kriesberga i Daniela Bar-Tala. Odnosi
siê ona do konfliktów przed³u¿aj¹cych siê, g³êboko zakorzenionych, takich,
które poci¹gaj¹ za sob¹ masow¹ przemoc, i wydaje siê, ¿e niemo¿liwe jest
ich rozwi¹zanie na drodze negocjacji czy te¿ walki. Badacze wymieniaj¹ sie-
dem elementów, które je cechuj¹:

1. Przewlek³oœæ, która oznacza, ¿e konflikt trwa przez co najmniej jedno
pokolenie. W tym czasie dochodzi do wielu konfrontacji, co skutkuje nasile-
niem nienawiœci i poczucia urazy.

2. Gwa³townoœæ, oznaczaj¹ca szeroki zakres zagro¿eñ dotykaj¹cych ca³e
spo³eczeñstwo – nie tylko ¿o³nierzy i wojowników.

3. Z³udzenie nierozwi¹zywalnoœci, czyli przekonanie o niemo¿noœci roz-
wi¹zania konfliktu na drodze kompromisu oraz o koniecznoœci kontynuo-
wania walki.

4. Wymaganie zainwestowania ogromnych nak³adów, zarówno ekonomicz-
nych, jak i psychologicznych.

5. Charakter totalny, tj. dotycz¹cy podstawowych kwestii, potrzeb egzys-
tencjalnych, wielu sfer ¿ycia spo³ecznego i indywidualnego.

6. Gra o sumie zerowej, która nie przewiduje osi¹gniêcia kompromisu –
osi¹gniêcie celów przez rywala wyklucza realizacjê celów w³asnych.

7. Zajmowanie centralnego miejsca zarówno w ¿yciu psychicznym jednos-
tek, jak i w ¿yciu publicznym (media, polityka).

Uporczywy konflikt silnie wp³ywa na strony, które s¹ weñ zaanga¿owa-
ne. Odciska siê w ich zbiorowej pamiêci oraz prowadzi do wytworzenia
swoistego etosu i w³asnej kultury, która jest przekazywana kolejnym poko-
leniom – razem z nienawiœci¹ do grupy przeciwnej1. Cz³onkowie spo³eczeñ-
stwa, ¿yj¹cy pod presj¹ uporczywego konfliktu, aby przetrwaæ, musz¹ siê
dostosowaæ psychicznie i œwiatopogl¹dowo do realiów, w których egzys-
tuj¹. Tego typu przystosowanie okreœla siê jako etos konfliktu2. Dostarcza on
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dominuj¹cej œwiadomoœci spo³ecznej podstawy poznawczej i u³atwia radze-
nie sobie z rzeczywistoœci¹ przed³u¿aj¹cego siê konfliktu. Co wiêcej, pozwa-
la na racjonalne wyt³umaczenie zaistnia³ej sytuacji oraz zwi¹zanych z ni¹
decyzji liderów spo³ecznoœci. Jest pryzmatem, przez który cz³onkowie
spo³ecznoœci patrz¹ na œwiat i analizuj¹ nap³ywaj¹ce informacje. Daniel Bar-
-Tal wymienia osiem przekonañ spo³ecznych, które s¹ g³ównymi w¹tkami
w etosie uporczywego konfliktu:

1. Przekonanie o s³usznoœci celów grupy, które wp³ywa na interpretowa-
nie ich jako nadrzêdnych. Ich ewentualne nieosi¹gniêcie jest postrzegane
jako zagro¿enie egzystencji grupy.

2. Przekonanie o negatywnym obrazie przeciwnika, które nasila siê pod-
czas trwania konfliktu.

3. Przekonanie o pozytywnym obrazie w³asnej grupy odnosz¹ce siê do
koniecznoœci usprawiedliwienia przemocy.

4. Przekonanie o wiktymizacji w³asnej grupy jako ofiary przemocy rywa-
lizuj¹cej grupy.

5. Przekonanie o bezpieczeñstwie, które staje siê najwa¿niejsz¹ wartoœci¹
spo³eczn¹, a tak¿e nadrzêdnym celem, jak równie¿ powodem walki.

6. Przekonanie o patriotyzmie bêd¹cym nieodzownym elementem solidar-
noœci z w³asn¹ grup¹, gotowoœci do poœwiêceñ czy te¿ to¿samoœci.

7. Przekonanie o jednoœci, która jest warunkiem osi¹gniêcia celów grupy.
8. Przekonanie o pokoju staj¹cym siê w istocie marzeniem, niezbyt kon-

kretnym idea³em, do którego d¹¿y spo³eczeñstwo3.
Kolejnym trybikiem mechanizmów determinuj¹cych sposób funkcjono-

wania w realiach nieustannego poczucia zagro¿enia jest tzw. b³êdne ko³o
przemocy. Istot¹ tego pojêcia jest przypuszczenie, ¿e grupy, które doœwiad-
czy³y przemocy i przeœladowania w przesz³oœci, nadal nosz¹c w sobie nie-
zaleczone rany, same mog¹ staæ siê przeœladowcami. Niezaspokojona po-
trzeba bezpieczeñstwa oraz przeœwiadczenie o wiktymizacji staj¹ siê powo-
dem niezrozumienia potrzeb grupy przeciwnej, a nastêpnie przes³ank¹ do
nieuzasadnionej w rzeczywistoœci samoobrony. Prawdopodobnie w³aœnie
ten mechanizm dzia³a w stosunkach miêdzy Izraelczykami a Palestyñczy-
kami4.

Jedn¹ z podstawowych cech spo³eczeñstwa funkcjonuj¹cego w warun-
kach uporczywego konfliktu jest te¿ nasilona identyfikacja jednostek z gru-
p¹ w³asn¹. Zjawisko to jest reakcj¹ na polityczny lub spo³eczny chaos i po-
czucie globalnego zagro¿enia, z którym trudno jest poradziæ sobie w poje-
dynkê. W takiej sytuacji silniejsza identyfikacja z grup¹ pozwala wzmocniæ
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to¿samoœæ i wiêzi z innymi, przez co daje jednostce poczucie bezpieczeñ-
stwa oraz umo¿liwia zaspokojenie podstawowych potrzeb5. Przy czym na-
le¿y zauwa¿yæ, ¿e grupa w³asna jest wyraŸnie odró¿niona od grupy obcej,
która zwykle zostaje uznana za winn¹ zaistnia³ej sytuacji. Jednym z elemen-
tów obrazu rzeczywistoœci uporczywego konfliktu jest odrzucanie w³asnej
odpowiedzialnoœci przez grupê i obwinianie tzw. koz³a ofiarnego. Charak-
terystyczne jest w tym przypadku umniejszanie lub nawet niedostrzeganie
b³êdów grupy w³asnej6. Kolejn¹ cech¹ spo³eczeñstwa pod presj¹ uporczy-
wego konfliktu jest ³atwoœæ przyjmowania nowych, czêsto destrukcyjnych
ideologii. Mog¹ one t³umaczyæ cel, do którego d¹¿y grupa, lub te¿ legitymi-
zowaæ jej hegemoniê. S¹ tak¿e usprawiedliwieniem dla podjêtych dzia³añ,
które nie zawsze s¹ zgodne z zasadami etycznymi i moralnymi jednostek.
Ideologie odgrywaj¹ równie¿ istotn¹ rolê w budowaniu etosu spo³eczeñ-
stwa – umo¿liwiaj¹ utrzymanie wspólnoty norm, pogl¹dów i wartoœci oraz
reguluj¹ zbiorowe nastawienie emocjonalne do sprawy7.

Wszystkie wy¿ej wymienione mechanizmy psychologiczne pe³ni¹ funk-
cje przystosowawcze w odniesieniu do funkcjonowania w warunkach upor-
czywego konfliktu. Pozwalaj¹ utrzymaæ spójny obraz grupowej rzeczywi-
stoœci oraz u³atwiaj¹ wyt³umaczenie powodów i celów walki. Niew¹tpliwie
konflikt izraelsko-palestyñski wpisuje siê w ten schemat. Jak ju¿ nadmienio-
no wczeœniej, jedn¹ z cech tego typu konfliktu jest wp³yw, jaki wywiera on
na poszczególnych cz³onków grupy oraz na ni¹ jako ca³oœæ. Jego efektem
jest wytworzenie barier utrudniaj¹cych dialog nie tylko na poziomie pañ-
stwa, ale tak¿e miêdzy grupami i ich poszczególnymi cz³onkami. Co wiêcej,
okazuje siê, ¿e skutkowaæ to mo¿e podzia³ami wewn¹trz spo³eczeñstwa.

2.2. Charakter uporczywego konfliktu a fakty historyczne

Konflikt izraelsko-palestyñski trwa d³u¿ej, ni¿ istnieje pañstwo Izrael. Ka¿-
da ze stron d¹¿y do ró¿nie rozumianego pokoju, przekonana o s³usznoœci
i niepodwa¿alnoœci swoich celów. Poza samym charakterem uporczywego
konfliktu, a mo¿e w³aœnie w zwi¹zku z wynikaj¹cymi z niego zdarzeniami,
do wytwarzania barier bez w¹tpienia przyczyniaj¹ siê izraelskie dzia³ania
militarne, palestyñskie zamachy terrorystyczne, intifady (szczególnie intifa-
da Al-Aqsa8), jak równie¿ nielegalne osadnictwo ¿ydowskie. J¹drem sporu
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pozostaje oczywiœcie terytorium i prawa do niego. Zwi¹zane z walk¹ o nie
(lub prób¹ zwrócenia uwagi na problem) traumatyczne wydarzenia, takie
jak masakra w Dajr Jasin9 czy porwanie i zamordowanie trójki licealistów
w czerwcu 2014 roku10, zapisuj¹ siê w zbiorowej pamiêci, tworz¹c etos kon-
fliktu. Ruchy podejmowane przez obie strony tworz¹ z³udzenie sytuacji pa-
towej, w której nie mo¿na dojœæ do porozumienia lub kompromisu. Nato-
miast pokojowe wspó³istnienie staje siê z czasem coraz trudniejsze do urze-
czywistnienia.

Wydaje siê, ¿e stosunkowo ³atwo zauwa¿yæ równie¿ bariery wynikaj¹ce
z ró¿nic kulturowych i religijnych oraz zwi¹zanych z nimi wartoœci wyzna-
wanych przez poszczególne grupy. Bynajmniej, ich pogodzenie okazuje siê
nie³atwe. Po stronie zarówno palestyñskiej, jak i izraelskiej pojawiaj¹ siê ru-
chy, które motywuj¹ do walki, odwo³uj¹c siê do religii. Wystarczy wymie-
niæ takie ugrupowania, jak Gusz Emunim, Hamas czy Fatah11.

3. Bariery miêdzy Izraelczykami a Palestyñczykami

3.1. Bariera bezpieczeñstwa

Jedn¹ z najbardziej oczywistych barier, które s¹ wynikiem konfliktu
izraelsko-palestyñskiego, jest tzw. bariera bezpieczeñstwa. Jest to zabezpie-
czenie, które oddziela terytorium Izraela od terytoriów okupowanych przez
to pañstwo od 1967 roku. Prace nad jego budow¹ rozpoczê³y siê w 2000
roku, bêd¹c w pewnym sensie reakcj¹ na intifadê Al-Aqsa i zwi¹zane z ni¹
liczne zamachy terrorystyczne na terenie Izraela12. Bariera bezpieczeñstwa
jest tak¿e niechlubnym symbolem konfliktu, kojarzonym przez media
z dyskryminacj¹ Palestyñczyków, a nawet z now¹ form¹ apartheidu.

Samo zabezpieczenie zbudowane jest z muru (w niektórych miejscach
zast¹pionego siatk¹) naszpikowanego elektronicznymi czujnikami. Towa-
rzysz¹ mu g³êboki rów oraz biegn¹ca wzd³u¿ droga i pas piasku. Szerokoœæ
umocnienia waha siê od 50 do 100 metrów. Wszystko po to, aby umo¿liwiæ
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Israeli Defence Force (IDF) oraz stra¿y granicznej szybkie wykrycie intru-
zów próbuj¹cych bez zezwolenia wkraœæ siê na terytorium pañstwa13.

Postawiono wyraŸn¹ granicê – bariera mia³a zapewniæ bezpieczeñstwo,
co te¿ najwyraŸniej uda³o siê osi¹gn¹æ. Statystyki wskazuj¹ na znaczny spa-
dek liczby zamachów terrorystycznych na terenie Izraela. Jednak konsek-
wencjami tego rozwi¹zania obarczeni zostali nie tylko zamachowcy, ale tak-
¿e zwykli ludzie. Dla nich jest to przeszkoda w drodze do pracy, w pro-
wadzeniu interesów, czasami w kontaktach z rodzin¹ czy w dostêpie do po-
mocy medycznej. D³ugie kolejki ustawiaj¹ce siê pod bramkami s¹ dla tych
ludzi upokorzeniem, które utrwala poczucie krzywdy i buduje etos upor-
czywego konfliktu.

Co wiêcej, bariera bezpieczeñstwa jako fizyczna granica jest co prawda
wyraŸna, lecz granice terytorium nadal pozostaj¹ niepewne. Przebieg za-
bezpieczenia w niektórych miejscach odbiega od tzw. Zielonej Linii i mimo
¿e Izrael temu zaprzecza, dla wielu mo¿e siê to równaæ rzeczywistej aneksji
tych terytoriów14. Niepewnoœæ granic w³asnego terytorium prowadzi zaœ do
rywalizacji miêdzy grupami. Ka¿da jednostka spoza grupy mo¿e byæ w ta-
kim przypadku postrzegana jako potencjalny wróg15. Dlatego te¿ obok tej
fizycznej bariery separacyjnej powstaj¹ nastêpne, niewidoczne, aczkolwiek
trudniejsze do zburzenia.

3.2. Bariera ekonomiczna

Kolejna istotna przeszkoda w drodze do porozumienia to bariera ekono-
miczna, a konkretnie – ró¿nica w poziomie ¿ycia Palestyñczyków i Izrael-
czyków, w dostêpie do dóbr i w dynamice rozwoju gospodarczego. Du¿¹
rolê odgrywa w tym wypadku bariera bezpieczeñstwa, która wed³ug wielu
autorów ma zgubny wp³yw na funkcjonowanie gospodarki palestyñskiej.

Warto zauwa¿yæ, i¿ s¹siedztwo konkurencyjnej gospodarki izraelskiej
jest z jednej strony du¿¹ szans¹ na rozwój Autonomii Palestyñskiej, a z dru-
giej – s¹ to bardzo wymagaj¹ce i trudne warunki zale¿noœci. Destrukcyjny
wp³yw konfliktu, zwi¹zanych z nim sankcji oraz utrudnieñ, szczególnie
w zakresie ograniczania importu palestyñskich dóbr i us³ug do Izraela, za-
myka drogê do rozwoju jej gospodarki.

Dla przyk³adu od pocz¹tku rozmów w sprawie zawarcia porozumieñ
z Oslo do 2000 roku palestyñski realny produkt krajowy brutto oraz dochód
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14 B. Krzan, op. cit., s. 227.

15 A. Bañka, Spo³eczna psychologia œrodowiskowa, Warszawa 2002, s. 316–366.



narodowy per capita obni¿y³y siê o ok. 10%16. Podobnie pogorszy³y siê wa-
runki egzystencji Palestyñczyków. II Intifada doprowadzi³a natomiast do
kompletnego parali¿u ekonomicznego. Do 2002 roku realny PKB i dochód
narodowy spad³y o nastêpne 20%. Oznacza to ogromne straty, szczególnie
dotkliwe ze wzglêdu na poczucie straconych szans, które trudno bêdzie
nadrobiæ17. W tym okresie wzros³o równie¿ bezrobocie – z 10% do a¿ 41%.
Mo¿na by tak dalej wymieniaæ straty i zniszczenia. Celem autorki pracy nie
jest bynajmniej wskazywanie na winnych tej sytuacji, lecz zwrócenie uwagi
na wynikaj¹c¹ z niej barierê ekonomiczn¹, tj. diametraln¹ ró¿nicê miêdzy
Palestyñczykami a Izraelczykami w dostêpie do dóbr i szans rozwojowych.

3.3. Bariery mentalne

Skutki konfliktu izraelsko-palestyñskiego dotycz¹ nie tylko sfery ekono-
micznej i fizycznego bezpieczeñstwa. Jak ju¿ wczeœniej wspomniano, od-
nosz¹ siê one równie¿ do psychiki cz³onków spo³eczeñstw zmuszonych do
funkcjonowania w sytuacji niepewnoœci granic terytorium i poczucia zagro-
¿enia. Bariery mentalne wynikaj¹ce z etosu uporczywego konfliktu to m.in.:
stereotypy, negatywne emocje, delegitymizacja, deprecjacja grupy przeciw-
nej i wiktymizacja w³asnej.

3.3.1. Stereotypy – badanie dzieci

Ciekawych dowodów dotycz¹cych stereotypowego postrzegania Arabów
dostarczaj¹ badania nad uczeniem siê w drodze socjalizacji pojêcia „Arab”
przez izraelskie dzieci, bez koniecznoœci zetkniêcia siê z rzeczywistym
przedstawicielem grupy18. Tego typu procesy s¹ nie do unikniêcia w spo³e-
czeñstwie ¿yj¹cym w nieustannym konflikcie. Termin „Arab” jest w tym
przypadku okreœleniem etykietuj¹cym ludzi pochodz¹cych z Bliskiego
Wschodu oraz Afryki Pó³nocnej czêsto maj¹cym pejoratywne znaczenie.
Wyniki wspomnianych badañ, przeprowadzonych m.in. przez takich bada-
czy, jak Daniel Bar-Tal, Yona Teichman i inni, wskazuj¹, ¿e ju¿ dzieci
w wieku przedszkolnym (maj¹ce trzy lata) maj¹ pewne wyobra¿enie „Ara-
ba”, które jednoczeœnie implikuje wiêkszy dystans spo³eczny i wi¹¿e siê
z bardziej negatywnymi ocenami. Wraz z wiekiem negatywne nastawienie
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do tej grupy spo³ecznej roœnie. Coraz czêœciej pojêcie „Arab” kojarzone jest
z agresj¹, niebezpieczeñstwem i nienawiœci¹. Starsze dzieci, co ma zwi¹zek
ze zmianami rozwojowymi oraz nabywan¹ wiedz¹, maj¹ zaœ tendencjê do
kategoryzowania Arabów – na tych, którzy maj¹ pozytywne („dobrzy Ara-
bowie”) lub negatywne („Ÿli Arabowie”) nastawienie do Izraela19.

Znamienne s¹ równie¿ wyniki badañ Yosry Nashefa dotycz¹cych funk-
cjonowania palestyñskich dzieci w realiach uporczywego konfliktu. Wyko-
rzystywano w nich m.in. opisy snów ma³ych Palestyñczyków, które ujaw-
ni³y, ¿e istotnym motywem snów œnionych przez te dzieci jest przemoc
i zagro¿enie ze strony Izraela. 93% dzieci bior¹cych udzia³ w badaniu
w 1992 roku œni³o co najmniej jeden sen dotycz¹cy konfrontacji z Izraelczy-
kami. Podobne by³y wyniki otrzymane przez Shafiqa Masalha. Badano rów-
nie¿ motywy zwi¹zane ze stresem i sytuacj¹ konfliktu pojawiaj¹ce siê
w dzieciêcych rysunkach, takie jak: ¿o³nierze Israeli Defence Forces (IDF),
zranieni nieletni, ró¿nego rodzaju broñ20. Etos konfliktu ujawnia siê tak¿e
w esejach pisanych przez palestyñskich nastolatków oraz w tekstach publi-
kowanych w dodatku „Yara’at” do gazety „Al-Ayyam”, popularnej wœród
Palestyñczyków. Analiza tych ostatnich, przeprowadzona przez Daniela
Bar-Tala oraz Meytal Nasie, wykaza³a, ¿e g³ównymi spo³ecznymi przekona-
niami pojawiaj¹cymi siê w tekstach by³y: wiktymizacja, patriotyzm i przeja-
wy spo³ecznej nadziei na wygranie konfliktu i pokonanie izraelskiego prze-
ciwnika. Przes³anie tych tekstów nie jest radykalne, jednak charakteryzuje je
brak wiary w pokojowe rozwi¹zanie konfliktu. Jak zwracaj¹ uwagê autorzy
badania, nie same teksty s¹ najwa¿niejsze, lecz ich wp³yw na czytelników,
u których utrwalaj¹ one etos konfliktu21. Wyniki wy¿ej wymienionych ba-
dañ s¹ wa¿ne ze wzglêdu na fakt, ¿e dzieci, a póŸniej doroœli, czerpi¹ infor-
macje g³ównie z mediów, ró¿nego typu przekazów, które niejednokrotnie
utwierdzaj¹ negatywne stereotypy. Choæ odgrywaj¹ one znamienn¹ rolê
w funkcjonowaniu spo³eczeñstwa, nie sprzyjaj¹ jednak procesowi pokojo-
wemu.

3.3.2. Deprecjacja grupy przeciwnej

Wa¿nym elementem uporczywego konfliktu jest deprecjacja przeciwnika.
Umo¿liwia ona t³umaczenie powodów wybuchu konfliktu, niemo¿noœci
jego rozwi¹zania oraz cechuj¹cej go gwa³townoœci. Ponadto deprecjacja
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mo¿e staæ siê usprawiedliwieniem u¿ycia przemocy i wyniszczania grupy
przeciwnej22.

3.3.3. Delegitymizacja

Podobne funkcje pe³ni delegitymizacja. Jest to przypisywanie grupie ob-
cej kategorii negatywnych do tego stopnia, ¿e wykluczaj¹ one cz³onków tej
grupy ze wspólnoty rz¹dz¹cej siê akceptowanymi ludzkimi normami i war-
toœciami. Delegitymizowana grupa jest postrzegana jako niemoralna, ³a-
mi¹ca podstawowe zasady. Mechanizm ten wi¹¿e siê m.in. z nadawaniem
ludziom negatywnych etykiet, powoduj¹cych odrzucenie, np.: terrorysta,
faszysta, imperialista czy syjonista. Jedn¹ z chyba najbardziej skrajnych jego
form jest dehumanizacja, tj. odmawianie cz³onkom grupy cz³owieczeñstwa.

Delegitymizacja pe³ni istotn¹ funkcjê przystosowawcz¹ w realiach upor-
czywego konfliktu, które dotycz¹ wszystkich cz³onków grupy. T³umaczy
naturê konfliktu i usprawiedliwia u¿ycie przemocy. Buduje poczucie od-
miennoœci i wy¿szoœci grupy w³asnej, tym samym motywuj¹c j¹ do mobili-
zacji do walki, podjêcia dzia³ania i próby rewan¿u za doznane krzywdy23.

Z takim mechanizmem mamy oczywiœcie do czynienia w przypadku
konfliktu miêdzy Palestyñczykami a Izraelczykami. Obie grupy (generali-
zuj¹c) odmawiaj¹ sobie prawa do terytorium, a nawet prawa do istnienia.
W¹tek delegitymizacji mo¿na odnaleŸæ m.in. w podrêcznikach do nauki hi-
storii i geografii, zarówno tych izraelskich, jak i egipskich oraz jordañskich,
które s¹ u¿ywane w palestyñskich szko³ach. Oznacza to, ¿e w okresie wcze-
snej edukacji m³odym Izraelczykom i Palestyñczykom wpajane s¹ delegity-
mizuj¹ce przeciwn¹ grupê przekonania24.

3.3.4. Przekonanie o d¹¿eniu do pokoju

Kolejn¹ barier¹, która niejako wyp³ywa z delegitymizacji, jest przekona-
nie o d¹¿eniu do pokoju oraz pozytywny obraz grupy w³asnej. Zagro¿enie
utrzymywanej pozytywnej to¿samoœci spo³ecznej wyzwala grupow¹ z³oœæ
i wzmacnia uprzedzenia w stosunku do obcych25. Podczas gdy grupie w³as-
nej s¹ przypisywane umi³owanie pokoju i wstrêt do wojny, grupa obca jest
kojarzona z dok³adnym przeciwieñstwem tych cech. Dzia³anie tego mecha-

125

SPO£ECZNE SKUTKI KONFLIKTU BLISKOWSCHODNIEGO...

22 E. Staub, D. Bar-Tal, op. cit., s. 661.
23 N. Oren, D. Bar-Tal, The Etrimental Dynamics of Delegitimization in Intractable Conflicts: The Israe-

li-Palestinian Case, „International Journal of Intercultural Relations” 2007, No 31, s. 112–113.
24 Ibidem, s. 119–120.
25 J. Duckitt, Uprzedzenia i wrogoœæ miêdzy grupami, [w:] Psychologia polityczna..., s. 536.



nizmu jest widoczne w wynikach badañ opinii publicznej, a tak¿e w wypo-
wiedziach polityków. Dobrym przyk³adem dzia³ania tego mechanizmu jest
zdanie wypowiedziane przez premier Goldê Meir: „Mo¿emy przebaczyæ
wam to, ¿e zabiliœcie naszych synów. Nigdy jednak nie wybaczymy wam
tego, ¿e zmusiliœcie nas do zabijania waszych”26.

3.3.5. Wiktymizacja w³asnej grupy

Przyk³ad ten wiedzie nas do nastêpnej bariery – wiktymizacji grupy
w³asnej. Oznacza ona, ¿e grupa przypisuje sobie rolê ofiary w konflikcie,
jednoczeœnie usprawiedliwiaj¹c u¿yt¹ przemoc. Jest to równie¿ przekonanie
o tym, ¿e tylko grupa w³asna musi ci¹gle z czegoœ rezygnowaæ i coœ odda-
waæ27.

3.3.6. Bariery emocjonalne

Istotn¹ rolê w uporczywym konflikcie odgrywaj¹ bariery emocjonalne.
Emocje, które s¹ w tym przypadku szczególnie wa¿ne, to strach i nienawiœæ.
Badania Gabriela Ben-Dora i innych wykazuj¹, ¿e strach jest centraln¹ i sta³¹
cech¹ spo³eczeñstwa izraelskiego. Dotyczy on wojny, zagro¿enia p³yn¹cego
z wykorzystania niekonwencjonalnych broni, skrzywdzenia bliskich oraz
ataków terrorystycznych. Znamienne s¹ równie¿ wyniki sonda¿u prze-
prowadzonego przez Ligê Antydefamacyjn¹ w marcu 2008 roku, które
wskazuj¹, ¿e a¿ 82% ¿ydowskich nastolatków (15–18 lat) oraz 77% do-
ros³ych uwa¿a, ¿e Izrael jest realnie zagro¿ony lub zagro¿ony ekstermi-
nacj¹. Co wiêcej, 39% nastolatków i 35% doros³ych w znacznym stopniu
obawia siê powtórzenia Zag³ady w przysz³oœci28.

Ponad jedna trzecia m³odych Izraelczyków deklaruje siln¹ nienawiœæ do
Arabów. Podobne s¹ wyniki badania doros³ych – 36,5% odczuwa œrednio
wysokie nasilenie nienawiœci. Nienawiœæ jest jednak emocj¹, do której ludzie
niechêtnie siê przyznaj¹, poniewa¿ jest niepoprawna politycznie. Z tego te¿
wzglêdu jest trudniejsza do zbadania. Okazuje siê, ¿e w badaniu (autorstwa
Erana Halperina i Daphny Canetti-Nisim), w którym pytano o tê emocjê nie
wprost, wysoki poziom nienawiœci w stosunku do Palestyñczyków osi¹g-
nê³o a¿ 63,9% izraelskich ¯ydów29. Niestety, trudno jest dotrzeæ do iden-
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tycznych badañ spo³eczeñstwa palestyñskiego z tego samego okresu. Dla
porównania mo¿na jednak odnieœæ siê do podobnych, nieco starszych
sonda¿y (zob. tabela 1).

Tabela 1. Porównanie wyników sonda¿y dotycz¹cych odczuæ Izraelczyków i Palestyñczyków
zwi¹zanych z postrzeganiem konfliktu

Data badania Izraelczycy Data badania Palestyñczycy

Listopad 2000
(Tami Steinmetz
Center)

59% – zagro¿enie w³asnej
osoby
62% – zagro¿enie bezpie-
czeñstwa narodowego

Wrzesieñ 2000
(Uniwersytet
Hebrajski)

18% – obawa o bezpieczeñ-
stwo ¿ycia, dzieci, w³asnoœci

Czerwiec 2001
(Maariv)

67% – obawy o przysz³oœæ
Izraela
63% – wy¿sza ni¿
w przesz³oœci obawa o bezpie-
czeñstwo w³asne i bliskich

2001
(Uniwersytet
Hebrajski)

70% – obawa o bezpieczeñ-
stwo ¿ycia, dzieci, w³asnoœci

2002
(Arian)

92% – strach, ¿e ktoœ z rodzi-
ny lub on/ona sam/sama sta-
nie siê ofiar¹ zamachu terro-
rystycznego

Czerwiec 2002
(Uniwersytet
Bir-Zeit)

87% – odczuwanie zaniepoko-
jenia/strachu

�ród³o: opracowanie w³asne.

Jak wykaza³y badania przeprowadzone w 2002 roku w ramach programu
Uniwersytetu Bir-Zeit, strach jest jedn¹ z g³ównych emocji równie¿ w spo³e-
czeñstwie palestyñskim – 87% respondentów odczuwa niepokój w zwi¹zku
z zagro¿eniem ¿ycia swojego i rodziny oraz utrat¹ maj¹tku30.

3.4. Inne bariery

Wy¿ej wymienione bariery oczywiœcie nie wyczerpuj¹ d³ugiej listy po-
dzia³ów miêdzy Palestyñczykami a Izraelczykami. Nale¿y wspomnieæ jesz-
cze o takim zjawisku, jak generalizacja stereotypowych cech na wszystkich
cz³onków grupy przeciwnej. Na mechanizm ten mo¿e mieæ wp³yw bariera
bezpieczeñstwa, która redukuje kontakty miêdzy cz³onkami spo³eczeñstw
Izraela i Autonomii Palestyñskiej.

Przeszkodê na drodze do pokoju stanowi¹ tak¿e wewn¹trzgrupowe po-
dzia³y. W spo³eczeñstwie izraelskim jest to m.in. roz³am na zwolenników
tzw. Wielkiego Izraela i nielegalnego osadnictwa na Zachodnim Brzegu Jor-
danu oraz przeciwników tych idei, którzy uwa¿aj¹ je za winne impasu
w procesie pokojowym31. Po drugiej stronie bariery bezpieczeñstwa, w spo-
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³eczeñstwie palestyñskim, pojawia siê problem lojalnoœci i kolaboracji. Ba-
rier¹ staje siê tak¿e podzia³ na zwolenników Hamasu i Fatahu32. Nale¿y
przy tym zauwa¿yæ rolê nurtu samokrytyki. W Izraelu jest on znacznie sil-
niejszy ni¿ w Autonomii Palestyñskiej. Kolejn¹ barier¹, któr¹ mo¿na zaob-
serwowaæ w realiach uporczywego konfliktu, jest niechêæ do przyjêcia
odpowiedzialnoœci za czyny i strach przed utraceniem podstaw wyznawa-
nych wartoœci.

4. Podsumowanie

Z pewnoœci¹ przedstawiona w niniejszej pracy lista barier, które wytwa-
rzaj¹ siê w psychice ludzi (grup) nara¿onych na oddzia³ywanie uporczywe-
go konfliktu, nie jest wyczerpuj¹ca. Zdaje siê jednak, ¿e ludzka psychika
oraz funkcjonowanie jednostek w zbiorowoœciach s¹ tematem nieskoñcze-
nie rozleg³ym i mo¿e w³aœnie przez to fascynuj¹cym. Najwa¿niejsz¹ prze-
s³ank¹ do badania barier dziel¹cych Izraelczyków i Palestyñczyków jest
d¹¿enie do ich przezwyciê¿enia, aby u³atwiæ pokojowy proces rozwi¹zania
konfliktu. Dlatego te¿ nieodzowne jest przytoczenie kilku konkluzji i po-
mys³ów na rozwi¹zanie sytuacji, które pojawiaj¹ siê w literaturze.

Jedn¹ z idei jest d¹¿enie do wyrównywania warunków ekonomicznych
Palestyñczyków z Izraelczykami33. Poprawa poziomu rozwoju gospodar-
czego Autonomii Palestyñskiej wydaje siê niezbêdna dla wzmocnienia jej
pozycji w negocjacjach z Izraelem. Przy tak ogromnej przepaœci ekonomicz-
nej trudno jest bowiem mówiæ o równoœci stron w rozmowach. Obecna sy-
tuacja niew¹tpliwie nasila wrogoœæ Palestyñczyków wobec Izraelczyków.
Konkluzja ta zwraca równie¿ uwagê na dwuznaczn¹ rolê bariery bezpiecze-
ñstwa w procesie pokojowym. Chwilowo zatrzymuj¹c falê przemocy, ha-
muje równie¿ rozwój stosunków gospodarczych, czyni¹c jeszcze trudniej-
szym dojœcie do porozumienia w przysz³oœci.

Pozytywn¹ rolê prze³amuj¹c¹ bariery mog³yby odgrywaæ tak¿e odpo-
wiednia edukacja i konsekwentne usuwanie z przestrzeni publicznej wspom-
nianych wczeœniej czynników utrwalaj¹cych stereotypowe myœlenie o gru-
pie przeciwnej. Spo³eczeñstwa chc¹ce osi¹gn¹æ porozumienie powinny
d¹¿yæ do wzajemnego zrozumienia. Nie mo¿na zakoñczyæ konfliktu, ca³ko-
wicie odrzucaj¹c postulaty grupy przeciwnej i uznaj¹c go za grê o sumie ze-
rowej. Ewentualny pokój wymaga kompromisów, a to prowadzi do wnios-
ku o koniecznoœci zrewidowania celów, które grupy chc¹ osi¹gn¹æ. Najwa¿-
niejsze wydaje siê jednak wzajemne poznanie i oswojenie, oznaczaj¹ce stop-
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niow¹ normalizacjê codziennych kontaktów miêdzy cz³onkami dwóch
grup. Nawi¹zanie tego typu stosunków jest jednak mo¿liwe jedynie w sytu-
acji, gdy strony bêd¹ mia³y podobne szanse i bêd¹ mog³y przyst¹piæ do roz-
mów z porównywalnych pozycji wyjœciowych.
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SOCIAL IMPLICATIONS OF THE MIDDLE EAST CONFLICT
– PHYSICAL AND MENTAL BARRIERS

S u m m a r y

The main focus of the paper is to deliver summary of various barriers to the Palestinian-Israeli
peace process, which arise as effects of the intractable conflict between the two nations. One of the
most essential is the Security Fence – a security construction built along the so-called „Green Line”.
Protecting Israelis against terrorist attacks, the Fence substantially hinders contacts between the
feuding parties, which raises serious complications in the relations between the communities. The
other noticeable barrier is the disproportion between the living standards of Israeli and Palestinian
people. The removal of this disproportion is considered one of the chances to end the conflict. Other
significant barriers on the road to peace in the Middle East are psychological mechanisms, such as
depreciation and de-legitimization of the opposing group, consolidation of negative stereotypes,
and victimization of the own group. The problem is also the collective emotional attitude – both
towards the conflict and the opponent.

Key words: conflict in the Middle East, Israelis, Palestinians, barriers, Security Fence
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Znaczenie porozumieñ z Oslo
dla stabilizacji sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu.
Analiza polityki izraelskiej wobec konfliktu

Streszczenie: Artyku³ opisuje sytuacjê ludnoœci palestyñskiej oraz izraelsk¹ politykê wobec niej od
czasu narastania przyczyn bêd¹cych determinant¹ wybuchu I intifady, tj. od lat 80. XX wieku, a¿ do
2000 roku, kiedy wybuch³a II intifada. Przedstawia przebieg oraz rezultaty konferencji pokojowych
w Madrycie, w Oslo i w Waszyngtonie oraz poddaje je krytycznej analizie, wskazuj¹c, które z zapi-
sów zosta³y wprowadzone w ¿ycie, a które nie. Artyku³ uzasadnia hipotezê, ¿e porozumienia
z Oslo by³y w¹tpliwym Ÿród³em pokoju, opiera³y siê bowiem na b³êdnym za³o¿eniu, ¿e Palestyñ-
czycy s¹ w stanie uznaæ istnienie pañstwa ¿ydowskiego.

S³owa kluczowe: porozumienia z Oslo, konferencja madrycka, konferencja w Waszyngtonie, Auto-
nomia Palestyñska, pierwsza intifada, druga intifada

1. Wprowadzenie

Intifada by³a du¿ym wyzwaniem dla w³adz Izraela: w znacznej mierze
zaszkodzi³a miêdzynarodowemu wizerunkowi tego pañstwa. Donios³e zna-
czenie mia³a jednak dla Palestyñczyków; dziêki wielkiemu wysi³kowi, jaki
zosta³ w³o¿ony w walkê przez zwyk³¹, cywiln¹ ludnoœæ, sprawa palestyñ-
ska na nowo nabra³a znaczenia. W wyniku intifady w³adze Izraela rozpo-
czê³y proces uznania Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Po piêciu latach
trwania intifady we wrzeœniu 1993 roku w wyniku rozmów pokojowych
w Oslo og³oszono tzw. arabsko-izraelsk¹ Deklaracjê Zasad, która da³a pod-
stawy pod tworzenie formalnych ram funkcjonowania autonomii, a w czerw-
cu 1994 roku w Gazie powo³ano do ¿ycia Autonomiê Palestyñsk¹ z Jaserem
Arafatem na czele.
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Czy porozumienia z Oslo oznacza³y jednak zwyciêstwo Palestyñczyków,
czy Izraela? Porozumienia koñcz¹ce intifadê mog¹ byæ traktowane jako
pu³apka, w jak¹ zwabiono Palestyñczyków, daj¹cych siê skusiæ perspek-
tyw¹ uzyskania w przysz³oœci prawa do posiadania niepodleg³ego pañstwa.
Mimo licznych zapisów Deklaracji Zasad, dotycz¹cych koniecznoœci zmian
ówczesnej sytuacji politycznej w regionie, porozumienia te by³y traktowane
przez Izrael jako œrodek, dziêki któremu spo³ecznoœæ miêdzynarodowa po-
maga³a zakoñczyæ intifadê i odci¹¿yæ borykaj¹cy siê z problemem palestyñ-
skim Izrael. W dalszym ci¹gu Izrael stosowa³ bowiem represje wobec lud-
noœci palestyñskiej oraz powiêksza³ istniej¹ce osiedla ¿ydowskie na teryto-
riach okupowanych. Dziêki podpisaniu porozumieñ znaczenie Izraela na
arenie miêdzynarodowej wzros³o. Izrael wznowi³ stosunki dyplomatyczne
z Chinami oraz Indiami. Ponadto zosta³ uznany przez Watykan, dotychczas
wstrzymuj¹cy siê od tego kroku z uwagi na brak regulacji statusu miejsc
œwiêtych.

Autorka niniejszego artyku³u postara siê odpowiedzieæ na pytanie, jak
porozumienia z Oslo wp³ynê³y na stabilizacjê sytuacji w regionie Bliskiego
Wschodu. By to uczyniæ, zamierza dokonaæ analizy postêpowania w³adz
Izraela wobec Palestyñczyków po podpisaniu porozumieñ oraz wp³ywu re-
gionalnego œrodowiska miêdzynarodowego na strony konfliktu.

2. Wybuch i przebieg intifady

Rozwa¿ania na temat intifady nale¿y rozpocz¹æ od wyjaœnienia samego
pojêcia. Czym jest zatem owa intifada? S³owem tym okreœla siê palestyñskie
powstanie. Jest to jedno z niewielu arabskich s³ów, które wesz³o do
powszechnego u¿ytku w XX wieku w œwiecie zachodnim, co samo w sobie
œwiadczy o donios³oœci wydarzeñ, które opisane s¹ w niniejszym artykule.
S³owo to, pochodz¹ce z jêzyka arabskiego, oznacza „otrz¹saæ siê” i wyko-
rzystywane jest jako metafora „otrz¹œniêcia siê” Palestyny z izraelskiej
okupacji, zrzucenia izraelskiego jarzma. Palestyñczycy wykorzystuj¹ zatem
to okreœlenie do opisania palestyñskiego buntu narodowego. Kategoria ta
³¹czy ideê sumûd (biernego oporu) i walki zbrojnej z okupantem.

Intifada, która wybuch³a w 1987 roku, nie by³a – wbrew oczekiwaniom
w³adz Izraela – krótkotrwa³ym zrywem Palestyñczyków. Nie ma zgodnoœci
co do ostatecznej daty zakoñczenia palestyñskiego powstania. Wskazuje siê
na kilka dat: na 1991 rok – wówczas odby³a siê konferencja w Madrycie, jed-
nak nie przynios³a ona ¿adnych konkretnych rozwi¹zañ. Za datê zakoñcze-
nia intifady uznaje siê te¿ 1993 rok – wtedy podpisano tzw. Deklaracjê Za-
sad, jednak nadal pomiêdzy ¯ydami a Palestyñczykami trwa³y walki.
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Trzeci¹ wskazywan¹ dat¹ jest 1994 rok – to czas, kiedy definitywnie zakoñ-
czy³y siê walki pomiêdzy obiema nacjami1.

Punktem zapalnym, który wywo³a³ powstanie, by³ wypadek drogowy,
jaki nast¹pi³ 8 grudnia 1987 roku w Strefie Gazy. W wyniku owego zdarze-
nia dosz³o do œmierci palestyñskich Arabów – pasa¿erów auta, które bra³o
udzia³ w zderzeniu z izraelsk¹ ciê¿arówk¹2. Ludnoœæ zamieszkuj¹ca teryto-
ria okupowane przez Izrael spogl¹da³a na to zdarzenie przez pryzmat zabój-
stwa, jakiego wczeœniej tego samego dnia dokonano na mieszkañcu Izraela.
Uznawano wiêc, ¿e wypadek drogowy stanowi³ swoist¹ „zemstê” Izraela.
Niemniej jednak nie by³ to powód, lecz jedynie iskra zapalaj¹ca. Powody,
które doprowadzi³y do wybuchu intifady, by³y bardziej z³o¿one i wi¹za³y
siê w g³ównej mierze ze z³¹ sytuacj¹ gospodarczo-spo³eczn¹ palestyñskiej
ludnoœci z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy3. G³ówny akcent na-
le¿y po³o¿yæ na kryzys gospodarki izraelskiej, który poœrednio oddzia³ywa³
tak¿e na Palestyñczyków pracuj¹cych w Izraelu. Wi¹za³ siê on z d³ugo-
trwa³¹ obecnoœci¹ si³ zbrojnych Izraela w Libanie4. Ponadto wœród ludnoœci
palestyñskiej na terytoriach okupowanych stale wybucha³y protesty prze-
ciwko izraelskiej administracji5. Wypadek, który nast¹pi³ 8 grudnia 1987
roku, stanowi³ zatem tylko pretekst do wybuchu gromadzonego przez lata
niezadowolenia Palestyñczyków.

Podczas pogrzebu ofiar wypadku samochodowego, który by³ powodem
eskalacji niezadowolenia Palestyñczyków, dosz³o do ataku na posterunek
wojskowy. Mimo ¿e ju¿ w przesz³oœci nastêpowa³y takie zdarzenia, od
chwili wybuchu intifady liczba tego typu przypadków wzros³a prawie dzie-
siêciokrotnie w stosunku do lat 70. XX wieku. Starcia rozpoczê³y siê w obozach
dla uchodŸców, gdzie w sposób naturalny, z uwagi na biedê i silne poczucie
krzywdy, tworzy³ siê grunt do wybuchu niezadowolenia spo³ecznego.

Do obiektywnych przyczyn wybuchu intifady nale¿y zaliczyæ przede
wszystkim stale postêpuj¹cy od 1967 roku proces budowy izraelskich osied-
li na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy – nielegalnych z punktu
widzenia prawa miêdzynarodowego. W zwi¹zku z planami osadniczymi
¯ydów rozpoczêto proces wyw³aszczania Palestyñczyków i anektowania
ziem pod budowê osiedli. Wszystko to spowodowa³o wzrost poczucia to¿-
samoœci narodowej wœród Palestyñczyków oraz zmobilizowa³o ludnoœæ do
walki o w³asne prawa.
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Równie¿ postrzeganie sprawy palestyñskiej na arenie miêdzynarodowej
powodowa³o coraz wiêksze rozgoryczenie Palestyñczyków. Przeniesienie
g³ównej kwatery Organizacji Wyzwolenia Palestyny z Bejrutu do o wiele
bardziej odleg³ego Tunisu wp³ynê³o na powa¿ny spadek znaczenia organi-
zacji. Ponadto na szczycie Ligi Pañstw Arabskich w Ammanie w 1987 roku
zmarginalizowano problem palestyñski, koncentruj¹c siê na znacznie wa¿-
niejszym – zdaniem debatuj¹cych – problemie konfliktu irañsko-irackiego6.

Nagromadzenie wymienionych wy¿ej czynników spowodowa³o bunt
Palestyñczyków i w efekcie wybuch powstania, od przyjêtych metod walki
nazwanego „intifad¹ kamieni”. Przywództwo intifady, zwi¹zane z Organi-
zacj¹ Wyzwolenia Palestyny, ju¿ na pocz¹tku powstania (w 1987 roku)
wyda³o bowiem oœwiadczenie, w którym zabroni³o u¿ywania broni, w za-
mian propaguj¹c inne metody nag³aœniania sprawy palestyñskiej, m.in. ob-
rzucanie samochodów kamieniami, podpalanie pól itp.7

Na wszystkie wskazane kwestie nale¿y spogl¹daæ równie¿ z szerszej per-
spektywy, obejmuj¹cej ca³oœæ stosunków izraelsko-arabskich. Po wycofaniu
siê Wielkiej Brytanii z Palestyny8 zauwa¿yæ siê da³o trzy grupy sprzeczno-
œci, które kszta³towa³y wzajemne stosunki obu nacji: kwestie demograficz-
ne, zwi¹zane z zaburzeniem proporcji narodowoœciowych na omawianym
obszarze, kwestie gospodarcze, zwi¹zane z zacofaniem terytoriów zamiesz-
ka³ych przez Arabów, oraz kwestie religijne, zwi¹zane z chêci¹ sprawowa-
nia kontroli nad miejscami istotnymi dla obu nacji z punktu widzenia reli-
gii. Wraz z problemem uchodŸczym, jaki pojawi³ siê po I wojnie izraelsko-
-arabskiej, a nastêpnie po wojnie 1967 roku, sta³o siê to g³ównymi przyczy-
nami uniemo¿liwiaj¹cymi osi¹gniêcie porozumienia pokojowego. Podzia³y
na tym tle niew¹tpliwie nale¿y uznaæ za obiektywne uwarunkowania kon-
fliktu, który rozwin¹³ siê w drugiej po³owie XX wieku. Prócz tego do jego
uwarunkowañ – tym razem subiektywnych – zaliczyæ nale¿y kwestiê post-
rzegania Palestyñczyków i reprezentacji palestyñskiej przez stronê izraelsk¹
oraz œwiat arabski. Œwiat arabski dopiero w 1974 roku, podczas szczytu Ligi
Pañstw Arabskich w Maroko, uzna³ Organizacjê Wyzwolenia Palestyny za
prawomocnego reprezentanta Palestyñczyków. W tym samym roku zosta³a
ona równie¿ uznana za obserwatora przy Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych9. Z kolei przez Izrael reprezentacja ta nie zosta³a uznana za prawowit¹
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a¿ do czasu rozpoczêcia konferencji madryckiej, niemniej jednak równie¿
wówczas nie rozmawiano bezpoœrednio z Palestyñczykami, lecz z delegacj¹
jordañsko-palestyñsk¹.

W przypadku intifady i towarzysz¹cych jej wydarzeñ nale¿y wspomnieæ,
¿e reakcja si³ bezpieczeñstwa i administracji izraelskiej na palestyñskie
wyst¹pienia nie sprzyja³a uspokojeniu sytuacji. Izrael stosowa³ si³owe meto-
dy dzia³ania; coraz powszechniejsze stawa³y siê aresztowania i deportacje
Palestyñczyków oraz brutalne dzia³ania policji, co jedynie zaognia³o sytua-
cjê na terytoriach okupowanych10. Jednoczeœnie izraelska administracja
wprowadzi³a wiele przepisów, które utrudnia³y Palestyñczykom codzienne
¿ycie11.

Przed³u¿aj¹ce siê powstanie powodowa³o usztywnienie stanowisk przed-
stawicieli stron konfliktu oraz mniejsz¹ sk³onnoœæ do kompromisu. W 1990
roku sytuacja by³a na tyle napiêta, ¿e wskazywano, i¿ strony nie s¹ zdolne
do samodzielnego za¿egnania konfliktu; konieczny sta³ siê nacisk wspólno-
ty miêdzynarodowej b¹dŸ os³abienie jednej ze stron owego konfliktu12.
Obydwie determinanty, które wskazywano jako konieczne do wyst¹pienia,
by wygasiæ intifadê, pojawi³y siê w 1991 roku. Wówczas, po klêsce Sadda-
ma Husseina w I wojnie w Zatoce Perskiej, nast¹pi³ spadek pozycji miêdzy-
narodowej przedstawiciela Palestyñczyków – Jasera Arafata, przywódcy
Organizacji Wyzwolenia Palestyny, który wczeœniej popar³ iracki re¿im.
Os³abienie to, wraz z ograniczeniem finansowania organizacji, sk³oni³o Ara-
fata w 1991 roku do udzia³u w rozmowach pokojowych13. Pierwsze takie
rozmowy odby³y siê w Madrycie, nastêpne zaœ w Waszyngtonie i równole-
gle w Oslo.

3. Konferencja w Madrycie

Konferencja madrycka odby³a siê w dniach 30 paŸdziernika – 1 listopada
1991 roku. Celem spotkania by³o ca³oœciowe omówienie spraw zwi¹zanych
z konfliktem arabsko-izraelskim. W intencji organizatorów konferencji ¿ad-
ne rozwi¹zanie nie mog³o zostaæ zainteresowanym stronom narzucone14.
Organizuj¹c konferencjê, chciano przeprowadziæ ca³oœciowy dialog pokojo-
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wy dotycz¹cy stosunków dyplomatycznych, gospodarczych oraz kultural-
nych pomiêdzy przyby³ymi politykami. Na konferencjê zaproszono wiêc
przedstawicieli stron bior¹cych udzia³ w konflikcie na Bliskim Wschodzie:
Egiptu, Syrii, Jordanii, Libanu oraz Organizacji Wyzwolenia Palestyny.
Konferencja madrycka by³a pierwsz¹ konferencj¹ miêdzynarodow¹, w któ-
rej wziê³a udzia³ delegacja Organizacji Wyzwolenia Palestyny; by³a tak¿e
pierwsz¹ tak¹ konferencj¹ od 1973 roku, w której rozmawiali bezpoœrednio
przedstawiciele Izraela oraz Palestyñczyków15. Z uwagi na ograniczenia ob-
jêtoœciowe niniejszego artyku³u autorka postanowi³a skupiæ siê jedynie na
stosunkach pomiêdzy Organizacj¹ Wyzwolenia Palestyny a Izraelem, pomi-
jaj¹c aspekt relacji Izraela z pozosta³ymi stronami konfliktu arabsko-izrael-
skiego. Nie oznacza to jednak, ¿e autorka uznaje rolê pozosta³ych krajów za
mniej donios³¹ w kszta³towaniu pokoju na Bliskim Wschodzie.

Konferencja w Madrycie w 1991 roku pozwoli³a rozpocz¹æ dialog pomiê-
dzy dwiema zwaœnionymi stronami – Izraelem i Palestyñczykami. Odby³a
siê w czasie bardzo donios³ym z punktu widzenia polityki miêdzynarodo-
wej, albowiem tu¿ po upadku ³adu dwubiegunowego. G³êbokie przemiany
w regionie i w œwiecie, które spowodowa³y upadek ³adu dwubiegunowego,
doprowadzi³y równie¿ do powstania nowego ³adu – pod przewodnictwem
Stanów Zjednoczonych. Jego kszta³towanie siê w regionie da³o siê zauwa-
¿yæ podczas I wojny w Zatoce Perskiej (Arabskiej) w 1991 roku. Wówczas
da³o siê równie¿ zauwa¿yæ mniejsze ni¿ dotychczas znaczenie Izraela dla
Stanów Zjednoczonych w stosunku do Syrii i Egiptu. Pozwoli³o to Stanom
Zjednoczonym w sposób dogodniejszy dla siebie kszta³towaæ politykê w re-
gionie.

Proces pokojowy zosta³ zainicjowany wys³aniem listu zapraszaj¹cego na
konferencjê madryck¹ przez obie strony-organizatorów – Stany Zjednoczo-
ne i Rosjê. Dla obydwu mocarstw konferencja madrycka sta³a siê okazj¹ do
wzmocnienia swojej pozycji w regionie w warunkach nowego, pozimnowo-
jennego ³adu miêdzynarodowego poprzez próbê rozwi¹zania konfliktu
¿ydowsko-arabskiego.

W celu sk³onienia obu stron do udzia³u w konferencji organizatorzy od-
byli szereg spotkañ z ich przedstawicielami. Trud podjêty przez organizato-
rów zaowocowa³ tym, ¿e do sto³u rokowañ uda³o siê zaprosiæ delegacje: sy-
ryjsk¹, libañsk¹, jordañsko-palestyñsk¹16 i egipsk¹. W spotkaniach bra³y
udzia³ tak¿e delegacje ONZ, Wspólnoty Europejskiej oraz Rady Wspó³pracy
Pañstw Zatoki.
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Podczas konferencji madryckiej g³ównym zamierzeniem organizatorów
by³o osi¹gniêcie porozumienia za pomoc¹ bezpoœrednich rozmów zaintere-
sowanych stron oraz sk³onnoœci do ustêpstw terytorialnych jako niezbêdne-
go warunku osi¹gania porozumieñ17. Niemniej jednak delegacja izraelska
wskazywa³a, ¿e nie jest sk³onna do jakichkolwiek ustêpstw terytorialnych,
a prowadzone rozmowy mog¹ dotyczyæ wy³¹cznie negocjacji odnoœnie do
nadania ograniczonej autonomii terenom zamieszka³ym przez ludnoœæ pa-
lestyñsk¹18. Nie by³o to satysfakcjonuj¹ce dla Palestyñczyków, ¿¹daj¹cych
niepodleg³ego pañstwa.

Podczas spotkania nie dosz³o do ustalenia szczegó³owych projektów po-
kojowych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e prze³omowe znaczenie konferencji
madryckiej wynika z faktu, i¿ stanowi³a ona pierwsze w historii bilateralne
spotkanie strony izraelskiej i palestyñskiej19. Ponadto niew¹tpliw¹ zas³ug¹
konferencji by³ podzia³ dwóch istotnych problemów – palestyñskiego oraz
jordañskiego – na dwa odrêbne bloki, dotychczas traktowane jako jeden
problem. Konferencja oraz stanowisko zaprezentowane przez stronê izrael-
sk¹ i palestyñsk¹ utwierdzi³y stronê palestyñsk¹ w przekonaniu o s³uszno-
œci podjêtej w 1987 roku intifady.

Zaakcentowanie aspiracji palestyñskich na arenie miêdzynarodowej oraz
wci¹¿ trwaj¹ce walki pomiêdzy Palestyñczykami a ¯ydami doprowadzi³y
do przeprowadzenia jeszcze w 1991 roku dalszych rund rozmów pokojo-
wych w Waszyngtonie20. Izrael by³ niechêtny spotkaniu, co okazywa³ po-
przez nieuznawanie delegacji palestyñskiej, odwlekanie w czasie decyzji
o podjêciu uczestnictwa w obradach oraz podwa¿anie legitymizacji strony
palestyñskiej do uczestnictwa w rozmowach. Polityka Izraela, obejmuj¹ca
deportacje Palestyñczyków i rozbudowê osiedli na terytoriach okupowa-
nych, nie sprzyja³a kontynuowaniu rozmów. Podczas póŸniejszych rund
negocjacji w Waszyngtonie i w Moskwie problemy te oraz spory w ³onie de-
legacji palestyñskiej doprowadzi³y do odmowy uczestnictwa w obradach
przez Palestyñczyków.

4. Konferencja w Oslo

Klêska rozmów rozpoczêtych w Madrycie wynika³a ponadto z perturba-
cji, do jakich dosz³o na izraelskiej scenie politycznej. Sprzeciwiaj¹c siê kon-
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tynuacji rozmów z Palestyñczykami, rz¹d izraelski opuœci³y dwie partie,
w wyniku czego dosz³o do przedterminowych wyborów w czerwcu 1992
roku. Kampania wyborcza koncentrowa³a siê na wielu problemach. G³ów-
nymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie jej trwania by³y: intifada, pro-
blem imigracji ¯ydów z pañstw by³ego Zwi¹zku Socjalistycznych Republik
Radzieckich oraz kwestia osadnictwa na terytoriach okupowanych21. Prawi-
cowy Likud podkreœla³ koniecznoœæ masowego osadnictwa ¿ydowskiego na
Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy. Partia Pracy wskazywa³a, ¿e
konieczne jest jego ograniczenie. Niemniej jednak masowy nap³yw ¯ydów
z pañstw by³ego ZSRR zmusza³ w³adze izraelskie do kontynuacji polityki
osadniczej. Tym samym obietnice przedwyborcze Partii Pracy opóŸni³y owe
rozmowy pokojowe. Postulaty nowego premiera Icchaaka Rabina, wy-
wodz¹cego siê z Partii Pracy, os³abia³y ponadto jego pozycjê w negocja-
cjach, gdy¿ ze wzglêdu na to, ¿e by³ podmiotem zobligowanym wczeœniej-
szymi obietnicami, postrzegano go jako stronê bardziej zdeterminowan¹ do
kontynuowania rozmów, a tym samym do kolejnych ustêpstw22.

Jeszcze w 1992 roku premier Icchaak Rabin odwiedzi³ Egipt oraz Wa-
szyngton, prowadz¹c rozmowy dotycz¹ce przysz³ych negocjacji pokojo-
wych. Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych oraz zajêcie siê
przez nowego prezydenta Billa Clintona problemami wewnêtrznymi spo-
wodowa³y jednak odsuniêcie problemu izraelsko-palestyñskiego na dalszy
plan. W tej sytuacji obie strony zainteresowane by³y w³¹czeniem do roz-
mów innego mediatora. Pañstwo, które mia³oby odegraæ tak¹ rolê, powinno
byæ w mo¿liwie najwiêkszym stopniu bezstronne, nie prowadziæ interesów
w regionie oraz mieæ autorytet, doœwiadczenie i œrodki finansowe do pro-
wadzenia rozmów ze stronami. Pañstwem, które w najwiêkszym stopniu
dawa³o wymienione gwarancje, by³a Norwegia. W jej imieniu negocjacje
prowadzi³ Norweski Instytut Miêdzynarodowych Nauk Stosowanych23.

Prowadzone z udzia³em i przy ideowym kierownictwie Norwegii rozmo-
wy rozpoczêto w Oslo w maju 1993 roku. Mia³y siê one odbywaæ równole-
gle do rozmów prowadzonych w Waszyngtonie, przy zachowaniu ich taj-
noœci, by zapobiec ingerencji aktorów niepañstwowych. Podczas negocjacji
przyjêto zasadê zaspokojenia minimalnych aspiracji Palestyñczyków, które
by³yby mo¿liwe do zaakceptowania przez stronê izraelsk¹ jako g³ówny spo-
sób osi¹gniêcia porozumienia pomiêdzy zwaœnionymi stronami. Powo³anie
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do ¿ycia Autonomii Palestyñskiej, mimo ¿e nie zaspokaja³o w ca³oœci ¿¹dañ
Palestyñczyków, mog³o byæ traktowane jako sukces, gdy¿ stanowiæ mog³o
w przysz³oœci punkt odniesienia do dalszych negocjacji dotycz¹cych po-
wo³ania niepodleg³ego pañstwa palestyñskiego24.

Zamierzeniem Jasera Arafata by³o przeprowadzenie rozmów na temat
utworzenia Autonomii jako zrêbów palestyñskiej pañstwowoœci, uzyskania
miêdzynarodowych gwarancji dla jej istnienia, finansowej pomocy dla Pale-
styñczyków ze strony miêdzynarodowej oraz potwierdzenia ze strony izra-
elskiej, ¿e Autonomia stanowiæ bêdzie jedynie etap przejœciowy na drodze
do pe³nej pañstwowoœci25. Podczas spotkañ poruszano wiêc tematy do-
tycz¹ce zarówno powo³ania Autonomii, jak i funkcjonowania Organizacji
Wyzwolenia Palestyny. Najistotniejszymi zagadnieniami zwi¹zanymi z funk-
cjonowaniem organizacji by³y kwestia przeniesienia g³ównej siedziby jej
w³adz z Tunisu na tereny tworzonej Autonomii Palestyñskiej oraz noweli-
zacja Palestyñskiej Karty Narodowej, zawieraj¹cej zapisy dotycz¹ce znisz-
czenia Izraela, w ten sposób, by zapisy te usun¹æ z tego dokumentu26. Roz-
mowy odnosi³y siê tak¿e do kwestii wycofania izraelskich si³ zbrojnych
z terytorium przysz³ej Autonomii Palestyñskiej przy czasowym pozostawie-
niu ich na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz w Jerychu. Kolejnym czynni-
kiem kszta³tuj¹cym owe rozmowy by³a kwestia wyborów do nowych w³adz
Autonomii, tworzenia si³ porz¹dkowych i policyjnych oraz przekazania
w³adzy Palestyñczykom na terytoriach, na których owa Autonomia zosta-
nie stworzona27. Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ na od³o¿enie na póŸniejszy
termin „ostatecznego rozwi¹zania najpowa¿niejszych problemów”28. Zapi-
sy zawarte w deklaracji stanowi³y wzajemne uznanie stron odnosz¹ce siê
do istnienia i funkcjonowania w bezpiecznych granicach.

Pocz¹tkowo rozmowy toczy³y siê, jak ju¿ wspomniano, bez wiedzy dyp-
lomacji amerykañskiej. Strona amerykañska zosta³a powiadomiona o nego-
cjacjach dopiero wówczas, gdy pojawi³a siê realna szansa na porozumienie
zwaœnionych stron. Wynik rozmów og³oszono dopiero 30 sierpnia 1993
roku. W efekcie szeregu spotkañ z udzia³em dyplomacji norweskiej uda³o
siê wynegocjowaæ tzw. Porozumienia z Oslo, zwane tak¿e Deklaracj¹ Za-
sad. Uroczyste podpisanie wypracowanych dokumentów nast¹pi³o 13 wrzeœ-
nia 1993 roku. Podpisuj¹c Deklaracjê, strony de facto dokona³y wzajemnego
uznania – Jaser Arafat i Organizacja Wyzwolenia Palestyny w imieniu Pale-
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styñczyków wyrzekli siê terrorystycznych metod dzia³ania oraz uznali pra-
wo Izraela do istnienia w bezpiecznych granicach29.

Obie strony w celu osi¹gniêcia sukcesu, jakim by³o podpisanie Deklaracji
Zasad, musia³y zgodziæ siê na pewne ustêpstwa. Strona palestyñska zgo-
dzi³a siê na póŸniejsze rozpatrzenie statusu Palestyñczyków, przystaj¹c na
propozycjê powo³ania do ¿ycia autonomii; ¯ydzi zaœ wyrazili zgodê na
przeprowadzenie wyborów samorz¹dowych w Strefie Gazy i na Zachod-
nim Brzegu Jordanu. W efekcie konferencji z Oslo dosz³o zatem do najwiêk-
szego w dziejach postêpu w bliskowschodnim procesie pokojowym.

Deklaracja, mimo swych licznych niedoskona³oœci, precyzowa³a podsta-
wowe aspekty zwi¹zane z powo³aniem do ¿ycia i istnieniem Autonomii Pa-
lestyñskiej. G³ównym jej zapisem by³o okreœlenie ram funkcjonowania Au-
tonomii w piêcioletnim okresie przejœciowym (do 4 maja 1999 roku). Okres
ten mia³ stanowiæ czas funkcjonowania palestyñskiego samorz¹du na tery-
toriach Strefy Gazy i Jerycha. Pod w³adz¹ samorz¹dow¹ znaleŸæ siê mia³y
takie dziedziny ¿ycia w Autonomii, jak edukacja, ochrona zdrowia, sprawy
socjalne i podatkowe oraz turystyka. Nowe w³adze, które po opuszczeniu
terytoriów okupowanych przez izraelskie si³y zbrojne mia³y zostaæ wybrane
do Rady Palestyñskiej zarz¹dzaj¹cej obszarami Autonomii, mia³y posiadaæ
prawo utworzenia si³ policyjnych30. Deklaracja Zasad powo³ywa³a równie¿
dwa organy: izraelsko-palestyñsk¹ komisjê do spraw ekonomicznych oraz
komisjê ³¹cznikow¹, która mia³a kontrolowaæ wprowadzanie porozumieñ
Deklaracji w ¿ycie31.

Deklaracja Zasad nie precyzowa³a jednak najwa¿niejszych spraw w kon-
flikcie izraelsko-palestyñskim, takich jak status Jerozolimy i problem ucho-
dŸców. Nie odnosi³a siê te¿ do kwestii szczegó³owych granic powo³ywanej
Autonomii Palestyñskiej. Kwestie te mia³y byæ przedmiotem osobnych ne-
gocjacji, dotycz¹cych sta³ego statusu Autonomii po okresie przejœciowym,
które mia³y siê rozpocz¹æ nie póŸniej ni¿ po dwóch latach od podpisania
Deklaracji Zasad32.

Ju¿ 12 paŸdziernika 1993 roku Organizacja Wyzwolenia Palestyny za-
twierdzi³a Deklaracjê Zasad. Nastêpnie 13 paŸdziernika 1993 roku delegacje
izraelska oraz palestyñska spotka³y siê z prezydentem Egiptu Hosnim Mu-
barakiem w Kairze. Kolejne spotkania odby³y siê w Tunisie, Pekinie, Mosk-
wie, Kopenhadze i Tabie33. Rozmowy up³ynê³y w dobrej atmosferze, jednak
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w miarê up³ywu czasu pomiêdzy uczestnikami rozmów ujawni³y siê ró¿ni-
ce zdañ. Najpowa¿niejsze dotyczy³y terytorium, jakie mia³a obj¹æ Autono-
mia Palestyñska34. Równie powa¿ne rozbie¿noœci dotyczy³y obszaru miasta
Jerycha, zwolnienia wiêŸniów palestyñskich oraz kwestii wycofania siê
izraelskich si³ zbrojnych z Gazy i Jerycha. Strona palestyñska uzasadnia³a,
¿e brak wycofania si³ izraelskich ze wskazanych obszarów uniemo¿liwia
wprowadzanie w ¿ycie dalszych zapisów Deklaracji.

Napiêcie pomiêdzy stronami potêgowa³y ataki Hamasu. Z uwagi na co-
raz wiêksze rozbie¿noœci pomiêdzy stronami konieczne by³o podpisanie ko-
lejnych porozumieñ precyzuj¹cych wzajemne stosunki. Ju¿ 31 marca 1994
roku w Hebronie podpisano umowê w sprawie powo³ania misji monito-
ruj¹cej wprowadzanie w ¿ycie Deklaracji Zasad. Miesi¹c póŸniej, 29 kwiet-
nia 1994 roku, dosz³o w Pary¿u do podpisania umowy gospodarczej pomiê-
dzy Izraelem a stron¹ palestyñsk¹, przewidzianej na piêæ lat. Porozumienie
w sprawie najbardziej newralgicznej – tzw. Porozumienie Gaza-Jerycho –
podpisane zosta³o dopiero 4 maja 1994 roku.

W za³o¿eniach podpisane wówczas w Kairze porozumienie mia³o dopro-
wadziæ do powstania ograniczonej Autonomii Palestyñskiej na terytoriach
Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy35. Precyzowa³o ono zapisy De-
klaracji Zasad. Przede wszystkim dok³adnie wyznacza³o granice Strefy
Gazy oraz Jerycha. Z obszarów tych mia³y zostaæ wycofane izraelskie woj-
ska (w okresie nie d³u¿szym ni¿ trzy tygodnie od dnia podpisania porozu-
mienia). Nastêpnie Administracja Cywilna mia³a zostaæ przekazana ludnoœ-
ci palestyñskiej oraz Radzie Palestyñskiej, stanowi¹cej rz¹d Autonomii.
Wybory do Rady Palestyñskiej zaplanowano na paŸdziernik 1994 roku.
Nowo powsta³a Autonomia pozbawiona by³a jednak prawa do prowadze-
nia polityki zagranicznej i obronnej, które to obszary mia³ kontrolowaæ Iz-
rael36. Izrael mia³ ponadto prawo do kontroli nad osiedlami ¿ydowskimi
w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz kontroli nad przejœcia-
mi granicznymi, obiektami wojskowymi itp., przy zobowi¹zaniu do utrzy-
mywania przejœæ dla Palestyñczyków oraz dróg ³¹cz¹cych Zachodni Brzeg
Jordanu i Strefê Gazy. Porozumienie precyzowa³o tak¿e liczebnoœæ przy-
sz³ej palestyñskiej policji i si³ porz¹dkowych oraz liczbê Palestyñczyków,
jaka mia³a zostaæ zwolniona z izraelskich wiêzieñ.
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5. Porozumienie Oslo-II

Wprowadzanie w ¿ycie porozumienia z Oslo oraz Porozumienia Gaza-Je-
rycho odbywa³o siê powoli. Powodem tego by³ spadek poparcia spo³eczeñ-
stwa palestyñskiego dla procesu pokojowego oraz terrorystyczna dzia³al-
noœæ Hamasu. Starania o kontynuacjê procesu pokojowego podejmowane
by³y zarówno na arenie miêdzynarodowej, jak i przez w³adze Izraela. Bank
Œwiatowy w listopadzie 1994 roku przyzna³ Autonomii Palestyñskiej pomoc
w wysokoœci 125 mln dolarów37. Wyrazem dobrej woli Izraela mia³o byæ zaœ
przekazanie Palestyñczykom ograniczonej w³adzy nad kolejnymi miastami.
Do koñca 1994 roku przekazano im pod zarz¹d Betlejem, Hebron, Ramal-
lah, Nablus oraz Tulkaram38.

Wprowadzenie porozumienia w ¿ycie nie oby³o siê bez problemów. Na
pocz¹tku 1995 roku dosz³o do incydentów zbrojnych pomiêdzy si³ami zbroj-
nymi Izraela a palestyñskimi cywilami. Wówczas dosz³o tak¿e do ataków
przeciwko Izraelowi, zorganizowanych przez terrorystyczne organizacje
palestyñskie. Powodem zamachów by³o wydanie zgody Izraela na budowê
nowych osiedli – Alei Zaohar i Efrat – na terytoriach okupowanych.
Wyst¹pienia by³y wiêc protestem przeciwko budowie osiedli. Incydenty
sk³oni³y premiera Izraela Icchaaka Rabina do poparcia idei budowy muru
bezpieczeñstwa, oddzielaj¹cego terytoria palestyñskie od Izraela39.

O ile zamachy zahamowa³y na pewien czas proces pokojowy pomiêdzy
Izraelem a Autonomi¹ Palestyñsk¹, o tyle nie wyhamowa³y woli wspó³pra-
cy pomiêdzy stronami. Jaser Arafat potêpi³ zamachy, a strona izraelska zo-
bowi¹za³a siê do przegrupowania si³ oraz oddania pod kontrolê palestyñsk¹
kolejnych obszarów. Si³y policyjne strony palestyñskiej mia³y zaœ zlikwido-
waæ struktury terrorystyczne funkcjonuj¹ce na obszarze Autonomii.

Chêæ kontynuowania rozmów pokojowych wp³ynê³a na ustalenie kolej-
nego terminu negocjacji, które mia³y siê odbyæ we wrzeœniu 1995 roku
w Tabie na Synaju. 28 wrzeœnia w Waszyngtonie w wyniku przeprowadzo-
nych w Tabie rozmów podpisano tzw. Porozumienie Oslo-II. Porozumienie
to zawiera³o szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce wycofywania siê izraelskich
si³ zbrojnych z terytoriów przekazywanych pod kontrolê ludnoœci palestyñ-
skiej40. Precyzowa³o równie¿ kwestiê przekazywania w³adzy administracji
palestyñskiej; po przeprowadzeniu wyborów na urz¹d prezydenta Autono-
mii Palestyñskiej oraz do Rady Palestyñskiej mia³a zostaæ zlikwidowana
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izraelska Administracja Cywilna, funkcjonuj¹ca dotychczas na terytoriach
okupowanych. Jej kompetencje mia³a przej¹æ nowo tworzona Rada Palestyñ-
ska41. Terytorium Autonomii Palestyñskiej podzielono na trzy strefy. W stre-
fie A w³adze palestyñskie mia³y zachowaæ pe³n¹ kontrolê, w strefie B
w³adze Izraela mia³y zachowaæ kontrolê jedynie nad kwestiami bezpieczeñ-
stwa, natomiast w strefie C Izrael mia³ sprawowaæ pe³n¹ kontrolê a¿ do cza-
su podpisania ostatecznej umowy42. Ponadto Porozumienie Oslo-II po raz
kolejny obligowa³o Palestyñczyków do zmiany zapisów Palestyñskiej Karty
Narodowej wymierzonych przeciwko Izraelowi. Dotychczas bowiem, mimo
obietnicy z³o¿onej w 1993 roku, tego nie dokonano.

Kompromisowe stanowisko premiera Icchaaka Rabina, zaprezentowane
podczas negocjacji w sprawie Porozumienia Oslo-II, doprowadzi³o do fali
protestów w Izraelu. Zw³aszcza izraelska prawica sprzeciwia³a siê ustêpli-
woœci premiera. W efekcie kampania wymierzona przeciwko Rabinowi do-
prowadzi³a do jego zabicia (4 listopada 1995 roku) przez ¿ydowskiego fana-
tyka, cz³onka ¯ydowskiej Organizacji Bojowej – Jigala Amila43.

Nale¿¹cy do Partii Pracy Simon Peres, który obj¹³ stanowisko premiera
po œmierci Icchaaka Rabina, zdecydowa³ siê kontynuowaæ proces pokojowy
z Palestyñczykami, niemniej jednak perspektywa wyborów parlamentar-
nych, zaplanowanych na maj 1996 roku, komplikowa³a plany gabinetu Pe-
resa. Ponadto sytuacjê utrudnia³y powtarzaj¹ce siê ataki terrorystyczne in-
spirowane przez antysystemowy Hamas, przeciwny porozumieniu Izraela
z Fatahem, sprawuj¹cym w³adzê w Radzie Palestyñskiej po wyborach par-
lamentarnych.

W 1996 roku w³adzê w Izraelu objê³a prawicowa partia Likud. Wybory
na stanowisko premiera wygra³ Benjamin Netanjahu. Pañstwa arabskie oba-
wia³y siê zaprzestania prowadzenia rozmów pokojowych po dojœciu prawi-
cy do w³adzy, jednak Likud kontynuowa³ proces pokojowy z Palestyñczy-
kami. Niemniej nowy premier zapowiedzia³, ¿e jego intencj¹ nie jest
budowa pañstwa palestyñskiego, lecz jedynie struktur samorz¹dowych na
terenie Autonomii; proces ten uzale¿nia³ ponadto od wype³nienia przez
Palestyñczyków zobowi¹zañ, m.in. tych dotycz¹cych wyrzeczenia siê stoso-
wania terroru44.

Odejœcie przez Benjamina Netanjahu od formu³y „ziemia za pokój” sta-
nowi³o zmianê w negocjacjach, postrzegan¹ niekiedy jako krok hamuj¹cy
dotychczasowe rozmowy pokojowe. Równie¿ pozosta³e posuniêcia rz¹du
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niszczy³y dotychczasowy dorobek obu stron; wœród nich najwa¿niejsze to
wyra¿enie zgody na rozbudowê starych oraz budowê nowych osiedli na
Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy45.

Porozumienie Oslo-II przyspieszy³o jednak konfiskatê ziemi pod budowê
dróg izraelskich46. Nie zahamowa³o te¿ osadnictwa ¿ydowskiego na teryto-
riach okupowanych – na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy –
w 2000 roku w³adze Izraela wyda³y bowiem zgodê na budowê blisko 2 tys.
nowych mieszkañ47.

Strona palestyñska równie¿ nie dotrzymywa³a porozumieñ, czego najjas-
krawszym przyk³adem by³a obecnoœæ w Karcie Palestyñskiej zapisu ne-
guj¹cego istnienie Izraela oraz dalsza dzia³alnoœæ struktur terrorystycznych
na obszarze Autonomii. Z tego wzglêdu konieczne by³o podpisanie kolejne-
go porozumienia, precyzuj¹cego zapisy Deklaracji Zasad. Tym samym
28 wrzeœnia 1998 roku w Wye Plantation podpisano nowe porozumienie,
reguluj¹ce wymienione wy¿ej kwestie48. Zaniepokojenie na arenie miêdzy-
narodowej budzi³ zbli¿aj¹cy siê termin zakoñczenia okresu przejœciowego
dla Autonomii Palestyñskiej (termin ten up³ywa³ 7 kwietnia 1999 roku) oraz
negocjacji w sprawie ostatecznego jej statusu49.

Rok 1999 przyniós³ pogorszenie relacji pomiêdzy stronami. Wewn¹trz-
izraelskie konflikty polityczne doprowadzi³y do przedterminowych wybo-
rów oraz zwyciêstwa lewicowej Partii Pracy, jednak walka wewn¹trz koali-
cji uniemo¿liwia³a prowadzenie rozmów pokojowych. Po klêsce porozumieñ
z Szarm el-Szejk oraz rozmów w Camp David nast¹pi³o d³ugotrwa³e zaha-
mowanie procesu pokojowego, utrwalone ponadto kolejn¹ intifad¹, która
wybuch³a w 2000 roku. Ostateczny kres negocjacji stanowiæ bêdzie w³aœnie
2000 rok, w którym II intifada definitywnie zakoñczy³a rozpoczêty w latach
90. XX wieku proces pokojowy.

6. Izraelska percepcja powstania

Trudno oceniaæ jednoznacznie wp³yw intifady na politykê izraelsk¹. Na-
le¿y jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e podobnie jak dla Palestyñczyków, tak-
¿e dla ¯ydów mia³a ona dalekosiê¿ne konsekwencje.

Od chwili wybuchu intifady w³adze Izraela d¹¿y³y do szybkiego jej
st³umienia. Cel ten chciano osi¹gn¹æ, stosuj¹c represje wobec Palestyñczy-
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ków50. ¯o³nierze izraelscy, zaanga¿owani w t³umienie powstania, upowa¿-
nieni byli do stosowania broni palnej51. Ponadto czêste by³o rozpraszanie
demonstracji, dokonywanie masowych aresztowañ, stosowanie tortur wo-
bec wiêŸniów oraz zakopywanie Arabów ¿ywcem52. Brutalizacja stosowa-
nych przez armiê izraelsk¹ metod prowadzi³a do agresywnej reakcji Pales-
tyñczyków i nakrêcania spirali przemocy.

D³ugotrwa³oœæ intifady wp³ynê³a tak¿e na zwiêkszenie poziomu frustra-
cji wojska izraelskiego oraz na zniechêcenie spo³eczeñstwa izraelskiego do
stosowania przemocy53. W 1991 roku nast¹pi³ wiêc spadek impetu intifady,
niemniej jednak nie oznacza³o to jej zakoñczenia, lecz jedynie przyjêcie no-
wych form walki przez palestyñskich Arabów. Zaczêto wówczas odchodziæ
od masowych protestów na rzecz stosowania terroru indywidualnego.
Okres ten stanowi³ równie¿ pocz¹tek roz³amu w koalicji rz¹dz¹cej w Izrae-
lu. Wówczas premier Icchaak Szamir utraci³ wiêkszoœæ w Knesecie wskutek
odejœcia z koalicji partii religijnych, tym samym zosta³ zmuszony do prze-
prowadzenia przedterminowych wyborów. W wyborach tych Likud mia³
niewielkie szanse na zwyciêstwo, zw³aszcza bior¹c pod uwagê konsensual-
ne podejœcie do konfliktu izraelsko-palestyñskiego zaprezentowane przez
Partiê Pracy54. Sam Likud g³osi³ bowiem niechêæ do kompromisu terytorial-
nego oraz chêæ zatrzymania rzeki Jordan jako linii obrony Izraela55. Spo-
³eczeñstwo izraelskie, znu¿one d³ugotrwa³ym powstaniem oraz targane
problemami gospodarczymi i spo³ecznymi, sk³onne by³o wybraæ lewicow¹,
sk³onn¹ do ustêpstw Partiê Pracy.

Po dojœciu do w³adzy w 1992 roku gabinet premiera Icchaaka Rabina mu-
sia³ zmierzyæ siê z trudnoœciami gospodarczymi oraz trwaj¹c¹ intifad¹.
Chc¹c za¿egnaæ konflikt, premier Rabin zgodzi³ siê na rozmowy w Oslo,
obiecuj¹c zarówno Palestyñczykom, jak i ¯ydom pokój i bezpieczeñstwo56.
Ju¿ samo podjêcie rozmów w Oslo stanowi³o uznanie Organizacji Wyzwo-
lenia Palestyny za reprezentanta narodu palestyñskiego. Negocjacje te
otworzy³y tak¿e drogê do rozmów Izraela z Jordani¹. Mimo ¿e porozumie-
nia nie stanowi³y trwa³ego zakoñczenia konfliktu, pozwoli³y Izraelowi
wzmocniæ swoj¹ pozycjê na arenie miêdzynarodowej.

Niemniej jednak wdra¿anie w ¿ycie porozumieñ z Oslo by³o obarczone
wieloma trudnoœciami. G³ównym powodem tego faktu by³ rozpad Zwi¹zku
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Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz nap³yw do Izraela du¿ej grupy
¯ydów pochodz¹cych z by³ych republik radzieckich. Du¿y nap³yw migran-
tów powodowa³ koniecznoœæ budowy nowych osiedli, czego dokonywano
na obszarach przeznaczonych, w myœl porozumieñ, dla Palestyñczyków.
Ponadto w³adze Izraela wykazywa³y niechêæ do opuszczenia terytoriów pa-
lestyñskich. W dalszym ci¹gu problemem by³a tak¿e niechêæ do zwalniania
z wiêzieñ Palestyñczyków.

7. Perspektywa palestyñska

Podjêcie przez Palestyñczyków walki mia³o na celu ukazanie na arenie
miêdzynarodowej, ¿e problem palestyñski zosta³ zapomniany, a nie roz-
wi¹zany. Prowadzenie walk by³o wyczerpuj¹ce, obarczone wieloma koszta-
mi spo³ecznymi. Niemniej jednak przewlek³oœæ intifady pozwoli³a na osi¹g-
niêcie przynajmniej niektórych spoœród celów Organizacji Wyzwolenia
Palestyny. Brutalnoœæ si³ izraelskich pozwoli³a na zwrócenie œwiatu uwagi
na stosunki pomiêdzy Izraelem a Organizacj¹ Wyzwolenia Palestyny.
D³ugotrwa³oœæ walk spowodowa³a zniechêcenie spo³eczeñstwa oraz wojska
izraelskiego do stosowania przemocy oraz chêæ zakoñczenia intifady.

Pierwsze sukcesy Palestyñczycy zaczêli osi¹gaæ ju¿ w rok po rozpoczêciu
walk. Wówczas, w 1988 roku, król Jordanii Husajn uzna³ – w myœl rezolucji
Ligi Pañstw Arabskich z 1974 roku – Organizacjê Wyzwolenia Palestyny za
legalnego przedstawiciela Palestyñczyków oraz zrezygnowa³ z realizacji,
wraz z Izraelem, planu rozwoju Zachodniego Brzegu Jordanu. Wyrazem
uznania by³o równie¿ zrzeczenie siê przez Jordaniê Zachodniego Brzegu
Jordanu oraz rozwi¹zanie jednej z izb parlamentu jordañskiego, z³o¿onej
w wiêkszoœci z Palestyñczyków. Tym samym w³adze Jordanii dawa³y Pale-
styñczykom legitymizacjê do sprawowania rz¹dów na tym obszarze57. Wy-
razem dostrze¿enia roli Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz jej przy-
wódcy by³o wznowienie stosunków z Syri¹58.

Dalsze sukcesy Palestyñczyków by³y w g³ównej mierze wyznaczane
przez spotkania delegacji podczas rozmów pokojowych. Najwiêkszym suk-
cesem Palestyñczyków by³o uzyskanie izraelskiej zgody na budowê struk-
tur Autonomii Palestyñskiej. Mimo wyra¿enia przez Izrael zgody na
powo³anie Autonomii w dalszym ci¹gu wobec Palestyñczyków stosowano
represje, a ludnoœæ ¿ydowska obecna by³a na ziemiach Autonomii. Na zie-
miach palestyñskich rozszerzano osadnictwo ¿ydowskie, co pozostawa³o
w sprzecznoœci z zapisami porozumieñ podpisanych pomiêdzy stronami.
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8. Podsumowanie

Podpisanie porozumieñ z Oslo w 1993 roku mia³o doprowadziæ do uzna-
nia Autonomii Palestyñskiej oraz podpisania, najpóŸniej w 1999 roku, osta-
tecznego porozumienia koñcz¹cego konflikt, co dotychczas nie nast¹pi³o.
Porozumienia te – mimo ich prze³omowego charakteru – nale¿y wiêc post-
rzegaæ jako niezrealizowane i nierealne. Ich mankamentem by³ brak zapi-
sów gwarantuj¹cych miêdzynarodow¹ kontrolê nad realizacj¹ postanowieñ
oraz sankcje za niewype³nienie zobowi¹zañ zawartych w podpisanych do-
kumentach, co uzasadniaj¹ powy¿sze wyjaœnienia.

Porozumienia nie zatrzyma³y przybywania na terytoria okupowane no-
wych osadników ani budowy kolejnych osiedli. Od 1993 do 1996 roku poja-
wi³o siê na terytoriach okupowanych 100 tys. osadników ¿ydowskich
w 30 nowych osiedlach. By³ to wzrost o 48% (na Zachodnim Brzegu Jorda-
nu) i o 62% (w Strefie Gazy)59.

U podstaw porozumieñ z Oslo le¿a³o b³êdne za³o¿enie, ¿e Palestyñczycy
s¹ gotowi uznaæ istnienie Izraela60. W ten sposób dochodzi³o do coraz to no-
wych ustêpstw Izraela, postrzeganych przez palestyñskich Arabów jako
wyraz s³aboœci. Jednoczeœnie nastêpowa³o rozbudzenie niepodleg³oœcio-
wych d¹¿eñ palestyñskich Arabów.

Mimo wielu mankamentów porozumienia z Oslo by³y pierwszymi poro-
zumieniami otwieraj¹cymi proces pokojowy. Sta³o siê tak dziêki zastosowa-
niu metody zaspokajania minimalnych aspiracji niepodleg³oœciowych Pales-
tyñczyków, na które by³a w stanie zgodziæ siê strona izraelska. Dla Pales-
tyñczyków porozumienia by³y wiêc pierwszym krokiem na drodze do bu-
dowy w³asnej pañstwowoœci.

Porozumienia by³y korzystne nie tylko dla Palestyñczyków – równie¿
w³adze Izraela zyska³y, podpisuj¹c je, krok ten pozwala³ im bowiem na zakoñ-
czenie wyczerpuj¹cej intifady. Niemniej jednak ¿adne z porozumieñ nie za-
wiera³o zapisów dotycz¹cych rezygnacji Izraela ze stosowania opresyjnych
dzia³añ wobec Palestyñczyków61, co powodowa³o, ¿e mimo wype³niania
przez Izrael zapisów porozumieñ sytuacja Palestyñczyków siê nie poprawi³a.

Kolejne negocjacje pokojowe, które nast¹pi³y ju¿ po wybuchu II intifady,
opiera³y siê na b³êdnym za³o¿eniu, jakie sta³o siê fundamentem zarówno
porozumieñ z Oslo, jak i póŸniejszych konferencji miêdzynarodowych do-
tycz¹cych opisywanej problematyki – ¿e Palestyñczycy s¹ sk³onni uznaæ ist-
nienie Izraela.

147

ZNACZENIE POROZUMIEÑ Z OSLO...

59 C. Shindler, op. cit., s. 295.
60 J. Rynhold, The Failure of the Oslo Process: Inherently Flawed or Flawed Implementation?, „Mideast

Security and Policy Studies” 2008, No 76, s. 9.
61 G. Corm, op. cit., s. 391.



Porozumieñ z Oslo nie nale¿y wiêc przekreœlaæ, gdy¿ by³y one pierwszy-
mi dokumentami stanowi¹cymi owoc bezpoœrednich negocjacji izrael-
sko-palestyñskich i – jak dotychczas – w sposób najbardziej precyzyjny pre-
zentowa³y zagadnienie konfliktu pomiêdzy stronami. Pozwoli³y na powo³a-
nie do ¿ycia struktur Autonomii Palestyñskiej oraz stworzenie platformy do
rozmów pomiêdzy w³adzami Izraela a przywódcami palestyñskimi.
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THE IMPORTANCE OF THE OSLO ACCORDS FOR THE STABILIZATION
OF THE SITUATION IN THE MIDDLE EAST.

AN ANALYSIS OF ISRAELI POLICY TOWARDS THE CONFLICT

S u m m a r y

The article describes the situation of the Palestinian population and the Israeli policy towards the
Palestinians since the rise in causes being decisive for the outbreak of the first intifada (from the
1980s) until 2000, when the second intifada broke out. It describes the courses and results of the
peace conferences held in Madrid, Oslo and Washington, and subjects them to a critical analysis,
indicating which of the records were put into effect, and which were not. The article justifies the
hypothesis that the Oslo Accords were a questionable source of peace, because they were based on
the wrong assumption that the Palestinians are able to recognize the existence of the Jewish state.

Key words: Oslo Accords, Madrid Conference, Washington conference, Palestinian Authority, the
first intifada, the second intifada
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S³awomir CZAPNIK
Uniwersytet Opolski

Dobra zmiana? Prawa cz³owieka w Izraelu
i na Palestyñskich Terytoriach Okupowanych

Strach jest zapewne najbardziej z³owieszczym demonem, który
zagnieŸdzi³ siê w otwartych spo³eczeñstwach naszych czasów.

Zygmunt Bauman1

Streszczenie: Celem tekstu jest analiza przemian w sferze obrony praw cz³owieka w Izraelu i na Pa-
lestyñskich Terytoriach Okupowanych. Rozdzia³ rozpoczyna siê od zarysowania zjawiska, jakie
niektórzy komentatorzy okreœlaj¹ mianem „putinizacji” Izraela. Nastêpnie omawia siê d³awienie
pokojowego oporu wobec okupacji ziem palestyñskich. Kolejny podrozdzia³ skupia siê na krymina-
lizacji dzia³añ obroñców praw cz³owieka. Ostatnia czêœæ dotyczy traktowania niektórych Izraelczy-
ków jako wrogów swego narodu. W podsumowaniu zwraca siê uwagê na negatywne czynniki, któ-
re os³abiaj¹ demokracjê w Izraelu.

S³owa kluczowe: Izrael, Palestyñskie Terytoria Okupowane, prawa cz³owieka, demokracja

1. Wprowadzenie

Brak bezpieczeñstwa i niepewnoœæ jutra, jak zauwa¿a Zygmunt Bauman,
skutkuj¹ poczuciem niemocy (sense of impotence): czujemy siê pozbawieni
kontroli (w wymiarze zarówno jednostkowym, jak i zbiorowym). Sytuacja
wci¹¿ siê pogarsza, brak nam narzêdzi, by podnieœæ politykê na poziom,
gdzie obecnie znajduje siê moc, i okie³znaæ si³y, które kszta³tuj¹ warunki
naszego ¿ycia i ograniczaj¹ swobodê wyboru: obecnie ta kontrola jest
uœpiona b¹dŸ te¿ nas jej pozbawiono: „Dopóty nie znajdziemy (a mówi¹c
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dok³adniej: skonstruujemy) takich narzêdzi, dopóki demon strachu nie
bêdzie poddany egzorcyzmom”2.

Wydaje siê, ¿e powy¿sze ramy pozwalaj¹ z szerszej perspektywy spoj-
rzeæ na zagadnienie, które jest tematem tego rozdzia³u. Nie sposób wyklu-
czyæ, i¿ powiêkszaj¹ca siê luka – a mo¿e ju¿ przepaœæ – miêdzy zdolnoœci¹
w³adz pañstwowych do zapewnienia bezpieczeñstwa osobistego, cielesne-
go (safety) a coraz wiêksz¹ bezradnoœci¹ w obliczu s³abniêcia bezpieczeñ-
stwa socjalnego (security)3 to jedno z kluczowych obecnie wyzwañ. Coraz
wiêksze komplikacje, z jakimi stykaj¹ siê nie tylko palestyñscy – co nie jest
niczym nowym, ale równie¿ izraelscy obroñcy praw cz³owieka – co jest
swoistym novum – œwiadcz¹ o g³êbokich problemach, które dotykaj¹ pañ-
stwo izraelskie. Przypomnijmy, ¿e izraelska gospodarka rozpoczê³a proces
liberalizacji pod koniec lat 70. ubieg³ego stulecia. Od tego czasu – zauwa¿a
Mark LeVine – realne dochody i standard ¿ycia wiêkszoœci Izraelczyków
pogorszy³y siê, gospodarka zaczê³a bowiem s³u¿yæ przede wszystkim inte-
resom prywatnego kapita³u – miejscowego i globalnego. Palestyñscy Arabo-
wie doœwiadczyli tego, co wiele innych ludów w regionie i znacznej czêœci
rozwijaj¹cego siê œwiata – wykluczenia z ukierunkowania globalizacji w ra-
mach ich terytorium i marginalizacji w obliczu takich kluczowych proce-
sów, jak wzrost œwiatowej gospodarki, integracja rynków finansowych,
rosn¹ce inwestycje zagraniczne, informatyzacja, wzrost efektywnoœci oraz
przyspieszenie produkcji i komunikacji4. Je¿eli Izrael nie jest w stanie zapo-
biec powiêkszaniu siê obszarów biedy, w tym ubóstwa dzieci w swym kra-
ju (jego odsetek, wedle raportu UNICEF z 2016 roku, jest wy¿szy ni¿ w Me-
ksyku i Chile)5, to – zaryzykujmy tezê – w³adze tego pañstwa musz¹ inaczej
legitymizowaæ swoj¹ w³adzê. W obliczu pog³êbiaj¹cych siê nierównoœci spo-
³ecznych i ekonomicznych naj³atwiej zdobyæ poparcie dziêki wskazywaniu
wroga – zewnêtrznego (Iran, Hezbollah, kraje arabskie, a nade wszystko Pales-
tyñczycy) i wewnêtrznego (obroñcy praw cz³owieka i izraelscy Arabowie).

Rozdzia³ rozpoczyna siê od zarysowania zjawiska, jakie niektórzy anali-
tycy okreœlaj¹ mianem „putinizacji” Izraela. Nastêpnie omawia siê d³awie-
nie pokojowego oporu wobec okupacji ziem palestyñskich. Kolejny podroz-
dzia³ skupia siê na kryminalizacji dzia³añ obroñców praw cz³owieka.
Ostatnia czêœæ dotyczy traktowania niektórych Izraelczyków jako wrogów
swego narodu.
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2. „Putinizacja” Izraela?

Adam Shatz na ³amach presti¿owego czasopisma „London Review of
Books” pisze o postêpuj¹cej „putinizacji” Izraela6. Wydaje siê znamienne, ¿e
miêdzy wrzeœniem 2015 roku a czerwcem 2016 roku Benjamin Netanjahu
trzykrotnie odwiedzi³ Moskwê, aby spotkaæ siê z prezydentem Rosji. Pre-
mier Izraela, który nie waha³ siê ostro krytykowaæ administracjê Obamy,
nie wystêpowa³ przeciw Putinowi. Przed czerwcow¹ wizyt¹ szef izraelskie-
go rz¹du powiedzia³ wprost: „Rosja to globalne mocarstwo i nasze stosunki
s¹ coraz bli¿sze”7. Netanjahu w trakcie wizyty w Rosji podziêkowa³ Putino-
wi za to, ¿e odgrywa „g³ówn¹ rolê we wzmacnianiu wiêzów miêdzy dwo-
ma pañstwami”, dodaj¹c: „Jestem pewien, ¿e kiedy za nastêpne 25 lat lu-
dzie spojrz¹ wstecz, uznaj¹ ten wieczór za kamieñ milowy w relacjach
miêdzy Rosj¹ i Izraelem”8. Oba kraje coraz œciœlej ze sob¹ wspó³pracuj¹
w sferze handlu, turystyki, dyplomacji czy w kwestiach bezpieczeñstwa.
Putin, izolowany przez sankcje miêdzynarodowe – w wyniku aneksji Kry-
mu i wspierania separacjonistów na wschodzie Ukrainy – znalaz³ w Netan-
jahu doskona³ego sojusznika, z którym – jak sugeruje „Washington Post” –
³¹czy go prawdziwa mêska przyjaŸñ (bromance)9.

Ahmad Tibi, wieloletni arabski parlamentarzysta Knesetu, stwierdzi³ kie-
dyœ, ¿e „Izrael jest demokratyczny dla ¯ydów i ¿ydowski dla Arabów”. To
stwierdzenie, powtórzmy za Shatzem, przez wiele lat zdawa³o siê adekwat-
nie oddawaæ dialektykê „¿ydowskiej demokracji”: uczciwe wybory, wol-
noœæ s³owa, ostr¹ debatê dla jednych, natomiast kradzie¿ ziemi, administra-
cyjne areszty, godziny policyjne, zabójstwa i „twarde przes³uchania” (muscu-
lar interrogations) dla innych. Przez lata ¯ydzi w Izraelu cieszyli siê swobo-
dami i prawami demokratycznymi, w³¹cznie z ¯ydami, którzy sprzeciwiali
siê okupacji, a nawet syjonizmowi. ¯ydowscy libera³owie mogli siê pocie-
szaæ, ¿e sprawy maj¹ siê znacznie lepiej ni¿ za tzw. zielon¹ lini¹, granic¹
miêdzy Izraelem a terytorium, które zdoby³ on w wojnie z 1967 roku. W ob-
liczu wspieranych przez pañstwo ¿ydowskie projektów nielegalnego osad-
nictwa na Palestyñskich Terytoriach Okupowanych (PTO) trudno jednak
uznaæ zielon¹ liniê za faktyczn¹ granicê z przysz³ym pañstwem palestyñ-
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skim. Izrael zmieni³y wieloletnie rz¹dy kolonialne, które sprawuje nad Pales-
tyñczykami. Od czasów drugiej intifady coraz czêœciej pojawiaj¹ siê g³osy,
¿e palestyñscy obywatele Izraela uczyniliby najlepiej, gdyby go opuœcili.
Prawica zawsze przestrzega³a przed „arabskimi g³osami” w wyborach, chy-
ba ¿e prawa polityczne Arabów maj¹ dowodziæ demokratycznoœci pañstwa
¿ydowskiego. Nowym posuniêciem jest jednak wewnêtrzna kampania
przeciwko lewicy – a raczej tym, co z niej pozosta³o – zw³aszcza organiza-
cjom broni¹cym praw cz³owieka i ich najczêœciej ¿ydowskim liderom. Kam-
pania toczy siê zarówno w Knesecie, jak i na ulicy, co mo¿e wskazywaæ na
koordynacjê miêdzy oficjelami a grupami nacjonalistycznych ekstremistów.
Innymi s³owy, Izrael staje siê coraz bardziej ¿ydowski dla Arabów i coraz
mniej demokratyczny dla ¯ydów.

Grupy skrajnie nacjonalistyczne i proosadnicze – takie jak Im Tircu – pro-
wadz¹ kampaniê nienawiœci wobec wszelkich organizacji i osób, które uz-
naj¹ za dzia³aj¹ce w interesie Palestyñczyków, a op³acanych przez zachod-
nie – g³ównie europejskie – rz¹dy. Okreœla siê ich mianem zdrajców,
„kretów” (sztulim), sympatyków terrorystów. Na czarnej liœcie znaleŸli siê
m.in.: Jiszaj Menuhin (szef Publicznego Komitetu przeciwko Torturom
w Izraelu), Awner Gwarjahu (kieruj¹cy Prze³amaæ Ciszê, grup¹ zbieraj¹c¹
œwiadectwa ¿o³nierzy o ich czynach na PTO), Hagai El-Ad (B’Tselem) i Sigi
Ben-Ari (HaMoked).

Im Tircu fa³szywie oskar¿a³o Prze³amaæ Ciszê o wspieranie miêdzyna-
rodowego ruchu bojkotu, wycofania inwestycji i sankcji. Organizacja wy-
produkowa³a w 2015 roku materia³ wideo, na którym mê¿czyzna wyma-
chuje no¿em, czemu towarzyszy nastêpuj¹cy komentarz: „Zanim ten terrory-
sta ciê dŸgnie, wie ju¿ dobrze, ¿e Jiszaj Menuhim [z Publicznego Komitetu
przeciwko Torturom], agent Holandii, bêdzie go broniæ przed przes³ucha-
niem przez Szin Bet [agencjê bezpieczeñstwa wewnêtrznego]. Wie te¿, ¿e
Awner Gwariachu [z Breaking the Silence], agent niemiecki, nazwie ka¿de-
go próbuj¹cego powstrzymaæ go ¿o³nierza zbrodniarzem wojennym. Wie,
¿e Sigi Ben-Ari [z Centrum Obrony Jednostki], agentka norweska, bêdzie go
broniæ przed s¹dem. I wie, ¿e Hagaj El-Ad [z B’Tselem], agent Unii Europej-
skiej, oskar¿y Izrael o zbrodnie wojenne. Hagaj, Jiszaj, Awner i Sigi to Izrael-
czycy. ¯yj¹ tu, poœród nas, jak krety. Gdy my zwalczamy terror, oni zwal-
czaj¹ nas”10.

W 2016 roku cz³onek partii Likud zaproponowa³ projekt prawa, w myœl
którego op³acane przez zagraniczne w³adze dzia³ania „wywrotowe” organi-
zacji pozarz¹dowych mo¿na uznaæ za „krecie”, a dan¹ grupê ukaraæ finan-
sowo, a nawet rozwi¹zaæ. Pañstwo nie pozostaje bierne równie¿ na polu
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edukacji – minister tego resortu w rz¹dzie Netanjahu, Naftali Bennett (lider
Domu ¯ydowskiego), w grudniu 2015 roku zapowiedzia³, ¿e przedstawicie-
le Prze³amaæ Ciszê nie bêd¹ mogli edukowaæ uczniów. Usun¹³ równie¿
z programu szkolnego nowelê o romansie miêdzy ¯ydówk¹ i Arabem,
uznaj¹c, i¿ „intymne zwi¹zki miêdzy ¯ydami i nie-¯ydami zagra¿aj¹ odrêb-
nej to¿samoœci”, co przypomina jêzyk Afryki Po³udniowej w czasach apart-
heidu. Minister sprawiedliwoœci w rz¹dzie Netanjahu – Ajalet Szaked
(wspó³za³o¿yciel Domu ¯ydowskiego) – przedstawi³ w listopadzie 2015
roku w Knesecie prawo nakazuj¹ce ujawniæ siê izraelskim organizacjom po-
zarz¹dowym, które otrzymuj¹ co najmniej po³owê funduszy od innych
rz¹dów. Prawo to nie dotyczy prywatnych zagranicznych donatorów (bo-
gatych syjonistów z diaspory), którzy przekazuj¹ znacznie wiêksze œrodki
grupom prawicowym, by wspomnieæ tylko o magnacie kasynowym Shel-
donie Adelsonie, w³aœcicielu izraelskiej gazety „Israel Hajom”.

Izrael wydaje siê pañstwem mocno naznaczonym ponown¹ plemienno-
œci¹, etnicznym i religijnym separatyzmem, zmilitaryzowan¹ obron¹ granic
i rz¹dami ³¹cz¹cymi autorytaryzm i populizm. Co wiêcej, przyczyni³ siê do
powstania takiego œwiata przez okupacjê i prowadzone wojny, nie wspomi-
naj¹c o handlu broni¹ i przemyœle bezpieczeñstwa. Wojskowy i ekonomicz-
ny sukces Izraela nie pozosta³ niezauwa¿ony w regionie. Przypomnijmy, ¿e
w 1963 roku D¿alal Al-e Ahmad, przysz³y ojciec duchowy islamskiej rewo-
lucji w Iranie, podró¿owa³ po Izraelu przez dwa tygodnie. W ksi¹¿ce, która
powsta³a w wyniku tej wizyty, przekonywa³, ¿e izraelskie po³¹czenie religii
i w³adzy pañstwowej mo¿e byæ wzorem dla Iranu. Kiedy w wojnie z 1967
roku Si³y Obronne Izraela (Israel Defense Forces – IDF) zmia¿d¿y³y armie
arabskie, wielu Arabów zastanawia³o siê, czy pañstwo ¿ydowskie nie zwy-
ciê¿y³o dziêki swemu przywi¹zaniu do wiary. W ró¿nych czêœciach Bliskie-
go Wschodu powtarza siê – choæ w sposób znacznie brutalniejszy – czystki
etniczne, których dokonywa³ Izrael. Izrael czêsto – i sk¹din¹d rasistowsko –
podkreœla³, ¿e stanowi „rezydencjê w d¿ungli”, lecz to, co dzieje siê u jego
s¹siadów, nie pozostaje bez wp³ywu na pañstwo ¿ydowskie.

Coraz czêœciej z samego Izraela daje siê s³yszeæ opinie, ¿e kraj coraz bar-
dziej siê „putinizuje”. Prezydent Putin jest wychwalany przez wielu izrael-
skich polityków jako osoba twarda, siêgaj¹ca po rozwi¹zania zbrojne i – last
but not least – obojêtna na sprawy praw cz³owieka. Rz¹dz¹cy Rosj¹ wydaje
siê bli¿szy izraelskim elitom od Baracka Obamy, uchodz¹cego za polityka
s³abego i niezdecydowanego. Kiedy wysi³ki Netanjahu, by uniemo¿liwiæ
zawarcie porozumienia z Iranem w kwestii programu atomowego, okaza³y
siê daremne, Izrael zacz¹³ zacieœniaæ stosunki z Rosj¹ i Chinami – obecnie
sprowadza wiêcej towarów z Pañstwa Œrodka ni¿ ze Stanów Zjednoczo-
nych. Dzia³ania Netanjahu przywodz¹ na myœl Turcjê Erdoðana czy Egipt
Sisiego, w których równie¿ zmaga siê resentyment i poczucie uzale¿nienia
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od patronów z Waszyngtonu i Brukseli. Izraelska gospodarka jest zglobali-
zowana i w niewielkiej mierze dotykaj¹ j¹ k³opoty bliskowschodnich s¹sia-
dów, lecz polityka jest naznaczona pewnym podobieñstwem do pañstw arab-
skich. Izrael pog³êbia swoj¹ dobrowoln¹ gettoizacjê, jednoznacznie wspieraj¹c
kolonialny projekt – kosztem dobrych stosunków z Uni¹ Europejsk¹ i Stanami
Zjednoczonymi – i wykluczaj¹c pokój z narodem palestyñskim.

3. D³awienie pokojowego oporu

Wymowny jest przypadek Palestyñczyka Issy Amry, za³o¿yciela grupy
M³odzi przeciwko Osadnictwu. Dwa lata po wybuchu drugiej intifady izra-
elska armia zamknê³a palestyñski Uniwersytet Politechniczny, og³aszaj¹c go
stref¹ militarn¹. W tym czasie Amro by³ na ostatnim roku studiów in¿ynier-
skich. Postanowi³ zorganizowaæ siedz¹cy protest, aby wznowiono dzia³ania
uczelni. Przekona³ do swojego pomys³u innych studentów – przez szeœæ
miesiêcy organizowano demonstracje i prowadzono zajêcia w otoczeniu
¿o³nierzy IDF. Protest mia³ charakter pokojowy i okaza³ siê skuteczny.
Amro nauczy³ siê wtedy, ¿e taktyka wyzbytego przemocy oporu to s³uszna
droga. Czyta³ ksi¹¿ki Martina Luthera Kinga, Mahatmy Gandhiego i Nelso-
na Mandeli. Uzna³, ¿e to najskuteczniejsza droga, która ze wzglêdu na
swoj¹ specyfikê mo¿e zostaæ zastosowana przez wszystkich Palestyñczy-
ków. Izraelscy ¿o³nierze nie mieli pojêcia, jak zneutralizowaæ tego typu
opór. Pokojowy protest wzmacnia – zdaniem Amry – równie¿ przysz³e
spo³eczeñstwo palestyñskie i jego pañstwo11.

Codzienna aktywnoœæ Amry mo¿e siê wydawaæ prozaiczna, a nawet fru-
struj¹ca. Spotyka siê on z lokalnymi mediami i rodzinami, które utraci³y
swoj¹ ziemiê lub których domostwa zaatakowano. Próbuje przekonaæ
m³odych ludzi do dzia³añ non-violence. G³ównym jego projektem jest organi-
zacja przeciwstawiaj¹ca siê nielegalnym osiedlom w Hebronie – M³odzi
przeciwko Osadnictwu. Szkoli ona – od 2007 roku w porozumieniu z orga-
nizacj¹ B’Tselem – m³odych w pos³ugiwaniu siê kamerami, aby dokumento-
waæ naruszenia praw cz³owieka przez osadników; zapisy wideo mog¹ – po
aresztowaniu aktywistów – stanowiæ dowód w postêpowaniu s¹dowym.
Niestosowanie przemocy przez Amrê by³o jednostronne – z³amano mu
nadgarstek i nos, dziesi¹tki razy go aresztowano, gro¿ono jego rodzinie
i jemu samemu. Swego czasu zosta³ porwany, zawi¹zano mu oczy, wo¿ono
go samochodem przez kilka godzin, a nastêpnie odwieziono pod dom.
Trzykrotnie postrzelono go w nogi, rzucano kamieniami w jego g³owê. Wy-

154

S£AWOMIR CZAPNIK

11 I. Amro, Palestine Field Post: „I Am not Your Normal Human Rights Campaigner”, „Guardian”,
10 marca 2015 r., http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015
/mar/10/palestine-fieldpost-not-normal-human-rights-campaigner (dostêp: 15.05.2016).



ra¿ono obawy o jego bezpieczeñstwo w obliczu dzia³añ osadników i IDF12.
O Amrê upomnia³a siê równie¿ organizacja Amnesty International, uwiê-
ziono go bowiem po pokojowej manifestacji w Hebronie, która odby³a siê
26 lutego 2016 roku. Trafi³ przed oblicze s¹du wojskowego, nastêpnie go
uwolniono. Protest odbywa³ siê w 22. rocznicê zamkniêcia ulicy al-Szuhada
na Starym Mieœcie. IDF u¿y³y granatów hukowych i gazu ³zawi¹cego. Mate-
ria³y wideo potwierdzaj¹ pokojowy charakter demonstracji13. Policja uza-
sadnia³a areszt demonstracj¹, w której manifestowa³o kilkudziesiêciu Izrael-
czyków i miêdzynarodowych dzia³aczy w marszu na ulicy al-Szuhada,
zamkniêtej dla Palestyñczyków. Policja przekonywa³a, ¿e Amro by³ widzia-
ny na dachu domu rodziny al-Mukhtaseb, kiedy zaœ zagwizda³, dziesi¹tki
anarchistów wysz³y z tego domu w kierunku ulicy al-Szuhada. Wszystkie
kobiety, które demonstrowa³y, ubrane by³y w tradycyjne arabskie stroje,
aby okazaæ solidarnoœæ z miejscow¹ ludnoœci¹. „Ten podejrzany jest recydy-
wist¹, który powtarza tego typu dzia³alnoœæ, by³ za ni¹ aresztowany i uwol-
niony wiêcej ni¿ raz”14.

W sierpniu 2013 roku grupa niezale¿nych ekspertów w zakresie praw
cz³owieka Organizacji Narodów Zjednoczonych wyrazi³a „g³êbokie zanie-
pokojenie” s¹dowym nêkaniem i zastraszaniem Amry, który tylko w 2012
roku by³ aresztowany i zatrzymywany dwadzieœcia razy – bez stawiania
mu zarzutu. Specjalny wys³annik ONZ w dziedzinie praw cz³owieka na
PTO Richard Falk stwierdzi³, ¿e Amro jawi siê jako ofiara systematycznych
przeœladowañ. Falk wskaza³ na wa¿ny element przeci¹gaj¹cej siê okupacji
Zachodniego Brzegu Jordanu, a mianowicie coraz œciœlejsze powi¹zania
miêdzy izraelsk¹ administracj¹ wojskow¹ a przemoc¹ nielegalnych osadni-
ków wobec Palestyñczyków. Wzywa³ w³adze izraelskie, aby poci¹gnê³y na-
ruszaj¹cych prawo osadników do odpowiedzialnoœci. Eksperci ONZ zwró-
cili te¿ uwagê na incydent z 8 lipca 2013 roku, kiedy to ¿o³nierze IDF mieli
pobiæ Amrê, robiæ mu zdjêcia, kiedy le¿a³ na noszach, i groziæ mu œmierci¹.
Palestyñczyk by³ hospitalizowany przez ponad piêæ godzin, a nastêpnego
dnia wezwano go do tego samego komisariatu policji, z którego trafi³ do
szpitala. Sytuacja innych walcz¹cych pokojowo z okupacj¹ Palestyñczyków
jest czêsto podobna – staj¹ siê oni ofiarami zastraszania15.
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Dodajmy, ¿e w Hebronie na Zachodnim Brzegu Jordanu Palestyñczycy
i osadnicy mieszkaj¹ tu¿ obok siebie, oddzieleni izraelskimi barykadami
i ¿o³nierzami IDF. Wed³ug izraelskiego wojska stamt¹d pochodzi³ co trzeci
Palestyñczyk, który dokona³ w ostatnich miesi¹cach zamachów na Izrael-
czyków (co niektórzy okreœlaj¹ mianem „intifady no¿y”). Dokonuj¹cy ata-
ków b¹dŸ zabici przez osadników lub IDF staj¹ siê mêczennikami walki
narodowowyzwoleñczej, a partie polityczne pos³uguj¹ siê ich zdjêciami pod-
czas manifestacji16.

Pomimo wszelkich szykan Amro ciê¿ko pracuje, aby uczyæ Palestyñczy-
ków, jak dokonaæ masowej rewolucji bez przemocy i pod¹¿aæ œcie¿k¹ oby-
watelskiego niepos³uszeñstwa wobec okupacji. Uczy te¿ m³odych Palestyñ-
czyków angielskiego i hebrajskiego. Czêsto wspó³pracuje z izraelskimi
dzia³aczami pokojowymi. Prowadzi nawet przedszkole, w którym Izrael-
czyk uczy palestyñskie dzieci jogi. Amro pewnego razu przez godzinê pró-
bowa³ przekonaæ osiemnastoletni¹ Palestynkê, która zamierza³a zadŸgaæ
no¿em pierwszego Izraelczyka, którego spotka. Nastolatka mówi³a, ¿e to je-
dyny œrodek oporu, ¿e osadnicy szalej¹, gdy¿ nikt nie poci¹ga ich do odpo-
wiedzialnoœci. Amro okaza³ siê skuteczny, lecz jego akt przez wielu Palestyñ-
czyków mo¿e byæ postrzegany jako sposób pomagania Izraelczykom. Sami-
ra Halajka, cz³onkini palestyñskiego parlamentu, podkreœla, ¿e ludzie po-
winni siê skupiaæ na powstrzymaniu izraelskiej okupacji, a nie udaremnia-
niu ataków Palestyñczyków, s¹ one bowiem „aktami narodowymi”, które
maj¹ szerokie poparcie wœród Palestyñczyków (co sk¹din¹d potwierdzaj¹
sonda¿e opinii publicznej). IDF aresztowa³y swego czasu Amrê, w którego
domu toczy³a siê dyskusja, gdy¿ mia³ siê w nim znajdowaæ ch³opiec, które-
go armia oskar¿y³a wczeœniej o rzucenie no¿em w ¿o³nierzy. IDF uzna³y
dom Amry, zarazem centrum jego aktywnoœci na rzecz praw cz³owieka, za
strefê zakazan¹, do której mog¹ wstêpowaæ tylko rezydenci – wykluczaj¹c
m³odych. Mia³o to, zdaniem armii izraelskiej, zapobiec atakom. Amro prze-
konuje, ¿e wszystkie ograniczenia, jakim podlegaj¹ Palestyñczycy w Hebro-
nie, bêd¹ mia³y dok³adnie odwrotny skutek – przemoc bêdzie narastaæ.
Centrum m³odzie¿owe w domu palestyñskiego dzia³acza zosta³o zamkniê-
te, lekcje hebrajskiego – wstrzymane17.

Wszelkie szykany i zagro¿enia, na jakie siê nara¿a, nie z³ama³y jego woli
oporu bez przemocy. Amro koñczy swój artyku³ na ³amach „Guardiana”
w nastêpuj¹cy sposób: „My, Palestyñczycy, lubimy ¿ycie i zabawê, chcieli-
byœmy mieæ ¿ycie jak ludzie na ca³ym œwiecie. Chcê pozostaæ m³odym i wal-
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czyæ o prawa mego narodu i mojej ojczyzny. Nie jestem jednak zwyk³ym
dzia³aczem na rzecz praw cz³owieka, gdy¿ nie mogê nim byæ. Nie sposób
oddzieliæ praw cz³owieka Palestyñczyków od naszych praw politycznych.
Nasza walka dotyczy okupacji, przysz³oœci, historii, kraju. Inni aktywiœci
dokumentuj¹ sprawy lub próbuj¹ je zmieniæ bez dzia³añ lokalnych. My do-
œwiadczamy bezpoœredniej brutalnoœci. Nigdy siê nie poddamy”18.

Obiektami gróŸb œmierci staj¹ siê coraz liczniejsi Palestyñczycy z organizacji
broni¹cych praw cz³owieka. GroŸby œmierci skierowano choæby wobec Imada
Abu Szamsijeha. 24 lutego 2016 roku Szamsijeh, który jest palestyñskim miesz-
kañcem Tel Rumeidy w Hebronie, sfilmowa³ pozas¹dow¹ egzekucjê Abeda al-
-Fataha al-Szarifa, dokonan¹ przez izraelskiego ¿o³nierza. Nagranie zosta³o
opublikowane przez B’Tselem, co doprowadzi³o do aresztowania ¿o³nierza.
Szamsijeh zacz¹³ otrzymywaæ groŸby œmierci ze strony mieszkaj¹cych nieopo-
dal nielegalnych osadników – jego dom zosta³ obrzucony przez nich kamienia-
mi. Nale¿y te¿ odnotowaæ groŸby œmierci wobec personelu palestyñskiej gru-
py obrony praw cz³owieka – Al-Hak, zwi¹zane ze wspó³prac¹ organizacji
z Miêdzynarodowym Trybuna³em Sprawiedliwoœci w Hadze19.

Dodajmy, ¿e osoby stosuj¹ce metody pokojowe w walce przeciw izrael-
skiej okupacji w swoich w³asnych spo³eczeñstwach równie¿ czêsto uchodz¹
za zdrajców, gdy¿ opór zbrojny wydaje siê jedynym rozwi¹zaniem. Izrael,
jak przekonuje LeVine, celowo os³abia³ palestyñskie instytucje i spo³eczeñ-
stwo, aby je sfragmentaryzowaæ, w ostatniej zaœ instancji – narzuciæ mu wa-
runki porozumienia. Je¿eli ju¿ w trakcie drugiej intifady mieliœmy do czy-
nienia z samorzutnymi aktami przemocy bardzo m³odych ludzi, pozbawio-
nych kierownictwa czy celu strategicznego20, to jest to tym bardziej praw-
dziwe obecnie. Miêdzy paŸdziernikiem 2015 roku a kwietniem 2016 roku
odnotowano ponad 350 ataków Palestyñczyków (niekiedy trzynastoletnich)
na Izraelczyków (zarówno cywilów, jak i policjantów oraz ¿o³nierzy) przy
u¿yciu no¿y, maczet lub nawet scyzoryków; w ich wyniku zginê³o 34 Izrael-
czyków i prawie 200 Palestyñczyków21. Izrael w odpowiedzi nasili³ represje
wobec ca³ej populacji palestyñskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu, w³¹cznie
z polityk¹ niszczenia domów rodzin osób, które dokona³y ataków. Zwiêk-
sza to tylko alienacjê i desperacjê m³odych Palestyñczyków, którzy nie
widz¹ dla siebie ¿adnych perspektyw22. Obie strony zatem pod¹¿aj¹ drog¹,
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która doprowadzi³a do obecnego stanu rzeczy: naznaczon¹ w³adz¹, milita-
ryzmem, Realpolitik i dominacj¹23.

4. Kryminalizacja obrony praw cz³owieka

Raport Disturbing the Peace, który na pocz¹tku 2016 roku opublikowa³a
Human Rights Defenders Group, ma znacz¹cy podtytu³: „Pos³ugiwanie siê
prawem karnym do ograniczania dzia³añ obroñców praw cz³owieka w Izra-
elu i na Palestyñskich Terytoriach Okupowanych”. W systematyczny spo-
sób dokumentuje on sytuacjê, z któr¹ musz¹ zmierzyæ siê osoby zatroskane
o prawa obywatelskie w pañstwie ¿ydowskim i na okupowanych przezeñ
ziemiach24.

W ostatnich latach izraelski aparat bezpieczeñstwa przyj¹³ coraz bardziej
represyjn¹ postawê wobec uprawnionych dzia³añ obroñców praw cz³owie-
ka, bardzo czêsto pos³uguj¹c siê fa³szywymi oskar¿eniami i œrodkami kar-
nymi. Obroñcy odgrywaj¹ istotn¹, niekiedy przywódcz¹, rolê w pokojo-
wych demonstracjach, które s¹ kryminalizowane. Czêsto s¹ aresztowani,
choæ nie z³amali prawa. Na PTO izraelscy dzia³acze s¹ odsuwani od aktywi-
stów palestyñskich; ci drudzy podlegaj¹ aresztom administracyjnym i wyta-
cza siê im sprawy przed trybuna³ami wojskowymi. Niekiedy próbuje siê
st³amsiæ legalne protesty w zarodku, aresztuj¹c ich liderów, choæby za
udzia³ w „nielegalnym zgromadzeniu”. Wysuwanie przeciwko obroñcom
praw cz³owieka aktów oskar¿enia, nawet jeœli koñcz¹ siê one uniewinnie-
niem lub symbolicznymi karami, ma przeszkodziæ w ich dzia³alnoœci.
Mówi¹c krótko: aktywiœci musz¹ poœwiêcaæ czas i zasoby nie na w³aœciwe
dzia³ania, lecz na obronê samych siebie.

Areszty i zarzuty zwykle s¹ poprzedzone ró¿nymi dzia³aniami – dystry-
bucj¹ ulotek, wnioskiem o zgodê na demonstracjê, udzia³em w demonstra-
cjach, dokumentowaniem, œledzeniem i informowaniem o ró¿nych narusze-
niach praw cz³owieka, g³oœn¹ krytyk¹ w³adz. Wœród oskar¿eñ, które s¹
wysuwane wobec aktywistów, s¹ takie, jak: tworzenie grup przestêpczych,
zak³ócanie ruchu publicznego, nawo³ywanie do przestêpstw, wzniecanie
obywatelskiego niepos³uszeñstwa, zagra¿anie bezpieczeñstwu pañstwa,
bezpieczeñstwu publicznemu czy ochronie zdrowia lub moralnoœci, znie-
s³awianie i fa³szywe oskar¿enia. W wielu przypadkach œrodki prawne prze-
ciwko obroñcom praw cz³owieka to element szerszej kampanii, towarzyszy
im oczernianie.
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Jakkolwiek swoboda ekspresji jest w Izraelu chroniona, to jednak faktycz-
nie obroñcy praw cz³owieka s¹ przedmiotem ataku – oskar¿a siê ich
o s³u¿enie interesom obcym i wrogim wobec pañstwa ¿ydowskiego. Uznaje
siê ich za osoby, które naruszaj¹ prawo, umieszcza siê ich w aresztach.
Agendy pañstwowe w ostatnich latach coraz chêtniej siêgaj¹ po represje –
zarówno w Izraelu, jak i na PTO. Na PTO u¿ywa siê licznych – prawnych
i militarnych – sposobów ograniczania wolnoœci s³owa. Nale¿y do nich legi-
slacja odnosz¹ca siê do kwestii bezpieczeñstwa, która zakazuje zebrania siê
wiêcej ni¿ dziesiêciu ludzi bez zezwolenia dowódcy wojskowego. Jeœli takie
zgromadzenia dotycz¹ kwestii politycznych, to ich rozproszenie ma charak-
ter si³owy, niejednokrotnie wi¹¿e siê równie¿ z aresztowaniem uczestni-
ków. S¹dy odmawiaj¹ sprawdzenia prawnego wymiaru powy¿szych œrod-
ków. Kryminalizacja praw cz³owieka zachodzi na wielu poziomach: po-
cz¹wszy od kryminalizacji swobody s³owa i wolnoœci zgromadzeñ, przez
aresztowania osób korzystaj¹cych z tych praw, po zarzuty kryminalne z po-
wodu pokojowej walki o prawa cz³owieka.

Izraelskie s¹dy, zarówno w granicach pañstwa, jak i na PTO, nawet w sy-
tuacjach, gdy nie w pe³ni zgadzaj¹ siê ze œrodkami sugerowanymi przez cy-
wilnych lub wojskowych prokuratorów, staraj¹ siê unikaæ wra¿enia ochro-
ny dzia³alnoœci obroñców praw cz³owieka. S¹dy zwykle traktuj¹ te sprawy
jako normalne incydenty kryminalne, co powoduje, ¿e prawo kryminalne
jest narzêdziem t³amszenia zmagañ o prawa cz³owieka.

Muhammad Amira jest nauczycielem z wioski Ni’lin. Ma oko³o czterdzie-
stu lat, jest ojcem czworga dzieci i jednym z liderów komitetu ludowego
w swej wiosce. Amirze postawiono zarzuty zak³ócania pracy Administracji
Cywilnej, mia³ te¿ wzywaæ inne osoby do zak³ócania pracy si³ bezpieczeñ-
stwa. Za te przestêpstwa grozi kara do dziesiêciu lat wiêzienia. Oskar¿ono
go równie¿ o uniemo¿liwienie wykonywania obowi¹zków przez ¿o³nierza
poprzez niepos³uchanie jego rozkazu dotycz¹cego opuszczenia danego miej-
sca, choæ demonstracjê uznano za nielegaln¹. Amirê aresztowano i oskar¿o-
no po manifestacji, która odby³a siê 15 czerwca 2011 roku. Demonstracja od-
bywa³a siê na ziemi nale¿¹cej do wioski Deir Kadis, aby zaprotestowaæ
przeciwko wzniesieniu w okolicy bariery separacji. Amira by³ jedynym are-
sztowanym. Pi¹tego dnia aresztu stan¹³ on przed S¹dem Wojskowym Judei
w obozie wojskowym Ofer. Oskar¿yciel wyszczególni³, na czym polega³o
przestêpstwo „powstrzymywania ¿o³nierza”: mia³ on przybyæ na miejsce
protestu, mówi¹c demonstrantom, aby usiedli na ziemi – ci pos³uchali jego
nawo³ywañ. Odmówi³ te¿ ewakuowania siê, gdy og³oszono nielegalnoœæ
zgromadzenia. Co wiêcej, wraz z innymi pchn¹³ przedstawicieli s³u¿b bez-
pieczeñstwa, aby z powrotem usi¹œæ. Sêdzia odmówi³ przed³u¿enia aresztu.
Amirê wypuszczono – musia³ uiœciæ porêczenie w wysokoœci 3000 szekli –
nakazuj¹c mu te¿ trzymanie siê z dala od terenów Deir Kadis. 18 paŸdzier-
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nika 2011 roku – po obejrzeniu materia³u wideo z incydentu – S¹d Wojsko-
wy uwolni³ Amirê. To jeden z nielicznych wypadków uwolnienia od zarzu-
tów aktywistów broni¹cych praw cz³owieka. S¹d uzna³, ¿e nie udowodniono
mu zarzutów, poza tym pods¹dny – co pokazywa³ materia³ wideo – zosta³
pobity przez ¿o³nierzy, tote¿ oskar¿yciel powinien odst¹piæ od zarzutów.
Sêdzia podkreœli³, ¿e pods¹dny – bior¹c pod uwagê okolicznoœci – dzia³a³
z wiêkszym spokojem ni¿ inni protestuj¹cy. Niewykluczone te¿, ¿e racjê ma
obroñca oskar¿onego, twierdz¹c, ¿e jego klient nie zak³óca³ dzia³añ ¿o³nie-
rza, które mia³y wymusiæ przestrzeganie prawa, lecz mo¿e faktycznie
¿o³nierz je ³ama³.

9 stycznia 2013 roku kilkudziesiêcioro Palestyñczyków, w wiêkszoœci
z wioski Jatta na Zachodnim Brzegu Jordanu, próbowa³o uprawiaæ swoj¹
ziemiê znajduj¹c¹ siê nieopodal posterunku wojskowego Micpe Jair (Po³ud-
niowe Wzgórza Hebronu). Palestyñczykom towarzyszy³o kilkoro izrael-
skich aktywistów, chc¹c ochroniæ ich przed zastraszaniem przez osadników
b¹dŸ ¿o³nierzy IDF. Kiedy w³aœciciele i dzia³acze przybyli na miejsce,
¿o³nierze powiedzieli izraelskim aktywistom, ¿e zbli¿aj¹ siê do zamkniêtej
strefy wojskowej, chc¹c jakoby zapobiec wybuchowi przemocy miêdzy
Palestyñczykami a osadnikami. Koniec koñców Palestyñczyków usuniêto,
aresztuj¹c piêtnaœcioro osób, w³¹cznie z rocznym dzieckiem. Najbardziej
brutalne by³y cz³onkinie izraelskiej stra¿y granicznej, które aresztowa³y Pa-
lestynki.

Palestyñscy obroñcy praw cz³owieka, którzy chroni¹ swoje spo³ecznoœci
przed szkodami, jakie wynikaj¹ z izraelskiej okupacji, nale¿¹ do grupy naj-
bardziej przeœladowanych. Stosuje siê wobec nich szereg œrodków adminis-
tracyjnych – od aresztów administracyjnych po wieloletnie zakazy opusz-
czania kraju. Izrael kryminalizuje pokojow¹ aktywnoœæ palestyñskich dzia³a-
czy pokojowych, aby podzieliæ walcz¹cych z okupacj¹. Izraelczycy i aktywi-
œci miêdzynarodowi uczestnicz¹ w ostatnich latach w demonstracjach pale-
styñskich, maj¹c nadziejê, ¿e ich obecnoœæ zmniejszy przemoc ze strony po-
licji i wojska. Izraelczycy czêsto aresztuj¹ obroñców praw cz³owieka,
niekiedy oskar¿aj¹c ich o czyny przestêpcze, aby oddzieliæ wspóln¹ walkê
Palestyñczyków, Izraelczyków i miêdzynarodowych obroñców praw cz³o-
wieka. W pewnym przypadku policjanci z Judei i Samarii wczesnym ran-
kiem udali siê do domów izraelskich aktywistów, dostarczaj¹c kopie usta-
nowienia œcis³ej strefy wojskowej w wioskach, gdzie regularnie odbywa³y
siê wspólne demonstracje. Rozkazy mia³y obowi¹zywaæ przez kilka miesiê-
cy. Obroñcy praw cz³owieka twierdzili, ¿e policjanci ich oszukali, przeko-
nuj¹c, ¿e rozkazy oznaczaj¹ trzymanie siê z dala od wsi.

3 lipca 2014 roku odby³a siê demonstracja w Rahat – protest przeciwko
zamordowaniu w Jerozolimie m³odzieñca – Muhammada Abu Khdeiry.
Trzech palestyñskich dzia³aczy, znanych z walki przeciwko niszczeniu al-
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-Arakib – Sultan Abu Madigham, Akel Abu Freh i ’Aziz Abu Madigham –
uczestniczy³o w pokojowym marszu. Trzy dni póŸniej zostali oni areszto-
wani. S¹d Miejski w Berszewie przed³u¿y³ ich zatrzymanie do 10 lipca. Pro-
kurator oskar¿y³ ich o udzia³ w nielegalnym zgromadzeniu i podburzanie
innych. Policja utrzymywa³a, ¿e choæ marsz mia³ charakter pokojowy i nie
dosz³o do ¿adnych zak³óceñ porz¹dku, to jednak has³a wznoszone przez
trzech Palestyñczyków spowodowa³y, ¿e nastêpnego dnia odby³a siê kolej-
na demonstracja, podczas której rzucano kamieniami. Ju¿ pierwsza manife-
stacja by³a nielegalna, bra³y w niej bowiem udzia³ wiêcej ni¿ trzy osoby,
które stanowi³y „zagro¿enie z³amania publicznego bezpieczeñstwa i ³adu”.
Œledczy przedstawi³ s¹dowi utajnione materia³y. Sêdzia przed³u¿y³ zatrzy-
manie o jeden dzieñ, daj¹c czas policji na uprawdopodobnienie zarzutów.
Policja oskar¿y³a ca³¹ trójkê o udzia³ w nielegalnym zgromadzeniu, ¿¹daj¹c
dalszego jej zatrzymania. Oskar¿yciel twierdzi³, ¿e Palestyñczycy „pokazali
swoimi dzia³aniami, i¿ stanowi¹ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa publiczne-
go, wzi¹wszy pod uwagê stan bezpieczeñstwa kraju w tym czasie”. S¹d na-
kaza³ uwolnienie trójki pod warunkiem niebrania udzia³u w nielegalnych
demonstracjach. Kilka miesiêcy póŸniej obrona i prokuratura zawar³y ugo-
dê – oskar¿enia wobec dwóch mê¿czyzn wycofano, trzeci (Akel Abu Freh)
przyzna³ siê do zak³ócania porz¹dku i l¿enia w miejscu publicznym. Abu Freh
mia³ udzieliæ gwarancji w wysokoœci 200 szekli, ¿e nie pope³ni przestêpstwa –
w zamian za co odst¹piono od postawienia mu zarzutów kryminalnych.

5. Dzielenie izraelskiego spo³eczeñstwa

Jak zauwa¿a Charles Enderlin: „Trudno o choæby jeden tydzieñ, w któ-
rym izraelska prawica i skrajna prawica nie obwieœci³yby, ¿e oto zdemasko-
wa³y kolejnych zdrajców: lewicowe organizacje pozarz¹dowe okazuj¹ siê
«kretami finansowanymi z zagranicy» i wspó³pracuj¹cymi z «wrogiem pa-
lestyñskim»; pisarze, artyœci i osobowoœci polityczne mierz¹ siê z oskar¿e-
niami w Internecie, rasistowskimi kalumniami i groŸbami, poniewa¿ sprze-
ciwiaj¹ siê okupacji terytoriów palestyñskich czy po prostu broni¹ demokra-
cji”25. Wtóruje mu David Shulman, który podkreœla, ¿e izraelscy dzia³acze
na rzecz praw cz³owieka, pozosta³oœæ po miejscowych grupach pokojo-
wych, s¹ obecnie zdecydowanie atakowani. Mo¿na uznaæ, ¿e nie jest to ni-
czym nowym – B’Tselem i Prze³amaæ Ciszê od lat s¹ oskar¿ane o zdradê
w³asnego narodu. Obecnie w Izraelu mamy do czynienia ze skoordyno-
wan¹ kampani¹ rz¹du, cz³onków Knesetu, policji, ró¿nych mniej lub bar-
dziej autonomicznych grup prawicowych i mediów. Nêkanie obroñców
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praw cz³owieka wi¹¿e siê z takimi dzia³aniami, jak nielegalne areszty,
przes³uchania, brak opieki prawnej czy groŸby œmierci. Palestyñczycy mu-
sieli sobie radziæ z codziennoœci¹ terroru przez dziesiêciolecia – na tym po-
lega okupacja – lecz coraz bardziej zaczyna ona przenikaæ do samego Izrae-
la. Niektórzy porównuj¹ obecn¹ sytuacjê izraelsk¹ do tej, w której znalaz³a
siê Grecja w latach 60. ubieg³ego stulecia, tu¿ przed przejêciem w³adzy
przez pu³kowników26.

Warto wspomnieæ o sprawie Michaela Sfarda, jednego z czo³owych izrael-
skich prawników, którego aktywnoœæ skupia siê na zagarniêciu ziemi i mu-
rze separacji. Jak ujawni³ „Haarec”, miêdzy 2010 a 2013 rokiem prywatny
detektyw gromadzi³ o nim informacje, a jego pracê op³aca³a grupa Rega-
wim (Bry³y Ziemi), zajmuj¹ca siê „nielegaln¹ grabie¿¹ ziemi” przez Palestyñ-
czyków. Regawim otrzyma³a oko³o 2,8 mln dolarów od ró¿nych cia³ pub-
licznych, g³ównie lokalnych zgromadzeñ osadników z Zachodniego Brzegu
Jordanu. W tym czasie dzia³ prawny organizacji by³ kierowany przez Beza-
lela Smitricza, obecnie cz³onka parlamentu z ramienia prawicowej partii
¯ydowski Dom27. Dodajmy, ¿e detektyw – jak podkreœla³ nie bez dumy –
pewnego razu œciga³ œmieciarkê, aby odzyskaæ skrawki papieru z biura praw-
nika. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e izraelscy aktywiœci pokojowi przestali byæ
chronionymi przez prawo protestuj¹cymi, staj¹c siê dysydentami – upraw-
nionym celem inspirowanych przez w³adze ataków28.

Sfard snuje pewne przemyœlenia nad tym, co dotyka dzia³aj¹cych na
rzecz praw cz³owieka w Izraelu. Rozpoczyna on swój tekst na ³amach „New
York Timesa” od wspomnienia swojego ojca, który w marcu 1968 roku by³
cz³onkiem komitetu studenckiego na Uniwersytecie Warszawskim i doma-
ga³ siê reform od w³adz Polski Ludowej. Rz¹d odpowiedzia³ kampani¹ osz-
czerstw, twierdz¹c, ¿e przywódcy protestu dzia³aj¹ w interesie zachodnich
mocarstw, a tak¿e uznaj¹c niektórych z nich za czêœæ ¿ydowsko-syjonisty-
cznego spisku przeciwko Polsce. Innymi s³owy: zostali oni naznaczeni jako
zdrajcy i obcy agenci. Ojciec Sfarda przebywa³ w areszcie przez trzy mie-
si¹ce, zosta³ te¿ wydalony z uczelni. Miesi¹c po uwolnieniu wyemigrowa³
wraz z rodzin¹ do Izraela, gdzie urodzi³ siê Michael. Izraelski dzia³acz na
rzecz praw cz³owieka by³ dumny z tego, ¿e dorasta³ w kraju, który szano-
wa³ prawo do swobodnej krytyki rz¹dz¹cych. Kiedy kilka lat wczeœniej, po
kolejnej fali prawicowych ataków na izraelskie grupy, które broni¹ praw
cz³owieka, by³ przekonany, ¿e debata siêgnê³a dna – jego ojciec uœmiechn¹³
siê i przekonywa³, ¿e rzeczywiste dno jest usytuowane znacznie ni¿ej. Izrael,
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jak przekonuje Sfard, staje siê demokracj¹ techniczn¹, pañstwem u¿y-
waj¹cym prawodawstwa i pod¿egania, aby z³amaæ opór dysydentów. Ko-
niec koñców mo¿e to zagroziæ bezpieczeñstwu fizycznemu izraelskich obroñ-
ców praw cz³owieka. Jest to o tyle niebezpieczne, ¿e Izrael nie kryminalizuje
politycznej mowy nienawiœci, w odró¿nieniu od mowy nienawiœci skiero-
wanej przeciwko grupom rasowym, etnicznym i religijnym. Mo¿na zatem
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e Izrael idzie œladem nie tylko takich pañstw,
jak Rosja, Chiny czy Egipt, lecz tak¿e takich, jak komunistyczna Polska
z epoki m³odoœci ojca Sfarda. Izrael pozostaje wolnym spo³eczeñstwem, co
oznacza, ¿e wszyscy Izraelczycy, którzy przejawiaj¹ troskê o prawa cz³o-
wieka, powinni g³oœno wystêpowaæ przeciwko niesprawiedliwoœci. Jak uj¹³
to ¿ydowski teolog i filozof Abraham Joszua Heszel: „W wolnym spo³eczeñ-
stwie niektórzy s¹ winni, lecz wszyscy s¹ odpowiedzialni”. Sfard koñczy
swój wywód nie bez pewnej ironii, zauwa¿aj¹c, ¿e jako „kret” w drugim
pokoleniu nie da siê zastraszyæ – ani szczuciu, ani przeœladowaniu na dro-
dze prawnej29.

Izraelska prawica nie szczêdzi s³ów krytyki wszystkim, którzy nie zga-
dzaj¹ siê z jej wizj¹ œwiata. Doœwiadczy³ tego amerykañski ambasador
w Izraelu – Daniel Shapiro, który w styczniu 2016 roku stwierdzi³ w trakcie
konferencji o bezpieczeñstwie w Tel-Awiwie, ¿e Izrael stosuje jedne stan-
dardy prawne dla Izraelczyków, a inne dla Palestyñczyków. W telewizyj-
nym wywiadzie by³y doradca Netanjahu, Awi Buszinski, okreœli³ Shapiro
pogardliwym mianem „¿ydka” (jehudoni). Stanowi³o to wyraz pogardy dla
mówi¹cych w jidysz ¯ydów z Europy Wschodniej, którym brakowa³o woli
czy si³y, by walczyæ z antysemick¹ przemoc¹. Pañstwo Izrael prezentowa³o
siê jako silne i przywi¹zane do swoich si³ wojskowych. Przez lata jednak
¯ydzi o niemieckich korzeniach (jekkes) wykazywali nostalgiczne przywi¹za-
nie do liberalnych europejskich wartoœci – z czasem jednak tracili oni
wp³ywy. Obecnie wœród szeœciu milionów ¯ydów w Izraelu oko³o po³owê
stanowi¹ ¯ydzi mizrachijscy (z krajów bliskowschodnich), oko³o miliona –
rosyjscy. Coraz wiêcej ¯ydów jest silnie przywi¹zanych do judaizmu, co wy-
nika z demografii – rodziny œwieckie maj¹ mniej dzieci ni¿ rodziny religijne30.

Wspomniana wczeœniej organizacja Im Tircu wspó³pracuje z minister kul-
tury rz¹du Netanjahu – Miri Regew, by³¹ genera³ brygady IDF. Ta córka
marokañskich imigrantów zas³ynê³a w 2012 roku udzia³em z manifestacjach
wymierzonych w imigrantów, nazywaj¹c Sudañczyków „rakiem w naszej
tkance”. W styczniu 2016 roku zaprezentowa³a uregulowania, które maj¹ na
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celu odciêcie od funduszy publicznych grup, które s¹ nielojalne wobec pañ-
stwa ¿ydowskiego. Wœród „kretów” wymieni³a cz³onków liberalnego esta-
blishmentu syjonistycznego, w tym Amosa Oza czy Dawida Grossmana. To
kolejne œwiadectwo prób wyrugowania z ¿ycia publicznego starej aszkena-
zyjskiej elity31.

Niekiedy nawet ludzie o pogl¹dach prawicowych obawiaj¹ siê o los
demokratycznego Izraela. Zwi¹zany przez lata z Likudem Benny Begin,
sk¹din¹d syn by³ego premiera Menachema Begina, skrytykowa³ nagonkê:
„Wskazywanie palcem rzekomych zdrajców to stara faszystowska technika,
zarazem paskudna, jak i niebezpieczna”, nazywaj¹c inicjatywê Im Tircu
„¿enuj¹c¹, bezcelow¹ i haniebn¹”32.

6. Podsumowanie

Jak zauwa¿a badaczka Tamar Hermann: „Na pocz¹tku lat 90. ci¹gle mo¿-
na by³o mówiæ o dwóch przeciwnych obozach. Tak ju¿ nie jest. Nie mówiê
ju¿ o lewicy, lecz o 20% ludnoœci ¿ydowskiej, która pozostaje œwiecka, za-
mieszka³a w mieœcie, wykszta³cona, uniwersalistyczna i liberalna. [...] Dzie-
ci z tej grupy nie otrzyma³y odpowiedzi, jakiej oczekiwa³y od rodziców,
i skierowa³y siê ku podstawowej formie to¿samoœci ¿ydowskiej, której s¹ te-
raz wiêŸniami”33. Sonda¿ z 2009 roku wykazywa³, ¿e 51% ¯ydów izrael-
skich wierzy³o w nadejœcie Mesjasza, a 67% w to, ¿e ¯ydzi s¹ narodem wy-
branym34. Partie religijne w Izraelu gardz¹ œwieckimi instytucjami – chyba
¿e sprzyjaj¹ one szerzeniu ich pogl¹dów, natomiast partie migrantów z Ro-
sji uwa¿aj¹ troskê o prawa cz³owieka za Ÿród³o s³aboœci, które nale¿y wyeli-
minowaæ35. Partie religijne odwo³uj¹ siê do wymyœlonej wspólnoty ³¹cz¹cej
wspó³czesnych ¯ydów z wyznawcami judaizmu sprzed tysiêcy lat, tote¿ ja-
kiekolwiek ustêpstwa wobec Palestyñczyków uznawane s¹ za zdradê woli
Boga, który nada³ im Ziemiê Izraela36. Zdaniem Shlomo Sanda „Dzisiejszy
rasizm i separatyzm ¿ydowski nie wynikaj¹ wy³¹cznie z prze¿ytych prze-
œladowañ i cierpieñ; karmi¹ siê równie¿ pochodz¹c¹ z daleka mitologi¹ i et-
nocentryczn¹ historiografi¹, która nadal kszta³tuje pamiêæ kolektywn¹”37.
Symbolem partii rosyjskich jest piastuj¹cy od 2009 roku wa¿ne stanowiska
ministerialne Awigdor Lieberman, lider partii Israel Beitenu. Lieberman
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znany jest z ekstremistycznych wypowiedzi: proponowa³ bombardowanie
egipskiej tamy na Asuanie czy przymusowy transfer izraelskich Arabów na
terytoria palestyñskie; wspar³ te¿ ¿o³nierza IDF, który zabi³ atakuj¹cego go
uprzednio Palestyñczyka, mimo i¿ ten ostatni by³ ju¿ bezbronny38.

Netanjahu chce przeforsowaæ zmianê ustawy konstytucyjnej, która zrede-
finiowa³aby Izrael jako pañstwo narodu ¿ydowskiego, wywodz¹cej prawo-
dawstwo z zasad judaizmu. Prawa zbiorowe maj¹ przys³ugiwaæ wy³¹cznie
¯ydom, a stanowi¹cy jedn¹ pi¹t¹ ludnoœci muzu³manie i chrzeœcijanie maj¹
mieæ zagwarantowane tylko prawa jednostkowe. Wed³ug Enderlina „Gdy
fiasko izraelsko-palestyñskiego procesu pokojowego zdaje siê czyniæ nie-
uchronnym powstanie pañstwa dwunarodowego, zaaran¿owana przez
rz¹d kampania antylewicowa stawia pod znakiem zapytania przysz³oœæ de-
mokracji w Izraelu. Ten problem dotyczy te¿ spo³ecznoœci ¿ydowskich
w innych krajach, w których wiêkszoœæ intelektualistów milczy”39.

Konflikt izraelsko-palestyñski jest byæ mo¿e jednym z najlepiej udoku-
mentowanych i przejrzystych w historii. Trudno bez hipokryzji mówiæ
o prawach cz³owieka, jeœli przez dziesiêciolecia odmawia siê jednemu ludo-
wi najbardziej podstawowych praw40. Im trudniejsza jest sytuacja obroñców
praw cz³owieka w Izraelu i na PTO, tym bardziej nale¿y doceniæ ich
dzia³ania bez u¿ycia przemocy, za które p³ac¹ wysok¹ cenê w postaci braku
spo³ecznej akceptacji czy gorszych perspektyw zawodowych41. Nale¿y mieæ
nadziejê, ¿e ich dzia³ania zmieni¹ dynamikê konfliktu izraelsko-palestyñ-
skiego, umo¿liwiaj¹c pokojow¹ koegzystencjê dwóch narodów. Je¿eli tak
siê nie stanie, to bêdziemy œwiadkami cyklicznych wybuchów asymetrycz-
nej przemocy o coraz wy¿szej intensywnoœci. Taki negatywny scenariusz
jest w chwili obecnej najbardziej prawdopodobny.
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A GOOD CHANGE? HUMAN RIGHTS IN ISRAEL
AND THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES

S u m m a r y

The aim of this paper is to analyze the metamorphosis in the sphere of human rights in the State
of Israel and in the Occupied Palestinian Territories. The first section outlined the so-called
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„Putinisation” of Israel. Then, the author describes suppressing the non-violent resistance to the
occupation of the Palestinian territories and the criminalization of the human rights defenders’
activity. The last section is devoted to labelling some Israelis as „traitors” of the Jewish state. In
conclusion, author draws attention to the negative factors which weaken the democracy in Israel
and make it more fragile.

Key words: Israel, Occupied Palestinian Territories, human rights, democracy
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Izraelskie inspiracje
amerykañskiej wojny z terrorem

Streszczenie: Celem rozdzia³u jest wyjaœnienie, w jakiej mierze polityka Izraela wobec jego wrogów
inspirowa³a amerykañskie zmagania w ramach tzw. wojny z terrorem. Autorzy skupiaj¹ siê na
trzech obszarach – torturach, administracyjnych zatrzymaniach i tzw. celowanych zabójstwach.
Wszystkie one uznano za legalne w systemach prawnych izraelskim i amerykañskim, podczas gdy
s¹ one zakazane przez prawo miêdzynarodowe, w tym konwencje genewskie. Amerykanie po za-
machach z 11 wrzeœnia 2001 roku poszli w œlady pañstwa ¿ydowskiego w tych kwestiach. Izrael,
pañstwo, które od lat otrzymuje wielkie wsparcie ze Stanów Zjednoczonych, wskaza³ tym drugim
sposoby radzenia sobie z terroryzmem.

S³owa kluczowe: Izrael, Stany Zjednoczone, wojna z terrorem, tortury

1. Wprowadzenie

Zamachy z 11 wrzeœnia na wie¿e World Trade Center i Pentagon zmie-
ni³y œwiat stosunków miêdzynarodowych. Tak przynajmniej twierdzi³y œrod-
ki masowego przekazu, choæ wiele wskazuje na to, ¿e spektakularnoœæ za-
machu Al-Kaidy przys³oni³a uparte trwanie znacznie mniej efektownych
i medialnych procesów globalnych, znacznie wa¿niejszych ni¿ zmagania
z sunnickim d¿ihadyzmem1. Poni¿sze rozwa¿ania jednoznacznie wskazuj¹,
¿e liczne dzia³ania amerykañskich administracji – republikañskiej George’a
W. Busha i demokratycznej Baracka Obamy – wpisuj¹ siê w d³ugoletni¹ tra-
dycjê aktywnoœci pañstwa izraelskiego w jego zmaganiach z akcjami Pale-
styñczyków, okreœlanymi – zostawiaj¹c na boku kwestiê, czy s³usznie –
mianem terrorystycznych.
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Rozdzia³ sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsza zajmuje siê torturami, przy
czym autorzy ju¿ wczeœniej zajmowali siê tym tematem w sposób bardziej
poszerzony i pog³êbiony2. Druga omawia praktykê wiêzienia podejrzanych
o terroryzm bez poddania ich procedurom prawnym, czyli procesowi,
w którym zostanie zastosowana zasada domniemania niewinnoœci, a pod-
s¹dny bêdzie mia³ dostêp do adekwatnej ochrony prawnej. Trzecia skupia
siê na tzw. celowanych zabójstwach, praktyce, któr¹ Amerykanie przez lata
piêtnowali u swego izraelskiego sojusznika, po czym sami zaczêli j¹ stoso-
waæ na masow¹ skalê. Nie brak sk¹din¹d g³osów, ¿e niechêæ do stosowania
tortur spowodowa³a, i¿ w czasach pe³nienia urzêdu prezydenckiego przez
Obamê preferowano zabijanie wrogów Stanów Zjednoczonych3. Przez
œwiat przetoczy³a siê debata na temat targeted killings – pisali o tym dzienni-
karze, naukowcy, think tanki i organizacje praw cz³owieka. W „Washington
Post” ukaza³a siê seria artyku³ów Grega Millera bêd¹ca wynikiem rozmów
autora z kilkudziesiêcioma analitykami i urzêdnikami agencji bezpieczeñ-
stwa USA4. Renomowany tygodnik „The Atlantic” zamieœci³ artyku³ Cono-
ra Friedersdorfa, gdzie omówiony jest przypadek celowanego zabójstwa
Anwara al-Awlakiego. Autor skupi³ siê m.in. na problemach z uzyskaniem
informacji na temat tego zabójstwa ze strony w³adz USA5. Niezale¿na orga-
nizacja polityczna Council of Foreign Relations tak¿e zajê³a siê t¹ tematyk¹,
czego wynikiem by³ raport z 2013 roku6. Organizacje ochrony praw
cz³owieka – Amnesty International i Human Rights Watch – równie¿ zajê³y
stanowiska w swoich raportach i listach otwartych, szczególnie silnie kryty-
kuj¹c ofiary cywilne „chirurgicznych” z za³o¿enia nalotów7.
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York 2013.
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„Washington Post”, 23 paŸdziernika 2012 r., https://www.washingtonpost.com/world/national-
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27.05.2016).

5 C. Friedersdorf, A Ray of Sunlight on Obama’s Extrajudicial Killings, „The Atlantic”, 24 czerwca
2014 r., http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/06/a-ray-of-sunlight-on-obamas-
extrajudicial-killings/373247/ (dostêp: 27.05.2016).

6 J. Masters, Targeted Killings, „Council on Foreign Relations”, 23 maja 2013 r., http://www.
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7 USA Must Be Held to Account for Drone Killings in Pakistan, „Amnesty International”, 23 paŸdzier-
nika 2013 r., https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/10/usa-must-be-held-account-drone-
killings-pakistan/ (dostêp: 27.05.2016); Joint Letter to President Obama Regarding „Targeted Killings”
and Drone Strikes, „Human Rights Watch”, 13 maja 2015 r., https://www.hrw.org/news/
2015/05/13/joint-letter-president-obama-regarding-targeted-killings-and-drone-strikes (dostêp:
27.05.2016).



Gwoli œcis³oœci: polityka ta nie spotka³a siê z wiêkszym oporem ze strony
Partii Demokratycznej ani Partii Republikañskiej, choæ niektórzy przedsta-
wiciele i sympatycy tej drugiej starali siê wykazywaæ, ¿e tzw. wzmocnione
techniki przes³uchañ (enhanced methods of questionning) z epoki Busha by³y
skuteczniejsze, a nawet bardziej moralne8, gdy¿ ostatecznie nie koñczy³y siê
– co do zasady – œmierci¹. Nie powinno to nikogo dziwiæ, wszak – jak pisze
Carol Winkler – „Prezydenci Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na ter-
roryzm autoryzowali u¿ywanie sabota¿u, porwania samolotu, przewroty
wojskowe i zabójstwa”9.

2. Tortury

Pierwszymi oficjalnie potwierdzonymi przypadkami stosowania tortur
przez rz¹d izraelski by³y tzw. procesy w Hajfie z 1972 roku, podczas któ-
rych kilku Izraelczyków i wielu Palestyñczyków by³o s¹dzonych w tym
mieœcie za dzia³alnoœæ szpiegowsk¹ i wspó³pracê ze zdelegalizowanymi
organizacjami. Najbardziej znan¹ spraw¹ jest przypadek oskar¿onego Izrael-
czyka Ramiego Liwnego. Poniewa¿ by³ ¯ydem i synem ówczesnego pos³a
do Knesetu, przes³uchuj¹cy obiecali, ¿e nie bêd¹ go torturowaæ. Aby uzy-
skaæ satysfakcjonuj¹ce zeznanie, aresztowali najlepszego przyjaciela Ramie-
go, posadzili go przed nim w pokoju przes³uchañ, oblali wod¹ i razili wiele
razy pr¹dem. Liwne ostatecznie z³ama³ siê i podpisa³ niekorzystne dla sie-
bie zeznanie. Opinia publiczna po raz pierwszy dowiedzia³a siê o torturach
w Izraelu w 1977 roku, gdy „New York Times” wydrukowa³ artyku³ zawie-
raj¹cy zeznania torturowanych Palestyñczyków. W latach 80. znane by³y
dwa przypadki – w 1980 roku s³u¿by specjalne torturowa³y ¿o³nierza izrael-
skiego (muzu³manina z mniejszoœci czerkieskiej), którego podejrzewano
o wspó³pracê ze s³u¿bami Libanu. W 1984 roku izraelskie s³u¿by prawdo-
podobnie uœmierci³y w wyniku tortur dwóch Palestyñczyków, którzy por-
wali izraelski autobus i wziêli pasa¿erów jako zak³adników. Po tych wypad-
kach izraelskie w³adze ustanowi³y komisjê Landaua, która usankcjonowa³a
stosowanie mniej drastycznych technik przes³uchiwania. Organizacje praw
cz³owieka przez kilkanaœcie lat stara³y siê walczyæ o prawa przes³uchiwa-
nych przed izraelskim S¹dem Najwy¿szym. W wyniku tych nacisków
w 1999 roku s¹d przyzna³, ¿e tortury s¹ stosowane przez izraelskie s³u¿by
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i ¿e s¹ nielegalne. Jednoczeœnie stwierdzi³ jednak, ¿e w sytuacjach bez wyj-
œcia tortury mog¹ byæ dopuszczalne.

Po wydaniu tego wyroku izraelskie s³u¿by zaprzesta³y stosowania bruta-
lnych praktyk, wykreowa³y jednak system przes³uchañ opieraj¹cy siê na
trzech filarach. Po pierwsze, do grupy palestyñskich wiêŸniów przydziela-
ny jest wiêzieñ kolaboruj¹cy z w³adzami izraelskimi, który zostaje liderem
grupy. Jeœli w przyp³ywie zaufania któryœ z wiêŸniów przyzna siê do
pope³nienia zabronionego czynu, „lider” zg³asza to w³adzom. Po drugie,
wiêŸniowie s¹ przes³uchiwani za pomoc¹ maszyny imituj¹cej wykrywacz
k³amstw – gdy zeznaj¹ wbrew oczekiwaniom w³adz, s¹ informowani, ¿e
maszyna wykazuje, ¿e k³ami¹, i nak³aniani do zmiany zeznañ. Po trzecie,
stosuje siê izolacjê – wiêzieñ nie ma dostêpu do adwokata, do pomocy ze
strony Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a. Te mechanizmy nie s¹ tor-
tur¹ cia³a, ale s¹ tortur¹ umys³u10.

W latach 2009–2010 ukaza³y siê prasowe artyku³y i raporty opisuj¹ce tor-
tury stosowane przez w³adze izraelskie na dzieciach i nastolatkach palestyñ-
skich. Palestyñski oddzia³ organizacji Defence for Children International
(DCI) w swym raporcie stwierdzi³, ¿e rocznie oko³o 700 dzieci miesz-
kaj¹cych na terenie Zachodniego Brzegu Jordanu (ogólnie oko³o 6500 w la-
tach 2000–2010) jest aresztowanych, przes³uchiwanych i s¹dzonych w s¹-
dach wojskowych w Izraelu. Organizacja zarzuca w³adzom izraelskim wie-
le nadu¿yæ. Po pierwsze, w³adze dopuszczaj¹ adwokatów jedynie do
30–40% aresztowanych. Po drugie, aresztowania s¹ zazwyczaj bardzo gwa³-
towne – oddzia³y ¿o³nierzy lub policji w³amuj¹ siê do domów w œrodku
nocy, zastraszaj¹ doros³ych cz³onków rodziny, wyprowadzaj¹ domowni-
ków w pi¿amach na ulicê, dzieciom zak³ada siê przepaski na oczy i kajdan-
ki, nastêpnie przewozi siê je do aresztu. W areszcie, najczêœciej bez obecnoœ-
ci adwokata, dzieci i nastolatkowie zmuszani s¹ do podpisania obci¹¿aj¹cych
zeznañ, napisanych po hebrajsku, a zatem w nieznanym im jêzyku, które
potem wykorzystywane s¹ podczas rozpraw przed s¹dem wojskowym. Po
trzecie, podczas pobytu w areszcie m³odzie¿ poddawana jest nastêpuj¹cym
torturom: pozbawianie snu, podawanie jedzenia nienadaj¹cego siê do spo-
¿ycia, pobicia, bolesne zakuwanie w kajdany, brak dostêpu do toalety i pry-
sznica, wykorzystywanie seksualne, wystawianie na ekstremalne tempera-
tury, brak po¿ywienia i picia przez d³u¿szy czas, pozbawienie kontaktu ze
wspó³wiêŸniami. Ponadto dzieci przetrzymywane w izraelskich aresztach
pozbawione s¹ dostêpu do edukacji, a ich rodzice rzadko otrzymuj¹ pozwo-
lenie na widzenie.
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Miêdzy 2001 a 2008 rokiem wp³ynê³o ponad 600 skarg na aresztowania
i przes³uchania dzieci i m³odzie¿y w izraelskich wiêzieniach. Najczêœciej
skar¿ono siê na przemoc fizyczn¹ – pobicia (m.in. uderzenia karabinem
w plecy i g³owê), rozbieranie i rzucanie kamieniami w nagie cia³a, poddu-
szanie lin¹, przystawianie lufy karabinu do twarzy i czo³a, pozostawianie
w niewygodnej pozycji przez wiele godzin. Raport stwierdza, ¿e praktyki te
s¹ tak rozpowszechnione, ¿e nale¿y wnioskowaæ, ¿e „ka¿dy poziom w³adzy
w Izraelu, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, musi zdawaæ sobie z tego
sprawê i zezwalaæ na to”11. Inn¹ praktyk¹ opisan¹ w raporcie DCI jest tortu-
rowanie dzieci pr¹dem. Organizacja szczegó³owo przedstawi³a cztery przy-
padki stosowania tej tortury. W jednym z nich aresztowano czterech pales-
tyñskich ch³opców, z których jednego przes³uchano. Procedura ta mia³a
gwa³towny przebieg – ¿o³nierze rzucili ch³opca na meble, uderzali go
w brzuch, jeden z przes³uchuj¹cych porazi³ go pr¹dem, po czym ch³opiec
podpisa³ podsuniêty mu dokument w jêzyku hebrajskim, który okaza³ siê
przyznaniem siê do zarzucanych czynów. Znany jest tak¿e przypadek tor-
turowania 14-letniego ch³opca, do którego genitaliów do³¹czono kable
z akumulatora w celu wymuszenia przyznania siê do obrzucenia kamienia-
mi wojskowego patrolu12.

W latach 2013–2014 kilka organizacji skrytykowa³o rz¹d Izraela za ³ama-
nie praw dziecka. Miêdzy innymi Komitet Praw Dziecka ONZ i Publiczny
Komitet przeciwko Torturom w Izraelu opublikowa³y raporty, w których
zarzuci³y rz¹dowi izraelskiemu maltretowanie i torturowanie dzieci. Pod-
staw¹ raportów by³y dane dotycz¹ce nadu¿yæ wobec dzieci, zbierane przez
te organizacje przez ponad dziesiêæ lat. Stwierdzono w nich, ¿e policja i ar-
mia izraelska ustawicznie Ÿle traktuje dzieci i nastolatków, stosuje wobec
nich groŸby pobicia, czêste s¹ akty zastraszania i przemocy seksualnej. Or-
ganizacje wyliczy³y, ¿e a¿ 74% dzieci i nastolatków doœwiadczy³o ró¿nych
form przemocy w czasie przebywania w izraelskich aresztach i wiêzieniach.
Najbardziej poruszaj¹ce w tych raportach by³y szczegó³y jednej z technik
stosowanej przez w³adze Izraelczyków. Z wypowiedzi przedstawiciela izra-
elskiego Biura Obroñców z Urzêdu wynika³o, ¿e prowadz¹cy przes³uchania
zamykali palestyñskie dzieci i m³odzie¿ w specjalnych ma³ych klatkach,
które potem w zimowe noce by³y wystawiane na zewn¹trz. Dzia³o siê tak
przede wszystkim tu¿ przed pierwszymi rozprawami s¹dowymi nieletnich,
oskar¿onych najczêœciej o rzucanie kamieniami w policjantów i ¿o³nierzy.
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Celem tej tortury by³o nak³onienie aresztantów do przyznania siê do winy.
Organizacje praw cz³owieka zarzucaj¹ Izraelowi tak¿e to, ¿e nie dopuszcza
adwokatów do aresztowanych dzieci i nastolatków, co powoduje poczucie
opuszczenia i bezradnoœci u m³odych ludzi. Zdaniem organizacji Prawnicy
na rzecz Praw Palestyñczyków – Izrael automatycznie i systematycznie
wysy³a palestyñskie dzieci i m³odzie¿ do s¹dów wojskowych, jednoczeœnie
zabraniaj¹c tej praktyki wobec dzieci izraelskich. Gdy raporty dotar³y do
odpowiedniej komisji Knesetu, pos³owie uznali, ¿e obowi¹zuj¹ce wówczas
prawo izraelskie by³o wielokrotnie ³amane poprzez opisywane w raportach
przypadki aresztowañ i torturowania dzieci. Komisja skrytykowa³a tak¿e
fakt, i¿ w³adze nie ewidencjonowa³y przypadków omawianych praktyk13.

Jednym z dowodów na to, i¿ izraelskie w³adze zezwalaj¹ na u¿ywanie tor-
tur wobec palestyñskich wiêŸniów, jest sprawa doktora Jorama Blachara,
wówczas szefa Izraelskiego Towarzystwa Medycznego. Blachar, zdaniem or-
ganizacji praw cz³owieka, co najmniej od 1995 roku zezwala³ na torturowanie
Palestyñczyków aresztowanych przez w³adze izraelskie, a tak¿e zataja³ te
praktyki przed opini¹ publiczn¹. Izraelski oddzia³ organizacji Lekarze na
rzecz Praw Cz³owieka informowa³ w swym raporcie z 2009 roku, ¿e wielu le-
karzy izraelskich zatrudnionych w publicznych i wiêziennych szpitalach wie
o stosowaniu tortur wobec Palestyñczyków, ale wybiera milczenie w tej spra-
wie. Blachar wyra¿a³ swoje poparcie dla tortur oficjalnie – w liœcie do brytyj-
skiego magazynu medycznego „The Lancet” napisa³, ¿e popiera stosowanie
„³agodnego nacisku fizycznego”. Fraza ta uznawana jest przez œwiatowe or-
ganizacje praw cz³owieka za synonim terminu „tortury”. Izraelski Zwi¹zek
Medyczny nie przeprowadzi³ œledztwa, choæ obieca³ to Awinoam Reches,
przewodnicz¹cy komisji etyki tej organizacji, a Blachar zosta³ wybrany na
przewodnicz¹cego Œwiatowego Towarzystwa Medycznego w 2009 roku14.

Równie¿ Rada ds. Stosunków Europejsko-Palestyñskich (CEPR) opraco-
wa³a raport na temat tortur w izraelskich wiêzieniach. Krytykowany jest
fakt, ¿e w 1999 roku izraelski s¹d zezwoli³ na u¿ywanie tortur w sytuacjach
„koniecznoœci obrony” oraz w przypadku wyst¹pienia scenariusza tykaj¹cej
bomby (sytuacja, w której wiêzieñ jest w posiadaniu informacji dotycz¹cych
pod³o¿onej bomby i pozwalaj¹cych na unikniêcie ofiar)15.
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28 kwietnia 2004 roku magazyn telewizyjny „60 Minutes II” ujawni³ pierw-
sze fotografie kierowanego przez Amerykanów wiêzienia w „wyzwolo-
nym” Iraku. Ukazywa³y one amerykañski personel wojskowy upoka-
rzaj¹cy, krzywdz¹cy irackich wiêŸniów na perwersyjne sposoby. Kiedy
amerykañscy ¿o³nierze i ¿o³nierki uœmiechali siê i podnosili kciuki do góry,
nadzy mê¿czyŸni byli szczuci psami, zakrywano im g³owy, zmuszano do
przyjêcia seksualnych pozycji czy pozostawiano krwawi¹cych na pod³o-
dze16. Genera³ brygady Janis Karpinski, kieruj¹ca oddzia³em ¿andarmerii
wojskowej w Iraku, które oskar¿ono o ³amanie praw cz³owieka, twierdzi³a,
¿e w okupowanym kraju – konkretnie w oœrodku wywiadu w Bagdadzie –
spotka³a izraelskich przes³uchuj¹cych; izraelskie w³adze temu zaprzeczy³y17.

Obecnie, dziêki niezwykle obszernej ksi¹¿ce The Torture Papers, znamy
sposoby myœlenia tych przedstawicieli republikañskiej administracji Busha
juniora, którzy uzasadniali koniecznoœæ i legalnoœæ stosowania „wzmocnio-
nych metod przes³uchañ”. Publikacja The Torture Papers zawiera pe³ny tekst
memorandów prawnych, które próbowa³y ustanowiæ nowe regu³y w zakre-
sie stosowania tortur. Pokazuje dzieje politycznej katastrofy, która podko-
pa³a wizerunek Stanów Zjednoczonych na œwiecie. Unaocznia te¿, jak umie-
jêtnoœci prawnicze – tak istotne w ochronie s¹dowej Amerykanów – mog¹
byæ wykorzystywane w czynieniu z³a. Bez prasy ten ponury epizod móg³by
pozostaæ ukryty. Po 11 wrzeœnia administracja republikañska twierdzi³a, ¿e
USA sta³y w obliczu okrutnego wroga. Stany Zjednoczone nie mia³y wielu
szpiegów w organizacjach terrorystycznych. Zapytano prawników z Depar-
tamentu Sprawiedliwoœci i Departamentu Obrony, jakich metod mo¿na
u¿yæ przy wydobywaniu informacji od podejrzanych bez ³amania prawa.
Odpowiedzieli zgodnie z oczekiwaniami pytaj¹cych: uznaj¹c, ¿e Ameryka-
nie mog¹ posun¹æ siê bardzo daleko – a¿ do doprowadzenia do œmierci
wiêŸniów – bez ponoszenia konsekwencji prawnych. Po 11 wrzeœnia 2001
roku administracja prezydenta Busha uzna³a, ¿e zwalczanie terroryzmu
usprawiedliwia stosowanie wszelkich metod. W listopadzie 2001 roku pre-
zydent USA wyda³ rozkaz, aby obcokrajowcy oskar¿eni o dzia³alnoœæ terro-
rystyczn¹ odpowiadali przed trybuna³em wojskowym – nie mog¹c siê
odwo³aæ do ¿adnego s¹du, amerykañskiego czy zagranicznego18.

Przes³uchania mia³y odegraæ kluczow¹ rolê w zmaganiach z terrorysta-
mi. Wojna z terroryzmem nie bêdzie – niczym II wojna œwiatowa –
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decydowa³a siê na polu si³y ludzkiej i broni, lecz dziêki zlokalizowaniu
terrorystów. John Arquilla, profesor analizy obronnoœci w U.S. Naval
Postgraduate School i konsultant Pentagonu w kwestii terroryzmu, powie-
dzia³ amerykañskiemu dziennikarzowi Seymourowi M. Hershowi, ¿e w tej
wojnie kluczow¹ rolê odegraj¹ dane wywiadowcze. Prezydent Bush i jego
doradcy wci¹¿ potrzebowali informacji o zamachach z 11 wrzeœnia 2001
roku – jak zosta³y one zaplanowane, kto by³ w nie zaanga¿owany. Jednak¿e
przes³uchania w Guantánamo nie przynios³y spodziewanych rezultatów.
Latem 2002 roku wys³ano zatem analityka CIA, który mia³ siê dowiedzieæ,
z czego to wynika. By³ on bieg³y w jêzyku arabskim i zna³ œwiat islamski.
Cieszy³ siê on zaufaniem – móg³ sk³adaæ raporty bezpoœrednio szefowi CIA
George’owi Tenetowi. Analityk nie tylko wizytowa³ obóz, lecz tak¿e
rozmawia³ z przynajmniej trzydziestoma wiêŸniami, dowiaduj¹c siê, jak
trafili do Guantánamo. Doszed³ do wniosku, ¿e Amerykanie pope³nili
zbrodnie wojenne. Co wiêcej, na podstawie rozmów uzna³, ¿e po³owa
wiêŸniów trafi³a tam przez pomy³kê. Znalaz³ ludzi le¿¹cych we w³asnych
odchodach, w³¹cznie z dwoma staruszkami, którzy cierpieli na demencjê.
Brakowa³o racjonalnego systemu okreœlania, kto by³ wa¿n¹ postaci¹, a kto
nie. Analityk spyta³ pewnego ch³opca, czy uczestniczy³ w d¿ihadzie, œwiêtej
wojnie przeciw Ameryce. Ten odrzek³, ¿e mimo chêci nie mia³ szans
prowadziæ d¿ihadu, po prostu wtr¹cono go do wiêzienia. Osoby, które
czyta³y œciœle tajny raport, stwierdzi³y, ¿e jego konkluzja by³a jasna –
niew³aœciwych ludzi przes³uchiwano w niew³aœciwy sposób. Genera³ John
A. Gordon, krajowy doradca do spraw zwalczania terroryzmu, by³ zak³opo-
tany raportem, zw³aszcza zaœ tym, jak opisywane dzia³ania mog³y wp³yn¹æ
na traktowanie przez wrogów pojmanych ¿o³nierzy amerykañskich; by³y
te¿ niezgodne z „amerykañskim systemem wartoœci”. Ujawnienie dzia³añ
w Guantánamo mog³o te¿ zaszkodziæ prezydentowi USA w kontekœcie
zakazuj¹cego tortur prawa federalnego i podpisanej Konwencji Narodów
Zjednoczonych przeciw Torturom, ratyfikowanej przez USA w 1994 roku19.

Fotografie z Abu Ghraib by³y tak popularne, ¿e amerykañscy stra¿nicy
wojskowi u¿ywali ich jako wygaszaczy ekranów. Bardzo szybko spróbowa-
no przejœæ nad nimi do porz¹dku dziennego; sadystyczne zachowania przy-
pisano „kilku czarnym owcom” (few bad apples) i „jakimœ dzieciakom ze wsi,
które urwa³y siê ze smyczy” (some hillbilly kids out of control). Prawnicy
Departamentu Sprawiedliwoœci zredefiniowali kategoriê tortur, uznaj¹c, ¿e
o tym, czy dane dzia³anie mo¿na okreœliæ tym mianem, zadecydowaæ mo¿e
tylko sam torturuj¹cy. Historia amerykañskich tortur, jak zauwa¿a Karen J.
Greenberg, pozbawiona jest bohatera, a zarazem koñca. Tortury spowszed-
nia³y Amerykanom. Zarówno zwolennicy ich stosowania, jak i przeciwnicy
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zgadzaj¹ siê co do podstawowych faktów. Nikt nie kwestionuje, ¿e CIA
podtapia³a jedn¹ osobê 83 razy, a drug¹ – 186. Nikt nie kwestionuje, ¿e nie-
którzy ludzie zmarli w wyniku tortur w amerykañskich wiêzieniach. Nikt
nie kwestionuje, ¿e tortury stanowi³y element polityki zaaprobowanej przez
najwy¿szych urzêdników rz¹dowych20.

Znacz¹ce, ¿e ¿aden agent CIA nie zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialno-
œci za tortury. Jedynym skazanym w tym kontekœcie by³ John Kiriakou,
pierwszy amerykañski urzêdnik, który w 2007 roku publicznie ujawni³ sto-
sowanie tortur przez agencjê – spêdzi³ on w wiêzieniu dwa lata, nastêpnie
umieszczono go w areszcie domowym21. Trudno o bardziej dobitny przy-
k³ad kierunku amerykañskiej polityki w sprawie tortur, a zatem praktyki,
która jest zakazana w prawie miêdzynarodowym i wewnêtrznym prawie
amerykañskim.

3. Bezprawne przetrzymywanie

Organizacje broni¹ce praw cz³owieka szacuj¹, ¿e od 1967 roku (od
pocz¹tku okupacji Zachodniego Brzegu Jordanu i Wzgórz Golan) przez
izraelskie areszty i wiêzienia przewinê³o siê oko³o 650 tys. Palestyñczyków,
czyli oko³o 20% ca³ej populacji terenów okupowanych22. Czêœæ z nich prze-
trzymywana jest przez w³adze izraelskie bez zarzutów i procesu przez wie-
le miesiêcy, a nawet lat. Taka procedura opisana jest w prawie i nosi miano
pozbawienia wolnoœci w trybie administracyjnym (administrative detention).
Praktyka ta mo¿e zostaæ zdefiniowana w nastêpuj¹cy sposób – to ka¿de po-
zbawienie wolnoœci zarz¹dzone przez w³adzê wykonawcz¹ bez postawie-
nia zarzutów i bez intencji postawienia aresztowanego przed s¹dem. Co
najwa¿niejsze, procedura ta nie jest kategorycznie zabroniona przez podsta-
wowe umowy dotycz¹ce praw cz³owieka, od których postanowieñ mo¿na
odst¹piæ w wyj¹tkowych sytuacjach. Problemem jest jednak to, ¿e brakuje
w regulacjach uœciœlenia, co tak¹ wyj¹tkow¹ sytuacjê stanowi, oraz przepi-
sów zabezpieczaj¹cych przed nadu¿ywaniem tej procedury23.

Na temat administracyjnego pozbawienia wolnoœci szeroko wypowiada
siê prawo miêdzynarodowe, w którym praktyka ta jest okreœlana jako naj-
ostrzejszy legalny sposób postêpowania w³adzy pañstwowej. W Miêdzy-
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narodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych czytamy, ¿e „w wy-
j¹tkowych sytuacjach pañstwo ma prawo do odst¹pienia od stosowania
przepisów dotycz¹cych aresztowañ obywateli, jednak nawet wówczas po-
czynania w³adzy s¹ ograniczone”. W IV Konwencji Genewskiej administra-
cyjne pozbawienie wolnoœci mo¿e przybraæ formê aresztu domowego lub
internowania i musi podlegaæ jak najszybszemu rozwa¿eniu przez s¹d.
W komentarzu do tego zapisu Miêdzynarodowy Komitet Czerwonego
Krzy¿a podkreœli³, ¿e procedura ta nie mo¿e przyj¹æ formy karania zbioro-
wego, ka¿dy przypadek musi byæ rozpatrywany indywidualnie. IV Konwe-
ncja Genewska zabrania stosowania administracyjnego aresztowania w za-
stêpstwie za regularne postêpowanie prokuratorskie i s¹dowe24. Prawo
izraelskie zezwala na stosowanie tej procedury – dowódcy oddzia³ów armii
izraelskiej maj¹ prawo do zatrzymywania obywateli na maksimum szeœæ
miesiêcy, jeœli wymaga tego bezpieczeñstwo publiczne. Oficerowie maj¹
prawo do przed³u¿enia aresztowania o kolejne szeœæ miesiêcy; regulacje
izraelskie nie wzmiankuj¹ o maksymalnej liczbie przed³u¿eñ aresztowania
administracyjnego, co w rezultacie stanowi zezwolenie na bezterminowe
przetrzymywanie aresztantów bez zarzutów i s¹du. Jedna z ustaw o admi-
nistracyjnych aresztowaniach (z 2002 roku) zezwala w³adzom wojskowym
na grupowe aresztowania i bezterminowe przetrzymywanie obywateli bez
przedstawienia zarzutów, jeœli uznaj¹ one, ¿e dana grupa osób zagra¿a bez-
pieczeñstwu publicznemu Izraela25.

Najbardziej znanym przyk³adem przetrzymywania Palestyñczyka bez
przedstawienia zarzutów jest przypadek Ahmada Katamesza, pisarza,
wyk³adowcy akademickiego i dzia³acza na rzecz zakoñczenia konfliktu
palestyñsko-izraelskiego. W³adze izraelskie zarzuci³y mu przewodniczenie
Ludowemu Frontowi Wyzwolenia Palestyny i aresztowa³y go po raz pierw-
szy w 1992 roku. Nie przedstawiono mu zarzutów i przetrzymywano go do
1998 roku. Aresztowano go ponownie w 2011 roku; równie¿ w tym wypad-
ku nie przedstawiono mu ¿adnych zarzutów i przetrzymywano przez dwa
lata. Grupy broni¹ce praw cz³owieka (m.in. Amnesty International) organi-
zowa³y manifestacje, domagaj¹c siê uwolnienia Katamesza. W jednej ze
swych ksi¹¿ek palestyñski dzia³acz przyzna³, ¿e podczas aresztowania w la-
tach 90. by³ torturowany przez w³adze izraelskie26.
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W lutym 2016 roku w³adze izraelskie wyda³y 84 decyzji o administracyj-
nym aresztowaniu Palestyñczyków. 39 osób aresztowano po raz pierwszy
na okres od dwóch do szeœciu miesiêcy, pozosta³ym wiêŸniom przed³u¿ono
areszt. The Palestinian Prisoners’ Club – organizacja pozarz¹dowa walcz¹ca
o prawa wiêŸniów palestyñskich w Izraelu – informowa³ w lutym 2016
roku, ¿e liczba wiêŸniów przetrzymywanych bez postawienia zarzutów
wzros³a do ponad 700, co stanowi oko³o 10% wszystkich palestyñskich wiêŸ-
niów w Izraelu. To najwy¿sze liczby od 2009 roku27. Tak¿e w tym samym
miesi¹cu zakoñczy³ siê trzymiesiêczny g³odowy strajk jednego z wiêŸniów
przetrzymywanych bez postawienia zarzutów – Muhammeda al-Keka,
dziennikarza pracuj¹cego dla saudyjskiej stacji telewizyjnej. Aresztowano
go w listopadzie 2015 roku. Cztery dni po aresztowaniu al-Kek rozpocz¹³
g³odówkê. Strajk trwa³ 94 dni, w³adze ostatecznie podpisa³y porozumienie
z prawnikami, zobowi¹zuj¹c siê do uwolnienia wiêŸnia po kolejnych
90 dniach aresztu28. By³ to kolejny przypadek strajku g³odowego w izrael-
skich aresztach i wiêzieniach. Pierwsze takie przypadki zanotowano w 1968
roku w wiêzieniu w Nablusie29. W ostatnich latach nast¹pi³o nasilenie tej
praktyki. Po 2012 roku zanotowano dziesi¹tki przypadków takich strajków.
Jednym z najg³oœniejszych by³a g³odówka Ajmana Szarawneha, który straj-
kowa³ miêdzy lutym 2012 roku a marcem 2013 roku30. W 2014 roku w³adze
izraelskie podjê³y decyzjê o przymusowym karmieniu strajkuj¹cych. Sprze-
ciwiaj¹ siê temu organizacje praw cz³owieka – Miêdzynarodowy Komitet
Czerwonego Krzy¿a twierdzi, ¿e przymusowe karmienie jest nie tylko po-
gwa³ceniem godnoœci cz³owieka, ale jest tak¿e niezgodne z prawem miê-
dzynarodowym31.

WiêŸniowie palestyñscy aresztowani na podstawie decyzji administracyj-
nej s¹ przetrzymywani w bardzo z³ych warunkach. Poniewa¿ IV Konwen-
cja Genewska zabrania wywo¿enia wiêŸniów z terytoriów okupowanych,
Palestyñczycy kierowani s¹ do dwóch aresztów i jednego obozu wiêzienne-
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go na Zachodnim Brzegu Jordanu, które s¹ stale przeludnione. WiêŸniowie
œpi¹ na pryczach, wieczorami nie ma pr¹du, a od pewnego czasu Izrael
zmusza rodziny wiêŸniów do dostarczania po¿ywienia aresztowanym.
Opieka medyczna w tych wiêzieniach jest czêsto fikcj¹ – lekarze rzadko s¹
dopuszczani do wiêŸniów, a chorzy na cukrzycê czy cierpi¹cy na podwy¿-
szone ciœnienie krwi otrzymuj¹ takie samo jedzenie, jak zdrowi wiêŸniowie.
Symbolem tego stanu rzeczy jest fakt, i¿ jedynym lekarstwem, jakie otrzy-
muj¹ wiêŸniowie bez wzglêdu na chorobê, na jak¹ cierpi¹, jest aspiryna.
W tych placówkach kanalizacja jest w bardzo z³ym stanie, ciep³a woda jest
dostêpna bardzo rzadko, ponad 100 wiêŸniów otrzymuje jedn¹ kostkê
myd³a na tydzieñ, a ranni wiêŸniowie chodz¹ miesi¹cami w tych samych,
splamionych krwi¹ ubraniach. Takie warunki powoduj¹ wysok¹ zapadal-
noœæ na choroby, st¹d zanotowano wiele przypadków chorób serca, uszko-
dzeñ nerek, problemów dermatologicznych i chorób uk³adu kostnego. Pale-
styñskie organizacje broni¹ce praw cz³owieka oskar¿aj¹ w³adze izraelskie
o umyœlne zaniedbywanie wiêŸniów prowadz¹ce do ich œmierci32.

Po 11 wrzeœnia 2001 roku administracja George’a W. Busha przeforso-
wa³a znacz¹ce zmiany, które w bezprecedensowy sposób ograniczy³y pra-
wo do sprawiedliwego s¹du i swobody obywatelskie. Symbolem tych
dzia³añ sta³ siê obóz w Guantánamo na Kubie, gdzie przetrzymywano are-
sztowanych bez postawienia zarzutów, tzw. nielegalnych bojowników (ille-
gal combatants), pozbawionych wszelkich ludzkich praw. Jak pisze Ralf
Dahrendorf, stali siê oni nieludzkimi ludŸmi (non-humans humans). W skali
globalnej narodzi³ siê nowy autorytaryzm, wdra¿any przez pañstwa szczy-
c¹ce siê swymi wielowiekowymi tradycjami demokracji i poszanowania lu-
dzkich praw33. Zdaniem Richarda Sennetta najpowa¿niejszym zagro¿eniem
dla demokracji w USA – a zatem poœrednio dla ca³ego œwiata – jest przy-
zwolenie ogó³u obywateli na zrzeczenie siê tradycyjnych swobód w zamian
za system regulacji, które maj¹ mu rzekomo zapewniæ bezpieczeñstwo34.

4. Celowane zabójstwa

22 marca 2004 roku Ahmed Jasin uczestniczy³ w nabo¿eñstwie w mecze-
cie w Fazie. W drodze powrotnej kolumna samochodów – towarzyszyli mu
ochroniarze i cz³onkowie jego rodziny – zosta³a zaatakowana przez izrael-
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ski œmig³owiec. Trzy pociski zabi³y Jasina oraz szeœæ innych osób, rani³y kil-
kanaœcie, w tym dwóch synów ofiary. W³adze izraelskie wyjaœni³y, ¿e zabity
by³ jednym z liderów Hamasu, odpowiedzialnym za planowanie i przepro-
wadzenie wielu ataków terrorystycznych, w których zginê³y dziesi¹tki
osób35. Jasin, jako jeden z za³o¿ycieli Hamasu, faktycznie planowa³ zamachy
we wczesnej fazie istnienia organizacji, jednak w póŸniejszych latach prze-
istoczy³ siê w jej lidera duchowego. Dodatkowo krytykowano fakt, ¿e na
ofiarê w³adze Izraela wybra³y starca przykutego do wózka inwalidzkiego.
Po tym zabójstwie nast¹pi³a seria aktów odwetowych w postaci ataków na
¿o³nierzy izraelskich na granicy Strefy Gazy oraz w izraelskich osiedlach
wewn¹trz Strefy, ataków rakietowych na po³udniowy Izrael oraz ataku
Palestyñczyka uzbrojonego w siekierê na cywilów w Tel-Awiwie (bez
ofiar)36.

Powy¿ej opisano jeden z wielu przypadków celowanego zabójstwa (tar-
geted killing), procederu fizycznej eliminacji jednostek zagra¿aj¹cych, zda-
niem w³adz, bezpieczeñstwu Izraela. Od swego powstania w 1948 roku pañ-
stwo Izrael, stosuj¹c tê praktykê, zabi³o wielu przeciwników, m.in. oficerów
egipskich s³u¿b specjalnych infiltruj¹cych terytorium Izraela w latach 50.,
niemieckich naukowców pracuj¹cych dla Kairu w latach 60., cz³onków gru-
py Czarny Wrzesieñ (palestyñska organizacja odpowiedzialna za morder-
stwo izraelskich sportowców w Monachium w 1972 roku) w okresie
1972–1992, irañskich naukowców pracuj¹cych nad rozwojem programu bro-
ni nuklearnej. Jednak dopiero w czasie drugiej intifady selektywna elimina-
cja sta³a siê oficjalnym elementem polityki Izraela w walce z terroryzmem.
Od listopada 2000 roku Izrael przeprowadzi³ dziesi¹tki takich operacji, naj-
czêœciej na terenie Strefy Gazy, rzadziej na Zachodnim Brzegu Jordanu.
Dzia³ania te realizowane s¹ w ramach swoistej sinusoidy – gdy ze strony
arabskiej nastêpowa³ wzrost czêstotliwoœci ataków terrorystycznych, Izrael-
czycy reagowali wzmo¿eniem selektywnej eliminacji. Gdy pomiêdzy stro-
nami panowa³ relatywny pokój (np. w czasie rokowañ pokojowych), w³a-
dze izraelskie wstrzymywa³y stosowanie procedury, a przynajmniej j¹
ogranicza³y.

Jednym z najbardziej donios³ych przyk³adów zastosowania selektywnej
eliminacji by³a trwaj¹ca wiele lat akcja zabijania cz³onków organizacji Czar-
ny Wrzesieñ, odpowiedzialnej za zabicie 11 sportowców i trenerów izrael-
skich podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Jeszcze
w tym samym roku agenci Mosadu zabili dwóch podejrzewanych o plano-
wanie masakry monachijskiej, w latach nastêpnych – kolejnych. W 1973
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roku agenci izraelscy pope³nili ra¿¹cy b³¹d i s¹dz¹c, i¿ wytropili jednego
z podejrzanych, zamordowali na oczach ciê¿arnej ¿ony niewinnego Maro-
kañczyka w norweskim mieœcie Lillehammer. Ali Hassana Salameha osta-
tecznie zaobito szeœæ lat póŸniej w Bejrucie, a w³adze Izraela potajemnie
wyp³aci³y setki tysiêcy dolarów odszkodowania rodzinie przypadkowo za-
mordowanego Marokañczyka. Co najciekawsze, ostatnia selektywna elimi-
nacja zwi¹zana z palestyñskim atakiem terrorystycznym w Monachium
nast¹pi³a 20 lat po wydarzeniach z igrzysk – Atef Bseiso zosta³ zabity
w swym hotelu w Pary¿u w 1992 roku37.

W ostatnim czasie rozg³os zyska³o zamordowanie Mahmouda al-Mabho-
uha, jednego z liderów Hamasu, poszukiwanego za porwanie i zamordo-
wanie dwóch izraelskich ¿o³nierzy. Tê akcjê przypisuje siê Mosadowi, któ-
rego agenci wytropili ofiarê w jednym z hoteli w Dubaju, najpierw podtruli,
po czym udusili poduszk¹. Nie ma jednak co do sprawstwa Izraela pewnoœ-
ci, gdy¿ al-Mabhouha poszukiwali tak¿e Jordañczycy. Morderstwo to wy-
wo³a³o miêdzynarodowy skandal, gdy¿ zabójcy pos³u¿yli siê sfa³szowany-
mi brytyjskimi i kanadyjskimi paszportami, po czym rz¹d Kanady wycofa³
na jakiœ czas ambasadora z Izraela38.

W trakcie drugiej intifady Autonomia Palestyñska mia³a wspó³dzia³aæ
z Izraelem w zapobieganiu terroryzmowi. Niemniej jednak zdarza³o siê, ¿e
po tym, gdy Si³y Obronne Izraela (Israel Defence Forces – IDF) przekazy-
wa³y Autonomii informacje o planowanych aresztowaniach, podejrzani byli
informowani o tym i uciekali. Dziesi¹tki palestyñskich zamachów samobój-
czych zwiêkszy³y liczbê celowanych zabójstw IDF. Izrael przyznawa³ siê do
zabójstw, jeœli zosta³y dokonane przez œmig³owce lub samoloty, lecz odma-
wia³y komentarza, gdy dana osoba by³a zabijana przez snajpera, zosta³a za-
strzelona na ulicy lub zginê³a w wyniku zamachu bombowego. Polityka
Izraela wywo³a³a o¿ywion¹ dyskusjê zarówno w tym kraju, jak i za granic¹.
Dotyczy³o to zw³aszcza dwóch zabójstw. 31 grudnia 2000 roku zabito den-
tystê Thabeta Ahmada Thabeta. By³ on dzia³aczem pokojowym, dyrektorem
generalnym w palestyñskim ministerstwie zdrowia, przyjaŸni³ siê z wielo-
ma izraelskimi dzia³aczami ruchu Pokój Teraz. Dwa tygodnie przed œmier-
ci¹ przeszed³ on bez trudu kontrolê na Lotnisku Ben-Guriona. IDF twier-
dzi³y, ¿e dzia³alnoœæ Thabeta na rzecz pokoju by³a przykrywk¹ dla dowodze-
nia przezeñ grup¹ uzbrojonych Palestyñczyków. Wdowa po lekarzu wnio-
s³a do izraelskiego S¹du Najwy¿szego petycjê, aby zakaza³ on polityki celo-
wanych zabójstw. W odpowiedzi grupa wojskowych prawników stwierdzi³a,
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¿e spór z Palestyñczykami nie jest ju¿ elementem zmagañ si³ okupacyjnych
z lokaln¹ ludnoœci¹, lecz konfliktem zbrojnym, zatem nale¿y do niego stoso-
waæ normy wojen miêdzy pañstwami39.

Doradca IDF Daniel Reisner przekonywa³, ¿e celowane zabójstwa s¹ do-
zwolone, je¿eli przestrzega siê szeœciu warunków: „(1) celem jest walcz¹cy
w konflikcie zbrojnym; (2) aresztowanie celu jest niemo¿liwe; (3) cywilny
urzêdnik wy¿szej rangi zatwierdzi³ celowane zabójstwo; (4) troska o cywil-
ne ofiary jest zarz¹dzana przez zasadê proporcjonalnoœci; (5) celowane za-
bójstwo nastêpuje na terenie, który znajduje siê poza izraelsk¹ kontrol¹;
(6) cel zabójstwa jest postrzegany jako przysz³e zagro¿enie, a nie tylko spra-
wca wczeœniejszego przestêpstwa”40. Reisner próbowa³ umieœciæ politykê
celowanych zabójstw w kontekœcie regulacji prawnych i przejrzystoœci oraz
odpowiedzialnoœci (political accountability).

Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e faktycznie powy¿sze regu³y – nawet jeœli IDF
i Szin Bet by ich przestrzega³y – s¹ bardzo w¹tpliwe, gdy¿ mo¿na je stoso-
waæ nader elastycznie, w licznych wypadkach powo³uj¹c siê na tajnoœæ
zwi¹zan¹ z bezpieczeñstwem narodowym. Nie bez znaczenia s¹ tzw. straty
uboczne (collateral damages), czyli poszkodowane – ranne i zabite – osoby
postronne. W ci¹gu piêciu lat drugiej intifady Izraelczycy zabili w wyniku
celowanych zabójstw 554 Palestyñczyków, przy tej okazji zginê³y kolejne
253 osoby41. Podobnie dzieje siê w wypadku fizycznej eliminacji dokonywa-
nej przez Amerykanów za pomoc¹ samolotów bezza³ogowych (dronów),
innych statków powietrznych (œmig³owców i samolotów) i dzia³añ jedno-
stek specjalnych. W samym Pakistanie od 2004 roku do lutego 2016 roku
dokonano nie mniej ni¿ 423 ataki dronów (z czego 372 za prezydentury
Obamy), w których zginê³o co najmniej miêdzy 2497 a 3999 ludzi, w tym od
423 do 965 cywilów i od 172 do 207 dzieci42.

Wydaje siê jednak, ¿e skupianie siê na celowanych zabójstwach jest zro-
zumia³e z powodów ich widowiskowoœci i typowej dla dzisiejszych œrod-
ków masowego przekazu tendencji do skupiania siê na jednostkach, lecz
istotniejsze – gdy¿ poch³aniaj¹ce o wiele wiêcej ofiar – s¹ regularne
dzia³ania wojskowe. Warto przytoczyæ konkretne dane za piêæ lat drugiej
intifady (miêdzy 29 wrzeœnia 2000 roku a 29 wrzeœnia 2005 roku). Ogólnie
zginê³o 4166 Palestyñczyków, w tym 886 dzieci, 271 kobiet i 3009 mê¿czyzn.
¯ydowscy osadnicy zabili 72 Palestyñczyków, a ostrza³ artyleryjski IDF –
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834 osób. 117 Palestyñczyków zginê³o na punktach kontrolnych, uniemo¿li-
wiono im bowiem dostarczenie opieki medycznej. Na punktach kontrol-
nych urodzi³o siê 31 martwych dzieci. Ogó³em zginê³o 1113 Izraelczyków,
w tym 113 dzieci, 305 kobiet i 603 mê¿czyzn. Zginê³o 213 osadników i 322
¿o³nierzy IDF. 36 585 Palestyñczyków zosta³o rannych w wyniku dzia³añ
IDF i osadników. Izrael uwiêzi³ 8600 osób, w tym 288 dzieci i 115 kobiet.
Dosz³o do zniszczenia na du¿¹ skalê palestyñskiej w³asnoœci (1 dunum to
1000 m2): skonfiskowano 2 329 659 dunumów ziemi, zniszczono 73 613 du-
numów ziemi, wyciêto 1 355 290 drzew, zniszczono 7761 domów, a uszko-
dzono – 93 842. Bezrobocie wœród Palestyñczyków w pierwszym kwartale
2005 roku siêgnê³o 26,5%, a ubóstwo dotknê³o 64,6%43. Amerykañska inwa-
zja i okupacja Iraku poch³onê³a ogromn¹ liczbê ofiar – ich konkretna liczba
nie jest znana, lecz amerykañski zespó³ uczonych z Baltimore oszacowa³, ¿e
miêdzy marcem 2003 roku a lipcem 2006 roku mog³o zgin¹æ 655 tys. ludzi44.
Powy¿sze szacunki, które opublikowano na ³amach presti¿owego magazy-
nu naukowego „The Lancet”, wywo³a³y falê krytyki.

Na poziomie teoretycznym celowane zabójstwa mog¹ wydawaæ siê sku-
teczne – eliminuje siê bowiem bad guys, którzy zabijaj¹ good guys. Tymcza-
sem jedno z nielicznych studiów, które próbuj¹ zbadaæ wp³yw zabójstw na
aktywnoœæ ruchu oporu wobec okupacji, podaje to w w¹tpliwoœæ. Jednostka
wywiadowcza armii amerykañskiej w Iraku zebra³a dane 200 lokalnych li-
derów guerilli (wysokiej rangi jednostek, high value individuals – HVI), zabi-
tych lub schwytanych, sprawdzaj¹c, co dzieje siê w okolicy po ich eliminacji
z pola walki. Uderzenie w HVI nie tylko nie zmniejszy³o liczby zamachów
i nie uratowa³o ¿ycia Amerykanów – w rzeczywistoœci siê one nasili³y.
W promieniu trzech kilometrów od bazy operacyjnej celu w ci¹gu 30 dni
by³o ich wiêcej o 40%. W promieniu piêciu kilometrów, typowym obszarze
dzia³alnoœci powstañczej komórki, odnotowano wzrost rzêdu 20%45. G³ów-
na strategia wojsk amerykañskich okaza³a siê ca³kowicie b³êdna.

5. Podsumowanie

W œwietle powy¿szych rozwa¿añ nie sposób zaprzeczyæ, ¿e po 11 wrzeœ-
nia Stany Zjednoczone zaczê³y stosowaæ praktyki, z których znany by³
wczeœniej Izrael. Kwestia tego, czy chodzi³o o inspiracjê, czy te¿ konkretne
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instrukcje i porady, powinna staæ siê przedmiotem pog³êbionych i posze-
rzonych badañ. Badañ, które jednak by³yby nader k³opotliwe, gdy¿ dotycz¹
czêsto kwestii bezpieczeñstwa narodowego, starannie strze¿onych zapor¹
klauzul tajnoœci dokumentów. Inna rzecz, ¿e wydana przez administracjê
Obamy wojna przeciwko ujawniaj¹cym nadu¿ycia sygnalistom (whistheblo-
wers) – za jego kadencji osiem osób oskar¿ono na podstawie Ustawy o szpie-
gostwie z 1917 roku, czyli ponad dwa razy wiêcej ni¿ za czasów wszystkich
jego poprzedników razem wziêtych46 – utrudnia dotarcie nawet do najbar-
dziej podstawowych faktów. Wobec tego badacze s¹ zmuszeni albo nie zaj-
mowaæ siê tymi delikatnymi kwestiami, albo opieraæ siê na szcz¹tkach infor-
macji, które s¹ ujawnione – najczêœciej przez przedstawicieli w³adz, chc¹cych
ukazaæ je w pozytywnym œwietle (rzecz jasna, ¿aden z nich nie by³ s¹dzony
za przeciek materia³ów niejawnych) – a tak¿e snuæ rozwa¿ania na podsta-
wie pojedynczych, anegdotycznych wypadków.

Wydaje siê, ¿e mniej lub bardziej wierne naœladowanie przez Ameryka-
nów metod izraelskich bierze siê – przynajmniej w czêœci – z przekonania
o ich wysokiej skutecznoœci. Rodzi to pytanie natury ogólniejszej – co jest
miar¹ sukcesu? Z jednej strony – co po wielekroæ powtarzali czo³owi urzêd-
nicy administracji Busha juniora – po 11 wrzeœnia nie by³o drugiego równie
przera¿aj¹cego ataku terrorystów na amerykañskiej ziemi. Z drugiej zaœ
strony – islamscy d¿ihadyœci, czego symbolem s¹ (co prawda przejœciowe)
sukcesy tzw. Pañstwa Islamskiego i Frontu al-Nusra (syryjskiego od³amu
Al-Kaidy). Inna rzecz, ¿e poparcie Stanów Zjednoczonych dla izraelskiego
projektu kolonialnego w Palestynie jest nieustaj¹cym Ÿród³em wrogoœci
Arabów i muzu³manów wobec Ameryki. Wielowiekowa m¹droœæ – a m¹droœæ,
jak zauwa¿a Zygmunt Bauman, w odró¿nieniu od wiedzy nigdy siê nie sta-
rzeje – mówi, ¿e jeœli pragnie siê pokoju, powinno siê dbaæ o sprawiedli-
woœæ47. Bez zastosowania siê do tej zasady, czyli osuszenia bagna, z którego
wyrasta przemoc polityczna, wszelkie z opisywanych powy¿ej dzia³añ bêd¹
nieskuteczne, a nawet kontrskuteczne, skupione na przejawach zjawisk
i procesów, a nie ich przyczynach.

Bibliografia

Dokumenty

Tsemel L., Notes on the History of Torture in Israel, http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/
files/English/Publications/On-Torture/On-Torture-English-4-Tsemel-7-11.pdf (dostêp: 29.02.2016).

185

IZRAELSKIE INSPIRACJE AMERYKAÑSKIEJ WOJNY Z TERROREM

46 S. Ackerman, E. Pilkington, Obama’s War on Whistleblowers Leaves Administration Insiders Unsca-
thed, „Guardian”, 17 marca 2015 r., http://www.theguardian.com/us-news/2015/mar/16/
whistleblowers-double-standard-obama-david-petraeus-chelsea-manning (dostêp: 29.02.2016).

47 Z. Bauman, P³ynne czasy. ¯ycie w epoce niepewnoœci, Warszawa 2007, s. 13.



Prace naukowe

Alazzeh A., Abu Ahmad and His Handalas, [w:] Struggle and Surival in Palestine/Israel, eds. M. LeVine,
G. Shafir, Berkeley 2012.

Baroud R., The Second Palestinian Intifada: A Chronicle of a People’s Struggle, London–Ann Arbor, MI
2006.

Bauman Z., P³ynne czasy. ¯ycie w epoce niepewnoœci, Warszawa 2007.
Czapnik S., Omelan G., War and Human Rights. Case of Guantanamo and Abu Ghraib, [w:] Spo³eczeñ-

stwo a wojna. Wojna – kryzys – bunty mas, red. M. Bodziany, Wroc³aw 2014.
Fitzpatrick J., Human Rights in Crisis: The International System for Protecting Rights during States of

Emergency, Philadelphia 1994.
Hersh S.M., Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib, New York 2004.
Himes K.R., Drones and the Ethics of Targeted Killing, Lanham, MA 2016.
Hunter T.B., Targeted Killings: Self-Defence, Preemption, and the War on Terrorism, [s.l.] 2009.
Lewis A., Introduction, [w:] K.J. Greenberg, J.L. Dratel, A. Lewis, The Torture Papers: The Road to Abu

Ghraib, Cambridge 2005.
Mazzetti M., The Way of the Knife: The CIA, a Secret Army, and a War at the Ends of the Earth, New York

2013.
Reeve S., One Day in September: The Full Story of the 1972 Munich Olympics Massacre, New York 2000.
Winkler C., In the Name of Terrorism: Presidents on Political Violence in the Post-World War II Era, New

York 2006.

Artyku³y prasowe

Ackerman S., Pilkington E., Obama’s War on Whistleblowers Leaves Administration Insiders Unscathed,
„Guardian”, 17 marca 2015 r., http://www.theguardian.com/us-news/2015/mar/16/
whistleblowers-double-standard-obama-david-petraeus-chelsea-manning (dostêp: 29.02.2016).

Ameryka przesunê³a siê na prawo. Z Richardem Sennettem rozmawia Krzysztof Iszkowski, „Dziennik”
2006, nr 44, dodatek „Europa”.

AFP, Israel Orders 84 Palestinians Held without Trial: NGO, „Daily Mail”, 29 lutego 2016 r., http://
www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3469995/Israel-orders-84-Palestinians-held-without-trial
-NGO.html (dostêp: 29.02.2016).

Boseley S., „655,000 Iraqis Killed since Invasion”, „Guardian”, 11 paŸdziernika 2006 r., http://www.
theguardian.com/world/2006/oct/11/iraq.iraq (dostêp: 29.02.2016).

Cockburn A., How Assassination Sold Drugs and Promoted Terrorism, „TomDispatch”, 28 kwietnia
2015 r., http://www.tomdispatch.com/post/175988/tomgram%3A_andrew_cockburn,_how_
assassination_sold_drugs_and_promoted_terrorism/ (dostêp: 29.02.2016).

Dahrendorf R., 9/11 and the Beginning of a New Authoritarianism, „Daily Star”, 8 wrzeœnia 2006 r.,
http://www.dailystar.com.lb/Opinion/Commentary/2006/Sep-08/112059-911-and-the-beginning
-of-a-new-authoritarianism.ashx (dostêp: 29.02.2016).

Dobson W.J., The Day Nothing Much Changed, „Foreign Policy”, 14 paŸdziernika 2009 r., http://
foreignpolicy.com/2009/10/14/the-day-nothing-much-changed/ (dostêp: 29.02.2016).

Friedersdorf C., A Ray of Sunlight on Obama’s Extrajudicial Killings, „The Atlantic”, 24 czerwca 2014 r.,
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/06/a-ray-of-sunlight-on-obamas-extrajudicial
-killings/373247/ (dostêp: 27.05.2016).

Hanson V.D., Are Drone Strikes More Defensible than Torture?, „National Review”, 18 grudnia 2014 r.,
http://www.nationalreview.com/article/394911/are-drone-strikes-more-defensible-torture-victor
-davis-hanson (dostêp: 29.02.2016).

Kiriakou J., A Letter from CIA Whistleblower John Kiriakou, „The Nation”, 6 maja 2015 r., http://www.
thenation.com/article/letter-cia-whistleblower-john-kiriakou/ (dostêp: 29.02.2016).

Linde S., So Did the Mossad Do It?, „Jerusalem Post”, 18 lutego 2010 r., http://www.jpost.
com/Israel/Analysis-So-did-the-Mossad-do-it (dostêp: 29.02.2016).

186

S£AWOMIR CZAPNIK, GRZEGORZ OMELAN



Miller G., Plan for Hunting Terrorists Signals US Intends to Keep Adding Names to Kill List, „Washington
Post”, 23 paŸdziernika 2012 r., https://www.washingtonpost.com/world/national-security/
plan-for-hunting-terrorists-signals-us-intends-to-keep-adding-names-to-kill-lists (dostêp: 27.05.2016).

Withnall A., Israel Government „Tortures” Children by Keeping them in Cages, Human Rights Group Says,
„Independent”, 1 stycznia 2014 r., http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/
israel-government-tortures-children-by-keeping-them-in-cages-human-rights-group-says-9032826.
html (dostêp: 29.02.2016).

�ród³a internetowe

Baroud R., The Deadly Logic of Palestinian Hunger Strikes, „International Middle East Media Center”,
12 lutego 2016 r., http://www.imemc.org/article/74926 (dostêp: 29.02.2016).

B’Tselem, The Basis for Administrative Detention in International Law, 1 stycznia 2011 r.,
http://www.btselem.org/administrative_detention/international_law (dostêp: 29.02.2016).

Cook J., Israeli Doctors Colluding in Torture of Palestinian Detainees, „Electronic Intifada”, 30 czerwca
2009 r., https://electronicintifada.net/content/israeli-doctors-colluding-torture-palestinian-
detainees/8321 (dostêp: 29.02.2016).

Get the Data: Drone Wars, „Bureau of Investigative Journalism”, https://www. thebureauinvestigates.
com/category/projects/drones/drones-graphs/ (dostêp: 29.02.2016).

Greenberg K., Abu Ghraib Never Left Us, „TomDispatch”, 27 kwietnia 2014 r., http://www.
tomdispatch.com/post/175836/tomgram%3A_karen_greenberg%2C_abu_ghraib_never_left_us/
(dostêp: 05.07.2015).

Hamas Founder killed in Izraeli Airstrike, „CNN”, 6 maja 2004 r., http://edition.cnn.com/2004/
WORLD/meast/03/21/yassin/ (dostêp: 29.02.2016).

International Committee for the Red Cross, Hunger Strikes in Prisons in Israel a the Occupied
Territories, 21 stycznia 2016 r., https://www.icrc.org/en/document/hunger-strikes-prisons-
israel-and-occupied-territories (dostêp: 29.02.2016).

Irving S., Writer Ahmad Qatamesh Freed after 2,5 Years in Administrative Detention, „Electronic
Intifada”, 27 grudnia 2013 r., https://electronicintifada.net/blogs/sarah-irving/writer-ahmad-
qatamesh-freed-after-25-years-administrative-detention (dostêp: 29.02.2016).

Israeli Interrogators „in Iraq”, „BBC News”, 3 lipca 2004 r., http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_
east/3863235.stm (dostêp: 29.02.2016).

Joint Letter to President Obama Regarding „Targeted Killings” and Drone Strikes, „Human Rights Watch”,
13 maja 2015 r., https://www.hrw.org/news/2015/05/13/joint-letter-president-obama-
regarding-targeted-killings-and-drone-strikes (dostêp: 27.05.2016).

Lendman S., Imprisoning Palestinian Children, http://sjlendman.blogspot.com/2010/04/imprisoning
-palestinian-children.html (dostêp: 29.02.2016).

Lendman S., Israel Torture Palestinian Children by Electric-Shocking, https://occupiedpalestine.
wordpress.com/2010/10/22/israel-torture-palestinian-children-by-electric-shocking-sabbah-report/
(dostêp: 29.02.2016).

Masters J., Targeted Killings, „Council on Foreign Relations”, 23 maja 2013 r., http://www.cfr.
org/counterterrorism/targeted-killings/p9627 (dostêp: 27.05.2016).

Palestinian Prisoners in Israel, „Council for European Palestinian Relations”, http://thecepr.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Apalestinian-prisoners-in-israel&catid
=6%3Amemos&Itemid=34 (dostêp: 27.05.2016).

Palestinian Return Center, Hunger Strikes Highlits Israeli Injustice, http://www.prc.org.uk/portal/
index.php/publications/articles/2454- (dostêp: 29.02.2016).

Qena N., Deitch I., Palestinian Prisoner Ends 94-Day Hunger Strike, „Associated Press”, 26 lutego 2016 r.,
http://bigstory.ap.org/article/6046551bfcd34501934cb437f2762046/palestinian-prisoner-ends-
record-hunger-strike (dostêp: 29.02.2016).

USA Must Be Held to Account for Drone Killings in Pakistan, „Amnesty International”, 23 paŸdziernika
2013 r., https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/10/usa-must-be-held-account-drone-
killings-pakistan/ (dostêp: 27.05.2016).

187

IZRAELSKIE INSPIRACJE AMERYKAÑSKIEJ WOJNY Z TERROREM



THE AMERICAN WAR ON TERROR – THE ISRAELI INSPIRATION

S u m m a r y

This paper is an attempt at explaining how Israeli policies against its enemies have been
mirrored by American ones within the framework of the so-called war on terror. The authors focus
on three areas – torture, administrative detention and targeted killings. All of them are allowed in
the both countries’ legal systems, at the same time they are banned by the international law (Geneva
Conventions, among others). All of them were first used by Israel, and later, after 9/11, by the US.
Since its creation, Israel has received a lot of support from Washington (military, financial), and, as
the authors argue, Israel has helped back by showing US how to deal with the threat of terror.

Key words: Israel, United States, war on terror, torture
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Czêœæ 4

¯ydzi w powojennej Polsce





Zuzanna ZAPOTOCZNA
Uniwersytet Opolski

¯ydzi polscy po II wojnie œwiatowej

Streszczenie: Polska przez ca³e pokolenia by³a schronieniem dla ¯ydów – szczególnie tych przeœla-
dowanych w krajach Europy Zachodniej i wypêdzonych stamt¹d. By³a ich nie tylko drug¹, ale
wrêcz rzeczywist¹ ojczyzn¹. Oczywiœcie ¿ycie ¯ydów w Polsce nie by³o wolne od napiêæ, uprze-
dzeñ, wzajemnej nieufnoœci i przejawiaj¹cych siê w ró¿ny sposób aktów wrogoœci. Ze (wschodnio)
¿ydowskiego œwiata nie pozosta³o zewnêtrznie w najg³êbszym tego s³owa znaczeniu nic. Œwiat ten
¿yje dzisiaj ju¿ tylko we wspomnieniach. Synagogi zosta³y zburzone, œwiête zwoje Pisma – spalone,
cenne skarby kultury ¿ydowskiej – wywiezione. Z kwitn¹cych niegdyœ gmin ¿ydowskich, sztetli,
z regu³y nie pozosta³ przy ¿yciu ani jeden ¯yd. Wiêkszoœæ obszarów Polski sta³a siê rzeczywiœcie ju-
denfrei. Zamordowani zostali ludzie, a wraz z nimi tak¿e ich kultura. Obecnie w Polsce wzrasta
zainteresowanie problematyk¹ ¿ydowsk¹ zarówno ze strony samego spo³eczeñstwa polskiego, jak
i polityki pañstwa prowadzonej w stosunku do mniejszoœci ¿ydowskiej. Po 1989 roku rozpocz¹³ siê
– trwaj¹cy zreszt¹ do dnia dzisiejszego – proces deasymilacji, w wyniku którego mo¿emy mówiæ
o swoistym renesansie mniejszoœci ¿ydowskiej zarówno w skali liczebnej, jak i instytucjonalnej. To
tak¿e lata wspó³pracy rz¹dów kraju Izraela i Polski. Dostrzegalne symptomy odrodzenia tej
spo³ecznoœci obejmuj¹ g³ównie zainteresowanie kultur¹ i religi¹ ¿ydowsk¹ wœród m³odzie¿y.
Najdobitniejszym tego przejawem jest chocia¿by coroczny festiwal kultury ¿ydowskiej na krakow-
skim Kazimierzu. Po tygodniu koncertów, promocji, spotkañ dyskusyjnych, warsztatów muzyki,
tañca, wycinanek i kuchni ¿ydowskiej odbywa siê wielki fina³ na ulicy Szerokiej, gdzie parotysiêcz-
ny t³um bawi siê weso³o do póŸnej nocy przy dŸwiêkach zespo³ów klezmerskich z ca³ego œwiata –
nie trzeba dodawaæ, ¿e zdecydowan¹ wiêkszoœæ tej publicznoœci stanowi¹ Polacy. To najm³odsza
generacja spo³ecznoœci ¿ydowskiej bêdzie odgrywa³a szczególn¹ rolê w budowaniu i kszta³towaniu
diaspory ¿ydowskiej w Polsce, które bêdzie zapewne przebiega³o w d³ugotrwa³ym i wymagaj¹cym
wiele wysi³ku procesie.

S³owa kluczowe: ¯yd, diaspora, mniejszoœæ, Holocaust, judaizm, to¿samoœæ, antysemityzm

1. Wprowadzenie

Wœród ¯ydów rozproszonych w osiemdziesiêciu krajach œwiata ¯ydzi
w Polsce zajmowali szczególne miejsce. To tutaj ukszta³towa³a siê specyficz-
na i wyj¹tkowa kultura sakralna i œwiecka. Po-lin (z hebr. – „tu spocznij”) to
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wed³ug legendy boskie s³owa, które wyznaczy³y ¿ydowskim wygnañcom
goœcinne miejsce w³aœnie na ziemiach polskich1. Na naszych ziemiach rów-
nie¿ dotknê³a ¯ydów najwiêksza tragedia w dziejach tego narodu, dlatego
te¿ paradoksalnie Polska dla wielu z nich kojarzy siê jako miejsce zarówno
rozkwitu, jak i œmierci ¿ydowskiej kultury. W tym miejscu chcia³abym po-
stawiæ pytanie i podj¹æ próbê sformu³owania jak¿e problematycznej wspó³-
czeœnie definicji okreœlaj¹cej: kto jest ¯ydem, jakie kryteria decyduj¹ o przy-
nale¿noœci do tej grupy?

Podczas analizy kategorii „¯yd” mo¿na wzi¹æ pod uwagê zarówno kry-
teria obiektywne dotycz¹ce przypisania do grupy, jak i identyfikacje subie-
ktywne. Elementy subiektywne mog¹ byæ „przypisane od wewn¹trz przez
sam¹ zbiorowoœæ, na mocy tradycji i wspólnych korzeni”, jak równie¿ mog¹
byæ czymœ „przypisanym jednostce od zewn¹trz, poprzez stygmatyzuj¹ce
kwalifikowanie ze strony spo³ecznego otoczenia, nieakceptuj¹cego «ob-
cych»”2. Do czynników obiektywnych wyznaczaj¹cych grupê ¿ydowsk¹ na-
le¿y m.in. fakt urodzenia siê w rodzinie ¿ydowskiej i posiadanie ¿ydow-
skich przodków; dodatkowym elementem mo¿e byæ równie¿ uczestnictwo
w kulturze ¿ydowskiej, np. wyznawanie judaizmu, pos³ugiwanie siê jêzy-
kiem hebrajskim lub jidysz, kultywowanie zwyczajów i tradycji3. We
wspó³czesnych spo³eczeñstwach otwartych i pluralistycznych znaczenia na-
biera przynale¿noœæ do grupy bêd¹ca kwesti¹ œwiadomego wyboru. Jednost-
ka mo¿e sama decydowaæ, czy chce pozostaæ w danej zbiorowoœci, czy j¹
opuœciæ. Mo¿e zwróciæ siê ku odnalezionym korzeniom. Te subiektywne
czynniki „przynale¿noœci grupowej wyra¿aj¹ identyfikacjê jednostek i ich
poczucie uczestnictwa w tej samej kulturze, œwiadomoœæ przynale¿enia do
œwiata wspólnych wartoœci i symboli, poczucie wiêzi z t¹ a nie inn¹ zbioro-
woœci¹”4. Wspó³czeœnie m³odzi polscy ¯ydzi w wiêkszoœci stosuj¹ kryte-
rium subiektywnej identyfikacji wobec cz³onków w³asnej grupy – ¯ydem
jest ten, kto czuje siê ¯ydem.

2. Rys historyczny

Pocz¹tki historii osadnictwa ¯ydów na ziemiach polskich s¹ trudne do
ustalenia. Niektórzy badacze okreœlaj¹ je na X wiek, nawet jeszcze przed pa-
nowaniem Mieszka I. Pierwsi ¯ydzi w Polsce (VIII–IX wiek – tzw. Rodanici,
¯ydzi z miast nad Rodanem) handlowali z plemionami s³owiañskimi tkani-
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nami, futrami, jedwabiem, niewolnikami. Dowodem tego mo¿e byæ staro-
francuskie pochodzenie polskiej nazwy „¯yd”. Wziê³a siê ona z Judeu – ro-
mañskiej wersji nazwy geograficznej Judea. Pierwszym oficjalnym polskim
dokumentem nadaj¹cym ¯ydom przywileje i autonomiê by³ statut kaliski
z 1264 roku. To akt prawny Boles³awa Pobo¿nego, reguluj¹cy obecnoœæ ¯y-
dów w Wielkopolsce. Zostali oni poddani ³agodnemu s¹downictwu ksi¹¿ê-
cemu, otrzymali swobodê handlu i operacji finansowych, mogli podró¿o-
waæ po ca³ym kraju. Wówczas pojawi³o siê okreœlenie ¯ydów jako „niewolni-
ków skarbu”, poniewa¿ czêsto byli wtedy poborcami podatków lub ce³5.

W Rzeczypospolitej szlacheckiej dziêki licznym przywilejom rozwinê³a
siê autonomia ¿ydowska. Jej szczytow¹ formê stanowi³ Sejm Czterech Ziem
Korony i Litwy, który funkcjonowa³ od po³owy XVI wieku do drugiej
po³owy XVIII wieku. W czasach panowania Zygmunta I bogaci ¯ydzi zys-
kali te¿ mo¿liwoœæ nobilitacji, a w okresie Stanis³awa Augusta Poniatow-
skiego wiele rodów ¿ydowskich przyjê³o katolicyzm i uzyska³o szlachec-
two. Dziêki posiadanej autonomii ¯ydzi skutecznie bronili siê przed
asymilacj¹. Zachowywali w³asn¹ kulturê, tradycjê i obyczaje, ros³a równie¿
ich liczba. Na pocz¹tku XVI wieku na ziemiach polsko-litewskich stanowili
oni oko³o 0,6% ogó³u ludnoœci (16–18 tys.), a w drugiej po³owie XVIII wieku
w Polsce mieszka³o ich ju¿ oko³o 750 tys. (7% ogó³u mieszkañców)6.

W I Rzeczypospolitej ¯ydów spotyka³y te¿ przeœladowania. Najtragicz-
niejszy w skutkach by³ okres wojen kozackich i buntów ch³opskich. Rów-
nie¿ w miastach zdarza³y siê zamieszki anty¿ydowskie. Okres utraty nie-
podleg³oœci przez Rzeczpospolit¹ to tak¿e czas istotnych zmian dla ludnoœci
¿ydowskiej, zwi¹zany przede wszystkim z doœæ istotnymi jej przemieszcze-
niami. ¯ydzi z monarchii habsburskiej, m.in. ze wzglêdów ekonomicznych,
przenosili siê do Galicji i Królestwa Polskiego. WyraŸnie wzros³a równie¿
liczba tej spo³ecznoœci na ziemiach polskich w³¹czonych do Cesarstwa Ro-
syjskiego, poniewa¿ w³adze carskie, chc¹c siê pozbyæ ¯ydów, wydala³y ich
tysi¹cami z centralnej Rosji i Litwy, osiedlaj¹c ich g³ównie w Kongresówce.
Okres zaborów to czas chlubnych i licznych przyk³adów patriotycznych po-
staw ludnoœci ¿ydowskiej, która z broni¹ w rêku walczy³a we wszystkich
powstaniach. W insurekcji koœciuszkowskiej podczas obrony Pragi walczy³
kilkusetosobowy oddzia³ ¯ydów pod dowództwem Berka Joselewicza.
W czasie powstania listopadowego po stronie powstañców walczy³ 850-oso-
bowy oddzia³ ¿ydowski. Wielu ¯ydów bra³o udzia³ w powstaniu stycznio-
wym, dzia³a³o w ¯ydowskiej Organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej
w Zwi¹zku Strzeleckim Pi³sudskiego, a potem w Legionach7. Po odzyska-
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niu niepodleg³oœci w 1918 roku Polska sta³a siê trzecim co do wielkoœci sku-
piskiem ¯ydów na œwiecie.

Wed³ug spisu powszechnego z 1931 roku w Polsce ¿y³o 2 mln 733 tys.
¯ydów, natomiast Jerzy Tomaszewski szacuje ich liczbê w tym okresie na
3 mln 114 tys., Janusz ¯arnowski – na 2 mln 763 tys., a Henryk Cha³upczak
i Tomasz Browarek – na 3 mln 100 tys. osób. W ramach tego spisu wyznanie
moj¿eszowe zadeklarowa³o wtedy 3 mln 113 tys. osób. Ponad 57% ¯ydów
mieszka³o w województwach centralnych, ponad 25% – w dawnej Galicji,
ponad 16% – w województwach wschodnich, a tylko 1% – w by³ym zaborze
pruskim. Prawie czwarta czêœæ tej ludnoœci zamieszkiwa³a w piêciu mia-
stach: Warszawie, £odzi, Wilnie, Krakowie i Lwowie. Na terenach wiejskich
najwiêkszy odsetek tej ludnoœci zamieszkiwa³ w województwach lubelskim
(6,4%) oraz wo³yñskim (4,6%)8. W okresie miêdzywojennym przyrost natu-
ralny ludnoœci ¿ydowskiej systematycznie spada³. W miastach mieszka³o
76,4% polskich ¯ydów. Z uprawy roli utrzymywa³o siê zaledwie 4% z nich,
w wiêkszoœci na Kresach Wschodnich. Tylko nieliczni byli w³aœcicielami
maj¹tków ziemskich. Oko³o 33% ludnoœci ¿ydowskiej utrzymywa³o siê
z handlu, w wiêkszoœci detalicznego i domokr¹¿nego. Oko³o 33% ¯ydów
trudni³o siê rzemios³em. ¯ydami by³o 55% polskich krawców, 45% szew-
ców i 51% zatrudnionych w rzemios³ach spo¿ywczych. ¯ydzi pracowali
najczêœciej w ma³ych zak³adach rzemieœlniczych i produkcyjnych. Stosun-
kowo wielu pracowa³o w zawodach wolnych. Bezrobocie wœród ¯ydów siê-
ga³o 10%. Nieliczni ¯ydzi pracowali w przemyœle ciê¿kim i górnictwie, naj-
czêœciej w przemyœle odzie¿owym i spo¿ywczym. Nieprzychylna im polityka
kadrowa w s³u¿bach pañstwowych spowodowa³a, ¿e zaledwie 2,6% ¯ydów
pracowa³o w administracji pañstwowej9. W Polsce w 1939 roku ¿y³o 3,5 mln
¯ydów, czyli 10% ogó³u ludnoœci, w tym w Warszawie 380 tys. ¯ydzi stano-
wili 31% mieszkañców Warszawy, 32% – Lwowa, 43% – Bia³egostoku.
W ma³ych miasteczkach (sztetlach) ¯ydzi stanowili czêsto ponad 50% miesz-
kañców. By³o to najwiêksze skupisko ludnoœci ¿ydowskiej w ówczesnej
Europie i drugie co do wielkoœci na œwiecie – po USA. Polscy ¯ydzi szaco-
wali swój maj¹tek na 10 mld z³otych, udzia³ w handlu – na 52%, w przemy-
œle i rzemioœle – na 42%; do bud¿etu pañstwa wp³acali 28% wszystkich
wp³ywów. ¯ydzi wœród lekarzy stanowili 33,5%, wœród adwokatów – 53%.
Na 103 teatry by³o 15 teatrów ¿ydowskich. ¯ydzi wydawali 160 tytu³ów ga-
zet i czasopism o dziennym nak³adzie 790 tys. egzemplarzy10.
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3. Emigracja ¯ydów, ich liczebnoœæ i rozmieszczenie
3. na ziemiach polskich po II wojnie œwiatowej

Rozwój ¿ycia ludnoœci ¿ydowskiej w Polsce zosta³ brutalnie przerwany
przez II wojnê œwiatow¹ i hitlerowsk¹ politykê eksterminacji wobec tej lud-
noœci. Skupiska ¯ydów w Polsce praktycznie przesta³y istnieæ. Okres Ho-
locaustu prze¿y³o na ziemiach polskich (w granicach z 1945 roku) oko³o
50–80 tys. ¯ydów, oko³o 40 tys. przyby³o samorzutnie z ZSRR w 1945 roku,
rok póŸniej przyjecha³o stamt¹d oko³o 137 tys. ¯ydów. Poniewa¿ po wojnie
ich domy by³y zburzone lub zajête przez Polaków, najlepsze warunki do
osiedlania siê znajdowali oni na ziemiach zachodnich, na których znajdo-
wa³y siê opuszczone zabudowania, zak³ady pracy, fabryki, kopalnie, gospo-
darstwa rolne. Z tego te¿ powodu to w³aœnie na Dolnym Œl¹sku oraz w oko-
licach Szczecina powsta³y najwiêksze skupiska ludnoœci ¿ydowskiej, a byli
to przede wszystkim ¯ydzi powracaj¹cy z ZSRR11. Wed³ug spisu powszech-
nego z 14 lutego 1946 roku w Polsce mieszka³o oko³o 108 tys. ¯ydów. Uzys-
kane wtedy dane ze wzglêdu na istniej¹ce warunki nie oddawa³y rzeczywi-
stego sk³adu etnicznego ówczesnej Polski. Wed³ug danych Centralnego
Komitetu ¯ydów w Polsce w lipcu 1946 roku mieszka³y w Rzeczypospolitej
244 964 osoby narodowoœci ¿ydowskiej12. W nastêpnych latach liczba mniej-
szoœci ¿ydowskiej z wielu wzglêdów ulega³a redukcji, która zwi¹zana by³a
z kilkoma falami emigracyjnymi. Powodem pierwszej fali emigracyjnej by³
m.in. tzw. pogrom kielecki, jak równie¿ to, ¿e w 1946 roku wiceminister ob-
rony narodowej Marian Spychalski wyrazi³ zgodê na otwarcie granic dla
¿ydowskich transportów emigracyjnych, które ruszy³y 30 lipca (przez Ku-
dowê i Miroszów oraz Szczecin) do Palestyny. Od powstania odrodzonego
Izraela (14 maja 1948 roku) do 1949 roku osoby deklaruj¹ce przynale¿noœæ
do nowo powsta³ego pañstwa ¿ydowskiego uzyskiwa³y zgodê na emigra-
cjê13. Z orientacyjnych danych szacunkowych wynika, ¿e w 1950 roku
w Polsce mieszka³o nieco ponad 100 tys. ¯ydów. Do Palestyny (a póŸniej do
Izraela) wyjecha³o w latach 1946–1950 ponad 120 tys. osób i zapewne kilka-
dziesi¹t tysiêcy do innych krajów14.

Po wojnie nie odrodzi³a siê spo³ecznoœæ ¿ydowska w Polsce. ¯ydzi miesz-
kali g³ównie na Dolnym i Górnym Œl¹sku, w Szczecinie, Krakowie, £odzi
i Warszawie. Ostatnia masowa emigracja ludnoœci ¿ydowskiej nast¹pi³a
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w 1968 roku, przede wszystkim w wyniku presji w³adz polskich, która spo-
wodowa³a wyjazd oko³o 20 tys. osób narodowoœci ¿ydowskiej, a w Polsce
pozosta³o oko³o 10–15 tys. ¯ydów15. Wed³ug danych Narodowego Spisu
Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ przeprowadzonego w 2011 roku przy-
nale¿noœæ do mniejszoœci ¿ydowskiej zadeklarowa³o 7353 obywateli pol-
skich (wedle danych poprzedniego Narodowego Spisu Powszechnego Lud-
noœci i Mieszkañ z 2002 roku liczba mniejszoœci ¿ydowskiej wynosi³a 1055
osób), w tym: w województwie mazowieckim – 2690 osób (wed³ug Narodo-
wego Spisu Powszechnego z 2002 roku – 397), dolnoœl¹skim – 880 (wed³ug
Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku – 204), ma³opolskim – 745
(wed³ug Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku – 50). W 2011 roku
321 osób zadeklarowa³o u¿ywanie w domu jêzyka hebrajskiego, a 90 osób –
jêzyka jidysz. ¯ydzi mieszkaj¹ w rozproszeniu, przede wszystkim w du-
¿ych miastach16. Najwiêksze skupiska mniejszoœci ¿ydowskiej znajduj¹ siê
w województwach: mazowieckim, dolnoœl¹skim, œl¹skim, ³ódzkim, ma³o-
polskim.

4. ¯ycie polityczne i dzia³alnoœæ spo³eczna.
4. Opcje to¿samoœciowe

Po II wojnie œwiatowej na terenie Polski funkcjonowa³o ponad 30 stowa-
rzyszeñ ¿ydowskich, w tym 11 partii politycznych, z których osiem dzia³a³o
legalnie; nielegalnie dzia³a³ m.in. Zwi¹zek Izraela17. Tak bogate ¿ycie politycz-
ne by³o mo¿liwe dziêki przychylnoœci w³adz pañstwa polskiego. Lewica
programowo zwalcza³a przejawy antysemityzmu, zabiegaj¹c tym samym
o poparcie ¯ydów dla przemian ustrojowych; czu³a moralny obowi¹zek za-
jêcia siê tymi, którzy prze¿yli koszmar Holocaustu. Polsce zale¿a³o równie¿
na pozyskaniu œwiatowej opinii publicznej dla przeprowadzanych reform.
Zwi¹zkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polsce zale¿a³o równie¿
na tym, by przysz³e pañstwo ¿ydowskie w Palestynie sta³o siê sojusznikiem
obozu socjalistycznego. Ju¿ w lipcu 1944 roku na wyzwolonych terenach
Polski w wiêkszych miastach rozpoczê³y dzia³alnoœæ ¿ydowskie komitety
samopomocy wspó³pracuj¹ce z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodo-
wego. W Lublinie powsta³ Komitet ¯ydowski, który w listopadzie tego sa-
mego roku przekszta³ci³ siê w Tymczasowy Centralny Komitet ¯ydów Pol-
skich, na którego czele stan¹³ Emil Sommerstein. W lutym 1945 roku przyj¹³

196

ZUZANNA ZAPOTOCZNA

15 H. Cha³upczak, T. Browarek, op. cit., s. 28.
16 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/charakterystyka-mniejs/6480,

Charakterystyka-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-w-Polsce.html (dostêp: 17.03.2014).
17 H. Cha³upczak, T. Browarek, op. cit., s. 172.



on nazwê Centralny Komitet ¯ydów w Polsce (CK¯P)18. W jego sk³ad
wesz³y legalnie dzia³aj¹ce ¿ydowskie ugrupowania polityczne, wœród któ-
rych wykszta³ci³y siê trzy g³ówne nurty polityczne: komunistyczny, syjoni-
styczny i socjalistyczny.

Nurt komunistyczny reprezentowany by³ przez Frakcjê Polskiej Partii
Robotniczej (PPR) przy CK¯P, co zwi¹zane by³o z jej du¿ym poparciem ze
strony w³adz pañstwowych i partii macierzystej. G³ównym jej celem by³o
zbudowanie siedziby ¿ydowskiej w Polsce; zak³ada³a ona równie¿, ¿e z bie-
giem czasu dojdzie do unifikacji ¯ydów z narodem polskim w ramach jed-
nolitego pañstwa socjalistycznego. W 1947 roku Frakcja PPR liczy³a oko³o
7 tys. cz³onków, a na jej czele sta³ Szymon Zachariasz. W styczniu 1949 roku
dzia³a³a ju¿ jako Frakcja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)
przy CK¯P; przejê³a dzia³aczy Bundu, doprowadzaj¹c do likwidacji CK¯P19.

W ramach drugiego nurtu – syjonistycznego – istnia³o wiele partii, które
tworzy³y kilka od³amów: komunistyczny, socjalistyczny, socjaldemokraty-
czny, religijny.

Od³am syjonistyczno-komunistyczny reprezentowany by³ przez dwie le-
galnie dzia³aj¹ce partie. Jedn¹ z nich by³a ¯ydowska Socjalno-Demokratycz-
na Partia Robotnicza Poalej Syjon-Lewica. G³ównym jej celem by³o utworze-
nie komunistycznego pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie. W 1947 roku, po
po³¹czeniu siê z lewicow¹ czêœci¹ Poalej Syjon-Prawicy, przekszta³ci³a siê
w Zjednoczon¹ ¯ydowsk¹ Partiê Robotnicz¹ Poalej Syjon, staj¹c siê tym sa-
mym najsilniejsz¹ parti¹ w ramach nurtu syjonistycznego. Jej nowy pro-
gram, którego twórc¹ by³ Adolf Berman, zak³ada³ utworzenie w Palestynie
¿ydowskiego pañstwa socjalistycznego przy pomocy ZSRR, szukaj¹cego
porozumienia z Arabami. Nie by³ przeciwny istnieniu skupisk ¿ydowskich
w Polsce. Z dniem 1 lutego 1950 roku partia ta przesta³a istnieæ. Drug¹ par-
ti¹ reprezentuj¹c¹ ten od³am by³a ¯ydowska Partia Robotnicza Haszomer
Hacair, która powsta³a w 1945 roku. Naczelnym jej has³em by³o utworzenie
pañstwa ¿ydowsko-arabskiego z g³ównym udzia³em ZSRR oraz przekaza-
nie losów Palestyny Organizacji Narodów Zjednoczonych. By³a przeciwna
tworzeniu skupisk ¿ydowskich w Polsce i popiera³a masow¹ emigracjê
¯ydów. By³a to nieliczna partia, w wiêkszoœci popierana przez m³odzie¿
przebywaj¹c¹ w kibucach i szko³ach hebrajskich. Partia ta swoj¹ dzia³alnoœæ
zakoñczy³a z koñcem 1949 roku20.

Od³am syjonistyczno-socjalistyczny reprezentowany by³ przez ¯ydowsk¹
Socjalistyczn¹ Robotnicz¹ Partiê Poalej Syjon, zwan¹ te¿ Poalej Syjon-Prawi-
ca. G³ównym jej celem by³o utworzenie w Palestynie socjalistycznego pañ-
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stwa ¿ydowskiego przy pomocy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych;
bardzo aktywnie wspiera³a ona emigracjê do Palestyny i tym samym nie
widzia³a potrzeby utrzymywania w Polsce skupisk ¿ydowskich. W 1947
roku w jej szeregach nast¹pi³ roz³am, w wyniku którego jej prawe skrzyd³o
po³¹czy³o siê z Syjonistyczno-Socjalistyczn¹ Parti¹ Pracy Hitachdut w Pol-
sce i powsta³a ¯ydowska Syjonistyczno-Socjalistyczna Partia Robotnicza
Poalej Syjon Hitachdut w Polsce. Na jej czele stan¹³ Józef Sack. Partia ta
dzia³a³a w Polsce do 20 grudnia 1949 roku21.

W ramach nurtu syjonistycznego wystêpowa³ równie¿ od³am socjal-
demokratyczny, mieszczañski, reprezentowany przez Zjednoczenie Syjonis-
tów Demokratów Ichud. G³ównymi za³o¿eniami tej partii by³y utworzenie
demokratycznego pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie oraz wspieranie emi-
gracji ¯ydów z Polski; ponadto akceptowa³a ona przemiany polityczne, ja-
kie dokonywa³y siê w tym czasie w Polsce. W jej szeregach dzia³ali socjal-
demokraci, syjoniœci-rewizjoniœci i sympatycy partii religijnych (Mizrachi).
By³a to jedna z najliczniejszych partii ¿ydowskich dzia³aj¹ca w po³owie lat
40. Zosta³a zlikwidowana 1 stycznia 1950 roku.

W ramach nurtu syjonistycznego dzia³a³ tak¿e od³am religijny, który re-
prezentowa³a jedynie dzia³aj¹ca w Polsce legalnie partia wyznaniowa Mi-
zrachi. Swoj¹ dzia³alnoœæ opiera³a g³ównie na ¿ydowskich kongregacjach
wyznaniowych. D¹¿y³a do stworzenia pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie,
opartego na zasadach religii moj¿eszowej. Prowadzi³a na du¿¹ skalê
dzia³alnoœæ charytatywn¹ dziêki wsparciu finansowemu ze Stanów Zjedno-
czonych i Palestyny. Z dniem 1 grudnia 1949 roku jej dzia³alnoœæ w Polsce
zosta³a zakoñczona22.

¯ydowsk¹ parti¹ polityczn¹, która popiera³a nurt socjalistyczny w CK¯P,
by³ Bund. Popiera³ on sojusz z ZSRR i przemiany polityczne w Polsce. By³
przeciwny emigracji ¯ydów, d¹¿y³ do odbudowy skupisk ¿ydowskich
w Polsce i zabiega³ dla nich o autonomiê kulturaln¹ i polityczn¹. Czo³owy-
mi dzia³aczami Bundu po wojnie byli: Szalo Fiszgrund, Szlom Herszenhorn
i Micha³ Szuldenfraj. W styczniu 1949 roku po³¹czy³ siê on z Frakcj¹ PZPR
przy CK¯P i tym samym przesta³ istnieæ23.

Na terenie Polski w pierwszych latach po zakoñczeniu wojny dzia³a³y
ponadto trzy nielegalne ¿ydowskie partie polityczne, które nie wchodzi³y
do CK¯P, a by³y nimi: Zwi¹zek Izraela (Agudas Isroel), Stronnictwo Demo-
kratyczne (folkiœci), równie¿ nielegalnie dzia³ali syjoniœci-rewizjoniœci. Zwi¹zek
Izraela swoj¹ bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ prowadzi³ g³ównie na terenie ¿y-
dowskich kongregacji wyznaniowych, zwalczaj¹c wp³ywy Mizrachi. By³
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przeciwnikiem liberalizacji ¿ycia religijnego i wst¹pienia kongregacji wy-
znaniowych do CK¯P. Natomiast folkiœci byli przeciwnikami produkty-
wizacji spo³ecznoœci ¿ydowskiej, uwa¿aj¹c, ¿e doprowadzi to do wynarodo-
wienia ¯ydów, sprzeciwiali siê istnieniu CK¯P i – podobnie jak Aguda –
opowiadali siê za reaktywowaniem ¿ydowskich gmin wyznaniowych.
Syjoniœci-rewizjoniœci nie tworzyli wówczas zorganizowanej partii. Swoj¹
politykê realizowali, bêd¹c cz³onkami Mizrachi, Agudy i przede wszystkim
Ichudu, gdzie za³o¿yli w³asn¹ sekcjê o nazwie Maawak. D¹¿yli do utworze-
nia pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie, które – jak uwa¿ali – mog³o po-
wstaæ drog¹ walki zbrojnej i mia³o obejmowaæ obie strony Jordanu24.

W roku 1948 diametralnie zmieni³ siê stosunek w³adz polskich do ¯y-
dów, a szczególnie do syjonistów. By³o ju¿ wiadome, ¿e w nowo powsta-
j¹cym pañstwie Izrael nie zwyciê¿¹ opcje socjalistyczne i proradzieckie.
W³adze zaczê³y na drodze administracyjnej ograniczaæ swobodê dzia³ania
¿ydowskich partii politycznych i instytucji. W latach 1949–1950 zosta³y zlik-
widowane wszystkie ¿ydowskie partie polityczne. Swoj¹ dzia³alnoœæ zakoñ-
czy³ równie¿ CK¯P, który po³¹czy³ siê z ¯ydowskim Towarzystwem Kul-
tury, tworz¹c w 1950 roku Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ¯ydów
w Polsce25.

Od tego momentu do dnia dzisiejszego nie istniej¹ jako takie ¿ydowskie
partie polityczne. Mniejszoœæ ¿ydowska nie uczestniczy w sposób aktywny
w ¿yciu politycznym naszego kraju. ¯ydowskie organizacje, stowarzysze-
nia i fundacje dzia³aj¹ce we wspó³czesnej Polsce reprezentuj¹ interesy lud-
noœci ¿ydowskiej, dbaj¹c o jej potrzeby kulturalne, rozwijaj¹c ¿ydowsk¹
twórczoœæ literack¹, artystyczn¹ i naukowo-badawcz¹. Zajmuj¹ siê ochron¹
zabytków kultury materialnej, budzeniem i pielêgnowaniem œwiadomoœci
narodowej, udzielaniem pomocy w za³atwianiu spraw ¿yciowych i byto-
wych nielicznej spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Obecnie dzia³alnoœæ ¿ydowskiej
mniejszoœci narodowej w Polsce jest dwutorowa, tzn. istniej¹ œwieckie sto-
warzyszenia i organizacje, a oprócz tego swoj¹ dzia³alnoœæ prowadz¹ ¿ydow-
skie gminy wyznaniowe. W naszym kraju nie ma jednej organizacji, która
reprezentowa³aby ca³e œrodowisko spo³ecznoœci ¿ydowskiej. Z pewnym
uproszczeniem mo¿na stwierdziæ, ¿e ka¿de pokolenie polskich ¯ydów
dzia³a w innych strukturach. Niezale¿nie jednak od tych podzia³ów wspól-
nie organizowane s¹ obchody œwi¹t ¿ydowskich. Najstarsze pokolenie oca-
la³ych z Holocaustu ¯ydów skupia siê i dzia³a w Towarzystwie Spo³eczno-
-Kulturalnym ¯ydów w Polsce, w Stowarzyszeniu ¯ydowski Instytut
Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, w Stowarzyszeniu ¯ydów Komba-
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tantów i Poszkodowanych w II Wojnie Œwiatowej oraz w Stowarzyszeniu
„Dzieci Holokaustu”26. Natomiast œrednie pokolenie spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej w Polsce swoje inicjatywy realizuje m.in. w Fundacji Ochrony Dziedzi-
ctwa ¯ydowskiego. Oœrodkami integruj¹cymi najm³odsze pokolenie pol-
skich ¯ydów s¹ m.in. ¯ydowska Ogólnopolska Organizacja M³odzie¿owa
czy Fundacja Forum Dialogu miêdzy Narodami.

Do zmiany postaw ¯ydów wobec swojego pochodzenia przyczyni³ siê
prze³om polityczno-spo³eczny, jaki nast¹pi³ w Polsce po 1989 roku. Œrednie
i starsze pokolenie w coraz wiêkszym stopniu afirmuje swoj¹ ¿ydowskoœæ.
U podstaw dzisiejszych odkrywanych identyfikacji z ¿ydostwem le¿y prze-
œwiadczenie, ¿e „chcê, a nie muszê byæ ¯ydem”27.

W odrodzeniu siê spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Polsce du¿¹ rolê ma ode-
graæ najm³odsza generacja. Przedwojenne pokolenie ¯ydów polskich swoj¹
identyfikacjê buduje poprzez pamiêæ o œwieckiej kulturze jidysz, któr¹ znaj¹
z czasów dzieciñstwa; ³¹czy ich równie¿ poczucie wspólnego tragicznego
losu. Zwi¹zani s¹ z Towarzystwem Spo³eczno-Kulturalnym ¯ydów w Pol-
sce oraz ze Stowarzyszeniem ¯ydów Kombatantów i Poszkodowanych
w II Wojnie Œwiatowej. To najstarsze pokolenie ma podwójn¹ identyfikacjê
narodow¹. Polskê postrzegaj¹ oni w kategoriach „prywatnej ojczyzny”,
a poniewa¿ zostali wychowani w tradycyjnie ¿ydowskich rodzinach, maj¹
siln¹ i stabiln¹ to¿samoœæ. W relacjach z najm³odszym pokoleniem akcep-
tuj¹ obecnoœæ tych „nowych ¯ydów”, którzy nie maj¹ halachicznego pocho-
dzenia28. Kolejne pokolenie, zwane czêsto „dzieæmi Holocaustu”, urodzone
nied³ugo przed wybuchem wojny, to specyficzna grupa osób odczuwaj¹ca
podwójn¹ obcoœæ. Z jednej strony niektórzy ¯ydzi nie uznaj¹ ich za cz³on-
ków swojej spo³ecznoœci, poniewa¿ wielu z nich, bêd¹c sierotami wojenny-
mi, zosta³o wychowanych w rodzinach polskich, w kulturze polskiej, z dru-
giej zaœ strony s¹ oni odrzucani przez czêœæ Polaków. To pokolenie ma
podwójn¹ to¿samoœæ narodow¹, identyfikuje siê z kultur¹ polsk¹, zw³asz-
cza ¿e jego przedstawiciele wyroœli w polskoœci, a o swoim ¿ydowskim po-
chodzeniu dowiadywali siê ju¿ jako doroœli ludzie29. Czynnikami ich inte-
gruj¹cymi s¹ strach przed antysemityzmem oraz chêæ poznania w³asnych
korzeni i historii swoich prawdziwych rodzin. Skupiaj¹ siê oni wokó³ sto-
warzyszenia „Dzieci Holocaustu”. Do pokolenia œredniego nale¿¹ osoby,
które urodzi³y siê w pierwszym powojennym dziesiêcioleciu. Wœród nich
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mo¿na spotkaæ ró¿ne opcje to¿samoœciowe. Znaczna czêœæ ¯ydów ¿yj¹cych
w dzisiejszej Polsce wychowywa³a siê w ca³kowitym oderwaniu od swych
¿ydowskich korzeni. Nie znali oni ¿ydowskich tradycji ani religijnych, ani
œwieckich, nierzadko nie wiedzieli nic o swoim pochodzeniu. Prze³omo-
wym momentem w ich dochodzeniu do ¿ydowskiej to¿samoœci by³a antyse-
micka nagonka w 1968 roku30. Wskutek ówczesnych wydarzeñ oraz nastro-
jów antysemickich pokolenie to doœwiadczy³o negatywnej identyfikacji
z ¿ydostwem. Bycie ¯ydem przez d³ugi czas oznacza³o dla jego przedstawi-
cieli odrzucenie, nieusuwalne piêtno, bolesne i negatywne emocje (poczucie
strachu, zagro¿enia, niepewnoœci). Z czasem te negatywne emocje zaczê³y
przekszta³caæ siê w neutralne, ale zarazem „ja³owe”, pozbawione treœci i od-
niesieñ do ¿ydostwa. Wreszcie dla niektórych osób powrót do ¿ydostwa, tak-
¿e przez judaizm, sta³ siê doœwiadczeniem pozytywnym, pocz¹tkiem budo-
wania ¿ydowskiej to¿samoœci31.

Jednym z g³ównych czynników wp³ywaj¹cych na kszta³t ¿ydowskiej to¿-
samoœci jest antysemityzm. Jean-Paul Sartre pisa³ wprost, ¿e „antysemityzm
stwarza ¯ydów”32. W Polsce nagonka skierowana przeciwko ¯ydom ca³ko-
wicie zasymilowanym prowadzi³a niejednokrotnie do depolonizacji i ponow-
nego zwrócenia siê ku ¿ydowskiej to¿samoœci33.

Najm³odsze pokolenie polskich ¯ydów to grupa o najbardziej zró¿nico-
wanych typach to¿samoœci spo³ecznej, która wci¹¿ poszukuje dla siebie od-
powiednich form identyfikacji. Maj¹ oni to¿samoœæ otwart¹ (gotow¹ na mo-
dyfikacje i przekszta³cenia), refleksyjn¹ (s¹ „œwiadomi samych siebie”),
zró¿nicowan¹ oraz zindywidualizowan¹. Istotnym elementem identyfikacji
m³odego pokolenia z ¿ydostwem jest kultura jêzyka jidysz, która nie wyklu-
cza zainteresowañ judaizmem. To w³aœnie judaizm staje siê podstaw¹ ¿ydow-
skiej identyfikacji m³odego pokolenia, i to nie tylko deklaratywnie, ale rów-
nie¿ praktycznie. Identyfikacja ¿ydowska wystêpuje obok czêsto równie sil-
nej identyfikacji z kultur¹ polsk¹. M³ode osoby pochodzenia ¿ydowskiego
czuj¹ siê zarówno ¯ydami, jak i Polakami, co jest mo¿liwe dziêki bardziej
elastycznej postawie Polaków w stosunku do kryteriów polskoœci34. Miêdzy
najstarszym a najm³odszym pokoleniem spo³ecznoœci ¿ydowskiej istnieje
kulturowa luka, przepaœæ, a mo¿e nawet konflikt. Obecnie powstaje zu-
pe³nie nowy œwiat ¿ydowski, bardzo ró¿ny od tego, jaki pamiêtaj¹ najstarsi
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¯ydzi35. Tym, co odró¿nia m³ode pokolenie ¯ydów od starszej generacji,
jest przede wszystkim wiêksza otwartoœæ oraz brak lêku przed mówieniem
o swoich ¿ydowskich korzeniach. To w³aœnie m³odzi ¯ydzi stanowi¹ dla
siebie punkt odniesienia w budowaniu ¿ydowskiej to¿samoœci, a spoiwem
³¹cz¹cym bêd¹ g³ównie organizacje przeznaczone dla najm³odszych cz³on-
ków spo³ecznoœci ¿ydowskiej36.

Dla ka¿dej grupy spo³ecznej, dla ka¿dego narodu poczucie wspólnoty
kulturowej ma charakter subiektywny, œwiadomoœciowy. Wyrazem subiek-
tywnego kryterium przynale¿noœci w odniesieniu do ¯ydów jest przekona-
nie, ¿e ktoœ jest ¯ydem, poniewa¿ ma œwiadomoœæ bycia ¯ydem, poniewa¿
sam siê tak okreœla. Odrêbnoœæ i œwiadomoœæ narodowa danej grupy
kszta³towane s¹ na podstawie w³asnego terytorium pañstwowego, wspól-
nego jêzyka, kultury i historii. Specyfik¹ mniejszoœci ¿ydowskiej w dzisiej-
szej Polsce w porównaniu z innymi mniejszoœciami narodowymi jest to, ¿e
swoich identyfikacji nie wi¹¿¹ one zasadniczo z pañstwem Izrael. Powsta-
nie pañstwa Izrael by³o i jest wa¿ne. Zajmuje ono szczególne miejsce
w œwiadomoœci polskich ¯ydów37.

Mniejszoœæ ¿ydowska w Polsce pos³ugiwa³a siê dwoma jêzykami: hebraj-
skim – œwiêtym jêzykiem modlitw oraz na co dzieñ – jêzykiem jidysz, który
by³ jêzykiem biedoty ¿ydowskiej, natomiast wyemancypowani i wykszta³ceni
¯ydzi doskonale pos³ugiwali siê jêzykiem polskim, czêsto wstydz¹c siê ji-
dysz jako synonimu zacofania i „gettoizacji”38. Wspó³czeœnie kryterium jê-
zykowe nie mo¿e mieæ zastosowania w okreœlaniu mniejszoœci ¿ydowskiej
jako wspólnoty kulturowej. Jedynie najstarsze pokolenie spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej w Polsce pos³uguje siê jêzykiem jidysz. Z kolei jêzykiem wszystkich
tych, którzy dziœ w Polsce za ¯ydów siê uwa¿aj¹, jest jêzyk polski, w któ-
rym wyroœli i którego na co dzieñ u¿ywaj¹. Od pocz¹tku lat 90. daje siê za-
uwa¿yæ wzrost zainteresowania nauk¹ hebrajskiego, a tak¿e nauk¹ jidysz,
szczególnie wœród œredniego i m³odszego pokolenia afirmuj¹cego swoje ¿y-
dowskie korzenie. Natomiast wspó³czesne odniesienia do tradycji i kultury
¿ydowskiej przybieraj¹ rozmait¹ postaæ. Przejawiaj¹ siê w zachowaniach,
w sposobie ¿ycia lub w pewnych nastawieniach emocjonalno-poznawczych.
Manifestowana wspólnota kulturowa przyczynia siê do powstawania za-
równo wiêzi spo³ecznych, jak i wiêzi aksjologicznych, tworz¹c okreœlon¹
wspólnotê moraln¹. Kolejnym elementem ³¹cz¹cym cz³onków ¿ydowskiej
wspólnoty kulturowej s¹ jej wspólne dzieje i historia. Dla ¯ydów, którzy
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ocaleli lub uniknêli Zag³ady, oraz tych, którzy urodzili siê po II wojnie
œwiatowej, najwa¿niejszym historycznym odniesieniem kszta³tuj¹cym ich
œwiadomoœæ wspólnego losu jest Holocaust39. W Polsce miêdzywojennej
„¯ydem by³ ten, kto formalnie wyznawa³ judaizm, tzn. organizacyjnie nale-
¿a³ do wyznaniowej gminy ¿ydowskiej, skupiaj¹cej ludzi zarówno religij-
nych, jak i niereligijnych, ludzi poczuwaj¹cych siê do narodowoœci ¿ydow-
skiej, jak te¿ pewn¹ liczbê osób pochodzenia ¿ydowskiego niechrzczonych,
poczuwaj¹cych siê do narodowoœci polskiej”40.

Obecny Zwi¹zek Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Polsce (ZGW¯)
zosta³ zarejestrowany w 1993 roku jako kontynuacja Zwi¹zku Religijnego
Wyznania Moj¿eszowego, powsta³ego w 1946 roku. Dzia³a on na podstawie
Ustawy o stosunku Pañstwa do gmin wyznaniowych ¿ydowskich w Rze-
czypospolitej Polskiej z 1997 roku41 oraz prawa wewnêtrznego. W sk³ad
ZGW¯ wchodzi osiem gmin ¿ydowskich w Warszawie, Wroc³awiu, Krako-
wie, £odzi, Szczecinie, Katowicach, Bielsku-Bia³ej i Legnicy. ZGW¯ oraz
gminy ¿ydowskie zrzeszaj¹ pe³noletnie osoby wyznania moj¿eszowego,
osoby narodowoœci ¿ydowskiej lub pochodzenia ¿ydowskiego, niebêd¹ce
jednoczeœnie wyznawcami innych religii, posiadaj¹ce obywatelstwo polskie,
zamieszka³e na terytorium Polski. Obecnie przewodnicz¹cym ZGW¯ jest
Piotr Kadlèik, wybrany w paŸdzierniku 2003 roku. ZGW¯ jest prawnym
kontynuatorem przedwojennych gmin ¿ydowskich. Reprezentuje polskich
¯ydów w procesie odzyskiwania przedwojennego mienia gmin ¿ydow-
skich i innych wyznaniowych osób prawnych (proces restytucji). Celem
dzia³alnoœci ZGW¯ jest organizacja ¿ycia religijnego i kulturalnego cz³on-
ków gmin w Polsce oraz dzia³alnoœæ charytatywna. ZGW¯ jest cz³onkiem
wielu organizacji miêdzynarodowych, m.in. Europejskiego Kongresu ¯y-
dów, Europejskiej Rady Spo³ecznoœci ¯ydowskich, Komitetu ¯ydów Ame-
rykañskich, Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych
w Polsce, Œwiatowej Federacji ¯ydów Polskich oraz Fundacji Ochrony Dzie-
dzictwa ¯ydowskiego w Polsce42.

5. Status prawny diaspory ¿ydowskiej w Polsce

Polska jest krajem doœæ jednorodnym pod wzglêdem narodowoœciowym.
Liczebnoœæ mniejszoœci narodowych w naszym kraju kszta³tuje siê w grani-
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cach oko³o 1,5 mln osób (1 467 743), co stanowi 3,81% ogó³u obywateli pañ-
stwa polskiego43. Polska jest wiêc krajem homogenicznym pod wzglêdem
etnicznym i stanowi wyj¹tek na tle innych krajów europejskich. W czasach
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) dominowa³o dychotomiczne post-
rzeganie rzeczywistoœci spo³ecznej – albo ktoœ nale¿a³ do narodu polskiego,
albo by³ obcym. Polscy komuniœci pos³ugiwali siê „ekskluzywnym” pojê-
ciem narodu, w³¹czali do niego jedynie masy pracuj¹ce (robotników, ch³o-
pów i inteligencjê pracuj¹c¹)44.

Wyobra¿enie o Polsce jako pañstwie jednorodnym przek³ada³o siê na
spo³eczne postrzeganie rzeczywistoœci w PRL, które nie pozwala³o, by zaist-
nia³y takie podmioty, jak mniejszoœci narodowe i etniczne w wymiarze za-
równo indywidualnym (jednostki), jak i zbiorowym (nie dopuszczaj¹c do
pojawienia siê mniejszoœci jako podmiotów w ¿yciu spo³ecznym i politycz-
nym). Wzajemne relacje mniejszoœci i wiêkszoœci zosta³y na d³ugo zdeter-
minowane przez stosunki i wyobra¿enia spo³eczne, jakie ukszta³towa³y siê
w PRL45. Mniejszoœci narodowe pozosta³e na terytorium Polski by³y trakto-
wane przez polskie w³adze komunistyczne jako „tolerowane z³o koniecz-
ne”. Polityka wobec nich w okresie od 1945 do 1989 roku nie by³a jednolita
i ró¿ni³a siê te¿ w przypadku poszczególnych spo³ecznoœci narodowych.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalona 22 lipca 1952
roku, nie uwzglêdnia³a ¿adnych odniesieñ do mniejszoœci (samo pojêcie
mniejszoœci nie wystêpowa³o w konstytucji), lecz zawiera³a gwarancjê rów-
noœci praw obywateli (art. 67) oraz zasadê niedyskryminacji (art. 81). Arty-
ku³ 81 ust. 1 g³osi³, ¿e „Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej niezale¿nie od
narodowoœci, rasy i wyznania maj¹ równe prawa we wszystkich dziedzi-
nach ¿ycia pañstwowego, politycznego, gospodarczego, spo³ecznego i kul-
turalnego. Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezpoœrednie lub po-
œrednie uprzywilejowanie albo ograniczanie w prawach ze wzglêdu na naro-
dowoœæ, rasê czy wyznanie podlega karze”, a w ust. 2 tego artyku³u stano-
wi³, ¿e „Szerzenie nienawiœci lub pogardy, wywo³ywanie waœni albo poni-
¿anie cz³owieka ze wzglêdu na ró¿nice narodowoœci, rasy czy wyznania jest
zakazane”46. Oznacza³o to przyjêcie generalnej zasady niedyskryminacji
jako podstawy ochrony obywateli, w tym te¿ osób nale¿¹cych do mniejszo-
œci. W owym czasie w³aœciwie nie istnia³y wyspecjalizowane instytucje
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administracyjne i polityczne, które zajmowa³yby siê tworzeniem i realizacj¹
polityki wobec mniejszoœci narodowych. Ukszta³towany system organiza-
cyjny polityki PRL w znikomym stopniu zaspokaja³ potrzeby mniejszoœci
narodowych. Czêœciowo zaspokajane by³y potrzeby oœwiatowe i kulturalne
mniejszoœci litewskiej, a w nieznacznym stopniu – potrzeby mniejszoœci
bia³oruskiej, ukraiñskiej, ¿ydowskiej i s³owackiej. Dzia³alnoœæ mniejszoœci
narodowych w sferze organizacyjnej, kulturalnej czy te¿ oœwiatowej by³a
œciœle reglamentowana i kontrolowana przez w³adze pañstwowe. Istniej¹cy
w latach 1945–1989 system spo³eczno-polityczny oraz prowadzona polityka
w³adz pañstwowych wobec mniejszoœci narodowych nie sprzyja³y kultywo-
waniu przez nie to¿samoœci narodowej. Spo³ecznoœci te nie istnia³y praktycz-
nie w œwiadomoœci spo³eczeñstwa, by³y w³aœciwie „niewidzialne” publicz-
nie, a ich sytuacja „przypomina³a zachowanie ryb w akwarium. Ludzie krzy-
czeli, nawet ktoœ je widzia³, ale nie by³o s³ychaæ. Tak by³o w przypadku ka¿-
dej grupy narodowoœciowej, z tym ¿e dramatyzm ich sytuacji by³ ró¿ny”47.

Problem mniejszoœci narodowych zosta³ zauwa¿ony dopiero w nowej sy-
tuacji politycznej, jaka powsta³a po wyborach parlamentarnych w czerwcu
1989 roku, gdy premierem zosta³ Tadeusz Mazowiecki. Opozycja solidarno-
œciowa przywi¹zywa³a du¿¹ wagê do zagadnieñ mniejszoœci narodowych
i etnicznych w Polsce, co uwidoczni³o siê w instytucjonalnych zmianach
w polityce wobec tych spo³ecznoœci. Najwiêksze znaczenie mia³y tutaj dwa
fakty. Pierwszym by³o powo³anie w sierpniu 1989 roku sejmowej Komisji
Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych, która zajê³a siê problematyk¹ ochro-
ny praw mniejszoœci na forum Sejmu. Drugim faktem by³o utworzenie przy
Ministerstwie Kultury i Sztuki specjalnego Zespo³u ds. Mniejszoœci Narodo-
wych, który przej¹³ od Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych zadania w za-
kresie udzielania dotacji finansowych i pomocy administracyjnej tym gru-
pom48. Oba te fakty mia³y znaczenie symboliczne. Pañstwo zmieni³o swoje
funkcje i zobowi¹zania wobec mniejszoœci – „zamiast kontrolera mia³o staæ
siê mecenasem”49. 2 sierpnia 1989 roku ukonstytuowa³a siê sejmowa Komi-
sja Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych. By³o to wydarzenie o du¿ym wy-
dŸwiêku politycznym i spo³ecznym. Po raz pierwszy od przesz³o czterdzie-
stu lat sprawy mniejszoœci narodowych i etnicznych znalaz³y sta³e miejsce
w pracach polskiego parlamentu. Przedmiotem ochrony praw mniejszoœci
s¹ jedynie osoby bêd¹ce obywatelami Polski, a sprawa zaliczenia do danej
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grupy narodowej zale¿y wy³¹cznie od indywidualnej decyzji ka¿dego oby-
watela (samokategoryzacja)50. Ochronê praw osób nale¿¹cych do mniejszo-
œci narodowych i etnicznych gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku,
która zosta³a przyjêta w referendum 25 maja 1997 roku, a wesz³a w ¿ycie
17 paŸdziernika 1997 roku, a tak¿e inne akty prawne okreœlaj¹ce prawa
mniejszoœci narodowych i grup etnicznych. Polska przyjê³a równie¿ szereg
aktów prawa miêdzynarodowego, które reguluj¹ prawa mniejszoœci naro-
dowych. S¹ to m.in.: Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawo-
wych Wolnoœci z 4 listopada 1950 roku, Miêdzynarodowa Konwencja
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966
roku, Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grud-
nia 1966 roku i Konwencja Praw Dziecka z 20 listopada 1989 roku. Najwa¿-
niejszym dokumentem reguluj¹cym prawa mniejszoœci narodowych w Eu-
ropie jest Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszoœci narodo-
wych. Dokument ten Polska podpisa³a w 1995 roku, a ratyfikowa³a go 10 lis-
topada 2000 roku. Kraj nasz sta³ siê stron¹ Konwencji 1 kwietnia 2001 roku.
12 maja 2003 roku Polska podpisa³a równie¿ Europejsk¹ kartê jêzyków re-
gionalnych lub mniejszoœciowych51.

W Polsce nie ma jednej instytucji, która zajmowa³aby siê ca³okszta³tem
stosunków polsko-¿ydowskich i by³aby odpowiednim partnerem dla spo³ecz-
noœci ¿ydowskiej w naszym kraju. W latach 1991–1995 przy Prezydencie RP
Lechu Wa³êsie istnia³a Rada ds. Stosunków Polsko-¯ydowskich, która prze-
sta³a istnieæ wraz z koñcem jego kadencji52. Zagadnieniami stosunków pol-
sko-¿ydowskich zajmuje siê kilka urzêdów administracji pañstwowej, m.in.:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ko-
misja Wspólna Rz¹du i Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych, któr¹ tworz¹
przedstawiciele organów administracji rz¹dowej oraz przedstawiciele mniej-
szoœci narodowych (bia³oruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiañ-
skiej, rosyjskiej, s³owackiej, ukraiñskiej, ¿ydowskiej) i etnicznych (karaim-
skiej, ³emkowskiej, romskiej i tatarskiej) jako organ opiniodawczo-doradczy
Prezesa Rady Ministrów, Wydzia³ Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych,
który zosta³ powo³any w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji (MSWiA) w styczniu 2000 roku, Zespó³ Kultury Mniejszoœci
Narodowych i Etnicznych, który rozpocz¹³ funkcjonowanie w ramach
Departamentu Wyznañ Religijnych oraz Mniejszoœci Narodowych i Etnicz-
nych MSWiA w styczniu 2005 roku. Jest on odpowiedzialny m.in. za doto-

206

ZUZANNA ZAPOTOCZNA

50 S. £odziñski, op. cit., s. 15.
51 Ibidem.
52 D. Szamel, op. cit., s. 259.



wanie inicjatyw kulturalnych i wydawniczych mniejszoœci narodowych i et-
nicznych w Polsce53.

6. Stosunki polsko-¿ydowskie po transformacji ustrojowej

Wspó³czeœnie stosunki polsko-¿ydowskie wykraczaj¹ poza dialog pol-
sko-¿ydowski czy chrzeœcijañsko-¿ydowski, a nawet poza dwustronne sto-
sunki polsko-izraelskie; to temat budz¹cy wiele kontrowersji. D¹¿eniom do
odbudowy dobrych stosunków polsko-¿ydowskich towarzysz¹ wci¹¿ nie-
zaleczone rany po obu stronach, a zw³aszcza pamiêæ o najtragiczniejszym
rozdziale wspólnych dziejów, tj. od wybuchu II wojny œwiatowej w 1939
roku do pogromu ¯ydów w Kielcach. Stosunki polsko-¿ydowskie s¹ trudne
i skomplikowane, a ich poprawa z powodów zarówno moralnych, jak i prag-
matycznych sta³a siê w latach 90. jednym z celów polskiej polityki zagranicz-
nej. W 1995 roku zosta³ powo³any Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicz-
nych do spraw kontaktów z diaspor¹ ¿ydowsk¹ w Polsce, co œwiadczy³o
o wyj¹tkowym charakterze kontaktów w³adz Rzeczypospolitej z diaspor¹
¿ydowsk¹. Zadaniem Pe³nomocnika by³o koordynowanie problematyki
zwi¹zanej z relacjami polsko-¿ydowskimi z wyj¹tkiem oficjalnych stosun-
ków polsko-izraelskich54.

Wyniki badañ socjologicznych pokazuj¹ niewielki, lecz sta³y wzrost sym-
patii Polaków do ¯ydów. Tak wiêc w 1993 roku 15% respondentów wyra-
¿a³o sympatiê do ¯ydów, niechêæ – 51%, obojêtnoœæ – 25%, odpowiedzi
„trudno powiedzieæ” by³o 9%. Najlepsze oceny zanotowano w 2000 roku,
gdy 33% badanych wyrazi³o sympatiê, 38% – niechêæ, a 22% – obojêtnoœæ
wobec ¯ydów. Natomiast w 2002 roku 23% badanych Polaków wyra¿a³o do
nich sympatiê, 46% – niechêæ, 23% – obojêtnoœæ, odpowiedzi „trudno po-
wiedzieæ” by³o 8%. W latach 90. zwiêkszy³ siê w Polsce odsetek osób, które
uznaj¹ wspólne korzenie religijne chrzeœcijan i ¯ydów. W 2000 roku co dru-
gi Polak (52%) postrzega³ ¯ydów jako swoich starszych braci w wierze, na-
tomiast co czwarty (26%) negowa³ religijn¹ wiêŸ z ¯ydami, a co pi¹ty (22%)
nie mia³ zdania w tej sprawie. Polacy przeciwstawiaj¹ siê tak¿e przejawom
niechêci i wrogoœci wobec ¯ydów w naszym spo³eczeñstwie. Z powszech-
nym potêpieniem spotykaj¹ siê akty bezczeszczenia cmentarzy ¿ydowskich
(93%), akty werbalnej (87%) i wizualnej (83%) agresji wobec ¯ydów.
Spo³eczeñstwo polskie równie silnie potêpia tzw. k³amstwo oœwiêcimskie,
a mianowicie próbê zaprzeczania faktom dotycz¹cym zag³ady narodu ¿y-
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dowskiego w czasie II wojny œwiatowej (80%). Trzy czwarte respondentów
(75%) potêpia rozpowszechnianie publikacji wymierzonych przeciw ¯y-
dom, niemal dwie trzecie (63%) wyra¿a równie¿ sprzeciw wobec u¿ywania
s³owa „¯ydzi” jako okreœlenia pejoratywnego, s³u¿¹cego do stygmatyzacji
osób lub grup szczególnie nielubianych55. Wp³yw na gotowoœæ do pe³nego
pojednania miêdzy narodami polskim i ¿ydowskim ma zarówno nauka Ko-
œcio³a, jak i postawa œwiêtego papie¿a Jana Paw³a II, a tak¿e œwieckie warto-
œci tolerancji kultywowane w naszym spo³eczeñstwie przez media i instytu-
cje pozarz¹dowe.

Czy mo¿na zatem uznaæ, ¿e wspó³czeœnie spo³eczeñstwo polskie jest
otwarte na budowanie nowych stosunków miêdzy Polakami i ¯ydami?
O tym, ¿e Polacy nie s¹ antysemitami, wci¹¿ zapewniaj¹ przedstawiciele
wielu œrodowisk ¿ydowskich w naszym kraju. Niestety, coraz trudniej za-
przeczaæ temu smutnemu faktowi. Œwiadcz¹ o tym wyniki badania prze-
prowadzonego przez instytut „Homo Homini” w marcu 2013 roku, zleco-
nego przez Zwi¹zek Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Polsce, którego
celem by³o poznanie poziomu wiedzy historycznej na temat powstania
w getcie warszawskim oraz pogl¹dów m³odych Polaków56. Badanie zosta³o
przeprowadzone z okazji 70. rocznicy powstania na reprezentatywnej gru-
pie 1250 uczniów warszawskich szkó³ œrednich. Wyniki by³y zaskakuj¹ce.
Z ankiet wynika, ¿e uczniowie nie tylko s¹ niedoinformowani w kwestii po-
lityki ekstremistycznej III Rzeszy – ponad po³owa uczniów uwa¿a, ¿e Pola-
cy i ¯ydzi ucierpieli w wojnie w tym samym stopniu, a co czwarty uczeñ –
¿e Polacy bardziej; co czwarty te¿ uwa¿a, ¿e powstanie w getcie zakoñczy³o
siê zwyciêstwem powstañców nad okupantem. Ponad po³owa badanych
(53%) uzna³a, ¿e pomoc udzielana ¯ydom walcz¹cym w getcie przez Pola-
ków oraz pomoc w ukrywaniu poza gettem by³a wystarczaj¹ca. Jedynie
6,3% uczniów stwierdzi³o, ¿e by³a ona zdecydowanie za ma³a57. Ponad 60%
badanych licealistów zdecydowanie nie chcia³oby, by ich dziewczyna lub
ch³opak byli ¯ydami, 45% z nich twierdzi te¿, ¿e nie chcia³oby nikogo o ¿y-
dowskich korzeniach w swojej rodzinie, a podobny odsetek zarzeka siê, i¿
nie chce mieæ ¯ydów w s¹siedztwie. Dane te s¹ wrêcz pora¿aj¹ce, bo anty-
semickich resentymentów obecnych nastolatków nie da siê ju¿ t³umaczyæ
ani tym, co dzia³o siê w Polsce przed II wojn¹ œwiatow¹, ani rokiem 1968,
ani przemianami ustrojowymi z pocz¹tku lat 90. Od wielu lat trwa podobno
nieustanna walka o to, by polska m³odzie¿ by³a tolerancyjna i otwarta na
„innych”, a tymczasem dziœ 44% badanych nastolatków ze stolicy nie chce
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mieæ ¯ydów wœród szkolnych kolegów. W ocenie Piotra Kadlèika, prze-
wodnicz¹cego Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich w Polsce, taka
w³aœnie postawa m³odych Polaków wobec ludzi, którzy maj¹ odmienne ko-
rzenie, wynika nie z czystej ksenofobii i nacjonalizmu, ale z niewiedzy his-
torycznej. Przyznaje on równie¿, ¿e jeszcze na pocz¹tku lat 90., a nawet de-
kadê temu, wiêkszoœæ m³odych Polaków po prostu wstydzi³aby siê otwarcie
przyznaæ do takich pogl¹dów na temat ¯ydów, jakie dziœ deklaruj¹ liceali-
œci z Warszawy. Zdaniem Kadlèika zawiod³a szko³a, która tak naprawdê nie
tworzy ¿adnych dobrych wzorców zachowañ dotycz¹cych mniejszoœci naro-
dowych czy etnicznych. Œrodowiska ¿ydowskie podkreœlaj¹, ¿e antysemi-
tyzm Polaków ma specyficzne Ÿród³a. W przypadku najm³odszych jest to po
prostu pozostawienie ich samym sobie w œwiecie, gdzie s³owo „¯yd” dla jed-
nych zastêpuje najgorsz¹ obelgê, a dla innych jest narzêdziem uprawiania
polityki. I nie dotyczy to tylko ¯ydów, ale te¿ wszystkich, którzy s¹ „inni”58.

7. Zakoñczenie

Nie masz ju¿, nie masz w Polsce ¿ydowskich miasteczek [...],
Nie ma ju¿ tych miasteczek, przeminê³y cieniem,
I cieñ ten k³aœæ siê bêdzie miêdzy nasze s³owa,
Nim siê zbli¿¹ bratersko i z³¹cz¹ od nowa
Dwa narody karmione stuleci cierpieniem59.

To s³owa wiersza, które napisa³ Antoni S³onimski, polski poeta o ¿ydow-
skich korzeniach. Dziœ w Polsce ju¿ prawie nie ma ¯ydów. Nieliczna ich
spo³ecznoœæ, opustosza³e synagogi, zrujnowane cmentarze s¹ zaledwie
mglistym wspomnieniem dawnej œwietnoœci narodu ¿ydowskiego na zie-
miach polskich w II Rzeczypospolitej. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e m.in. takie
miasta, jak Warszawa, £ódŸ, Kraków czy Lublin, by³y wspania³ymi, têt-
ni¹cymi ¿yciem oœrodkami kultury ¿ydowskiej. Dziœ uœwiadamiamy sobie,
jak piêknym, wielobarwnym i fascynuj¹cym œwiatem by³a Polska przed
1939 rokiem – œwiatem, w którym jidysz rozbrzmiewa³ niemal równie czê-
sto jak jêzyk polski.
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POLISH JEWS AFTER WORLD WAR II

S u m m a r y

Poland was for generations the refuge of Jews – especially those persecuted in the countries of
Western Europe and expelled from there. It was not just the second, but simply the actual homeland
of the Jews. Of course, the life of the Jews in Poland was not free from tensions, prejudice, mutual
distrust and – manifested in different ways – acts of hostility. There was externally nothing left, in
the truest sense of the word, from the (Eastern) Jewish world. Today, this world is alive only in
memories. The synagogues were destroyed, the sacred scrolls of Scripture were burned, valuable
treasures of the Jewish culture were stolen. From the once blossoming Jewish communities, shtetls,
generally not one Jew remained alive. Most areas in Poland have really become judenfrei. People
were murdered, and with them also their culture. Nowadays, in Poland, the interest in Jewish
issues is growing – both on the part of the Polish society itself, as well as the state policy pursued
towards the Jewish minority. After 1989, there started the process, which has been lasting until
today, of dissimilation, as a result of which we can talk about a kind of renaissance of the Jewish
minority, both in the numerical and the institutional scale. Those are also the years of cooperation of
the governments of the states of Israel and Poland. The visible signs of the rebirth of this
community relate mainly to the interest in the Jewish culture and religion among the youth. The
most evident manifestation of this is, for instance, the annual Festival of Jewish Culture in Krakow’s
Kazimierz. After a week of concerts, promotions, discussion meetings, workshops of music and
dance, cutouts and Jewish cuisine, the grand finale takes place in Szeroka Street, where a crowd of
several thousand participants revels merrily until late night to the sounds of klezmer bands from
around the world – needless to say that the vast majority of the audience are Poles. It is the
youngest generation of the Jewish community that will play a special role in building and shaping
the Jewish diaspora in Poland, which will undoubtedly proceeded in a long-lasting process,
demanding a lot of effort.

Key words: Jew, diaspora, minority, the Holocaust, Judaism, identity, anti-Semitism
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¯ydzi w opolskich elitach w³adzy
po II wojnie œwiatowej

Streszczenie: Ludnoœæ pochodzenia ¿ydowskiego odgrywa³a istotn¹ rolê w ¿yciu politycznym
i spo³eczno-gospodarczym Œl¹ska Opolskiego po II wojnie œwiatowej. W artykule zaprezentowano
kilka wybranych przyk³adów dzia³aczy PZPR (Jadwiga Ludwiñska, Henryk Werebejczyk, Marian
Œmigielski i in.), którzy szczególnie w latach 50. XX wieku decydowali o kierunku rozwoju wojewódz-
twa opolskiego. Osoby te szczêœliwie przetrwa³y okres Holocaustu, co niejednokrotnie mia³o
wp³yw na ich dalsze losy. Omawiana grupa, choæ nieliczna, by³a jednak prê¿na. Osoby te zajmo-
wa³y wiele eksponowanych stanowisk w aparacie w³adzy partyjnej, jak równie¿ w podmiotach gos-
podarczych czy medialnych, takich jak Polskie Radio w Opolu czy „Trybuna Opolska”. Artyku³
opracowany jest na podstawie kwerendy archiwalnej przeprowadzonej w Archiwum Akt Nowych
w Warszawie oraz Archiwum Pañstwowym w Opolu.

S³owa kluczowe: Opole, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ¯ydzi, komunizm, antysemityzm

1. Wprowadzenie

Przed wybuchem II wojny œwiatowej ludnoœæ ¿ydowska stanowi³a oko³o
1% ogó³u mieszkañców niemieckiego Opola. Mimo stosunkowo niewielkiej
liczebnoœci spo³ecznoœæ ta odgrywa³a istotn¹ rolê w ¿yciu gospodarczym,
spo³ecznym i politycznym. Losy opolskich ¯ydów do 1944 roku doczeka³y
siê kilku opracowañ naukowych1, z których najwa¿niejszym jest publikacja
Macieja Borkowskiego, poœwiêcona opolskiej gminie ¿ydowskiej w latach
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1 A. Steinert, Geschichte der Juden im Oppeln: fest und Gedenkschrift der Oppelner Synagogen gemeinde
zur Erinnerung das fünfundzwanzigjährige Gestehen der neuhen Synagoge, Oppeln 1922; M. Borkowski,
Wybitni ¯ydzi opolscy 1812–1938. Próba ukazania elity spo³ecznoœci ¿ydowskiej Opola, „Studia Œl¹skie”
1997, t. 56, s. 149–180; idem, By nie przepadli w mroku. Opolscy ¯ydzi 1812–1938, „Opolski Rocznik Mu-
zealny” 1998, t. 12, s. 11–42; idem, Stan badañ nad histori¹ ¯ydów w Opolu, „Studia Œl¹skie” 2003, t. 62,
s. 217–226; idem, Œladami ¯ydów. Dolny Œl¹sk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska, (wspó³aut. A. Kirmiel,
T. W³odarczyk), Warszawa 2008.



1812–19442. Likwidacja spo³ecznoœci ¿ydowskiej niemieckiego Opola sta³a
siê faktem – ¯ydzi ¿yj¹cy w Opolu w okresie powojennym to zupe³nie inna
grupa ludnoœci.

Problematyka udzia³u w opolskim ¿yciu politycznym ludnoœci pocho-
dzenia ¿ydowskiego po II wojnie œwiatowej nie doczeka³a siê dotychczas
opracowania naukowego. Niniejszy artyku³ jest prób¹ omówienia przedsta-
wionego powy¿ej zagadnienia badawczego. Omawiaj¹c temat, skupiono siê
na kilku wybranych przyk³adach dzia³aczy, którzy nale¿eli do opolskich
wojewódzkich elit politycznych3. Artyku³ powsta³ przede wszystkim na
podstawie akt Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej w Opolu przechowywanych w miejscowym Archiwum Pañstwo-
wym, a tak¿e na podstawie opublikowanych wspomnieñ Jadwigi Ludwiñ-
skiej i Henryka Werebejczyka4.

G³ówn¹ cezur¹ czasow¹ s¹ lata 1950–1968, jednak czêœæ faktów do-
tycz¹cych omawianych osób wykracza poza ten okres. Data pocz¹tkowa
zwi¹zana jest z utworzeniem województwa opolskiego. Akt podniesienia
regionu do rangi województwa przyczyni³ siê tak¿e do nap³ywu dzia³aczy
politycznych z innych stron kraju. Wraz z reform¹ struktury administracyj-
nej kraju nast¹pi³y równie¿ przekszta³cenia w ³onie partii rz¹dz¹cej, jak¹
by³a powo³ana do ¿ycia 15 grudnia 1948 roku Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza. Z kolei rok 1968 to czas odsuniêcia od eksponowanych stano-
wisk dzia³aczy komunistycznych pochodzenia ¿ydowskiego.

2. Jadwiga Ludwiñska-Feldman

Na czele utworzonego w czerwcu 1950 roku Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Opolu stan¹³ Roman Nowak, który zosta³ oddelegowany do nowe-
go województwa z Katowic, gdzie wczeœniej pe³ni³ funkcjê II sekretarza.
Wraz z Nowakiem do Opola zosta³a skierowana Jadwiga Ludwiñska
(w³aœciwie Szyfra Goldszlak), dzia³aczka komunistyczna pochodzenia ¿y-
dowskiego. W dzia³alnoœci konspiracyjnej w trakcie II wojny œwiatowej
pos³ugiwa³a siê tak¿e pseudonimami „Sabina” i „Marta”. W aktach KW
PZPR figuruje pod nazwiskiem Ludwiñska-Feldman5.
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2 M. Borkowski, Gmina ¿ydowska w Opolu w latach 1812–1944, Opole 2009.
3 M. Sroka, Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu jako lokalna elita w³adzy, [w:] Elity komunistyczne

w Polsce, red. M. Szumi³o, M. ¯ukowski, Warszawa–Lublin 2015, s. 243–271.
4 Niezwykle wartoœciowe dla omawianego tematu s¹ wspomnienia Chanana Werebejczyka, któ-

re opublikowano w 2012 roku staraniem Muzeum Stutthof w Szczecinie. Obrazuj¹ one nie tylko
Holokaust czy dzia³alnoœæ powojenn¹ autora, ale przede wszystkim ¿ycie codzienne, tak¿e z okresu
pracy w Opolu.

5 Archiwum Pañstwowe w Opolu (dalej: APO), zespó³ archiwalny Komitet Wojewódzki Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu (dalej: KW PZPR w Opolu), sygn. 6219, Akta personalne:
Jadwiga Ludwiñska-Feldman, k. 1.



Urodzi³a siê 1 paŸdziernika 1907 roku we wsi M³odzawy w powiecie piñ-
czowskim. Od 1927 roku aktywnie dzia³a³a w Zwi¹zku M³odzie¿y Komuni-
stycznej na terenie £odzi. W 1929 roku wst¹pi³a do Komunistycznej Partii
Polski, pe³ni¹c szereg istotnych funkcji w Bêdzinie, D¹browie Górniczej,
£odzi, Krakowie i Bielsku. By³a wielokrotnie wiêziona. W trakcie II wojny
œwiatowej przebywa³a na terenie Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich, sk¹d w 1942 roku wraz z Grup¹ Inicjatywn¹ Ma³gorzaty Fornal-
skiej przyby³a do kraju. W latach 1942–1945 dzia³a³a bardzo aktywnie
w strukturach Polskiej Partii Robotniczej na Podkarpaciu, w okrêgu mie-
chowsko-piñczowskim, w Krakowie oraz na pó³nocnym Mazowszu6.

Od wiosny 1945 roku wchodzi³a w sk³ad Egzekutywy KW PPR (nastêp-
nie PZPR) w Katowicach, pe³ni³a tak¿e funkcjê III sekretarza i kierowniczki
Wydzia³u Personalnego. Na stanowisku tym odpowiada³a za dobór kadr
dla aparatu partyjnego, pañstwowego i gospodarczego. Czêœæ dzia³aczy an-
ga¿owanych przez ni¹ kierowano tak¿e do powiatów, z których w 1950
roku utworzono województwo opolskie. W latach 1949–1950 pracowa³a
jako instruktorka w Wydziale Kadr Komitetu Centralnego PZPR. Od 1950
do 1956 roku pe³ni³a funkcjê sekretarza propagandy KW PZPR w Opolu,
zasiadaj¹c z urzêdu tak¿e w Egzekutywie oraz Plenum KW. By³a dzia³aczk¹
zaanga¿owan¹ w budowê systemu komunistycznego w Polsce, w tym tak¿e
na terenie Œl¹ska Opolskiego, gdzie wielokrotnie przebywa³a pocz¹wszy od
1945 roku w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji w katowickim komitecie PZPR.
Szerzej dzia³alnoœæ Ludwiñskiej w tym okresie prezentuj¹ jej opublikowane
wspomnienia pt. Na wyzwolonym Œl¹sku7.

W opolskiej organizacji partyjnej odpowiada³a za kreowan¹ w okresie
stalinizmu propagandê partyjn¹8. W zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej
w kraju jej dotychczasowa dzia³alnoœæ spotyka³a siê z krytyk¹ ze strony in-
nych dzia³aczy KW PZPR. W 1954 roku sekretarz KW Aleksander Majewski
zarzuci³ Ludwiñskiej, i¿ jej dzia³ania propagandowe by³y niew³aœciwe9.
Znacznie bardziej negatywnie oceniono j¹ w 1956 roku. Szczególnie ostro jej
politykê propagandow¹, która niemal do koñca opiera³a siê na antygo-
mu³kowskich tezach, krytykowa³ sekretarz KW Jan Cyganek. W toku ¿y-
wio³owych dyskusji, jakie toczono w KW PZPR w paŸdzierniku 1956 roku,
sama zainteresowana stwierdzi³a: „[...] nie czujê tego, aby nie mieæ si³y pra-
cowaæ w aparacie partyjnym, mo¿e niekoniecznie na kierowniczym stano-
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6 B. Dymek, Pierwsze lata dzia³alnoœci PPR na Mazowszu P³ockim, „Notatki P³ockie” 1961, nr 6/22,
s. 37.

7 J.S. Ludwiñska, Na wyzwolonym Œl¹sku, Warszawa 1977.
8 Ibidem, s. 280.
9 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 285, Protokó³ z narady cz³onków Egzekutywy Komitetu Woje-

wódzkiego PZPR Opole odbytej w dniu 10 grudnia 1954 roku, k. 196.



wisku. Jest fakt, ¿e mam du¿o starych nawyków, ale mam równie¿ doœæ
si³y, aby pracowaæ po nowemu”10.

Przemiany 1956 roku na trwa³e usunê³y Ludwiñsk¹ z aparatu partyjnego.
Nastêpnie do koñca 1958 roku kierowa³a opolsk¹ rozg³oœni¹ Polskiego Ra-
dia, póŸniej zaœ pracowa³a w Zarz¹dzie G³ównym Towarzystwa PrzyjaŸni
Polsko-Radzieckiej, a tak¿e jako dyrektor Muzeum Lenina w Warszawie.
Wiêcej informacji dotycz¹cych dzia³alnoœci politycznej Ludwiñskiej mo¿na
odnaleŸæ w jej opublikowanych wspomnieniach11.

3. Henryk Werebejczyk

W latach 1954–1956 cz³onkiem Egzekutywy KW PZPR w Opolu by³ Hen-
ryk (Chanan) Werebejczyk. Jego przynale¿noœæ do organu wykonawczego
partii wynika³a z pe³nienia przez niego funkcji redaktora naczelnego
„Trybuny Opolskiej”, która w latach 1952–1989 by³a organem prasowym
KW PZPR. Werebejczyk urodzi³ siê 17 czerwca 1926 roku w £odzi. Tam te¿
zasta³ go wybuch II wojny œwiatowej. Wraz z rodzin¹ zosta³ zamkniêty
w ³ódzkim getcie, które przekszta³cono w jeden ogromny obóz pracy. Jego
ojciec Beniamin jako doskona³y fachowiec zosta³ zatrudniony w zak³adach
metalowych, z czasem do³¹czy³ do niego równie¿ syn. Pracy tej zawdziêcza³
przetrwanie okresu Zag³ady. W sierpniu 1944 roku getto zosta³o zlikwido-
wane, a rodzina Werebejczyków, podobnie jak pozostali mieszkañcy, zo-
sta³a wywieziona do KL Auschwitz-Birkenau. Nastêpnie poprzez obóz kon-
centracyjny w Stutthofie dotarli oni do obozu pracy w DreŸnie. W mieœcie
tym zmarli rodzice Chanana, a on i jego m³odsza siostra szczêœliwie prze¿y-
li wielkie bombardowanie miasta.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Werebejczyk powróci³ do Polski.
Z wielkim entuzjazmem zaanga¿owa³ siê w pracê w strukturach nowej
w³adzy, z któr¹ wi¹za³ wielkie nadzieje. Po powrocie do £odzi rozpocz¹³
pracê w zak³adach metalowych Józefa Johna12. Podj¹³ równie¿ naukê
w szkole wieczorowej dla doros³ych, a nastêpnie studia na Politechnice
£ódzkiej, których nie ukoñczy³13. Za spraw¹ swojego kuzyna Beniamina Las-
mana rozpocz¹³ pracê jako cenzor, a nastêpnie pod koniec 1949 roku awan-
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10 K. Tarka, Opolski PaŸdziernik 1956 roku – aspekty polityczne, [w:] Stalinizm i rok 1956 na Górnym
Œl¹sku, red. A. Dziurok, B. Linek, K. Tarka, Opole 2007, s. 297.

11 J.S. Ludwiñska, Drogi i ludzie, Warszawa 1969; eadem, Na wyzwolonym Œl¹sku, Warszawa 1977;
eadem, ¯ycie nielegalne, Warszawa 1988. Wspomnienia Jadwigi Ludwiñskiej znajduj¹ siê równie¿
w aktach KW PZPR w Opolu; APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 3493, W przededniu ostatniego Zjaz-
du KPP.

12 Ch. Werebejczyk, A jednak ¿yjê – wspomnienia ocala³ego, Warszawa 2012, s. 87.
13 Ibidem, s. 97.



sowa³, otrzymuj¹c etat w G³ównym Urzêdzie Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk w Warszawie. W 1951 roku zosta³ wys³any na dwuletni kurs do
Szko³y Partyjnej przy KC PZPR. Skierowanie na kurs partyjny postrzega³
jako bardzo du¿¹ nobilitacjê w swym ¿yciu zawodowym, które umo¿liwi³o
mu dalszy rozwój kariery politycznej.

Latem 1953 roku mimo braku doœwiadczenia dziennikarskiego oddelego-
wano go do Opola, gdzie we wrzeœniu obj¹³ stanowisko redaktora naczelne-
go „Trybuny Opolskiej”. Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ jego poprzednik – Alek-
sander Masiewicki – tak¿e by³ pochodzenia ¿ydowskiego. W tym miejscu
warto w kilku s³owach wspomnieæ o organizatorze i pierwszym redaktorze
„Trybuny Opolskiej”.

Aleksander Masiewicki urodzi³ siê 7 lipca 1917 roku. W okresie miêdzy-
wojennym ukoñczy³ warszawskie gimnazjum, w którym zetkn¹³ siê z Adol-
fem Bermanem (bratem Jakuba Bermana). Masiewicki i jego ¿ona byli
komunistycznymi dzia³aczami studenckim, a po inwazji Armii Czerwonej
na wschodnie tereny Polski zostali deportowani do sowieckiego obozu pra-
cy, gdzie uda³o im siê przetrwaæ do czasu amnestii og³oszonej po niemiec-
kim ataku na ZSRR. Masiewicki zosta³ repatriowany do Polski. Podj¹³ pracê
na stanowisku dyrektora regionalnego Biura Kontroli Prasy w Olsztynie14.
W latach póŸniejszych pracowa³ m.in. w Opolu, a tak¿e w warszawskim
tygodniku „7 dni w Polsce”. Bardzo g³êboko prze¿y³ kampaniê antysyjoni-
styczn¹ 1968 roku. By³o to dla niego „przekreœlenie ca³ego [...] ¿ycia, samo-
unicestwienie”. By³y te¿ konsekwencje praktyczne – on i ¿ona stracili pracê.
„Zostaliœmy bez œrodków do ¿ycia – pisa³ – nic jednak nie zdo³a³o zm¹ciæ
mojej satysfakcji, ¿e mogê w³asnym dzieciom spojrzeæ w oczy bez zawsty-
dzenia”15. Wyemigrowa³ do Stanów Zjednoczonych. Zmar³ 13 stycznia 2011
roku w Montclair (Essex County)16.

Wracaj¹c do Werebejczyka, warto nadmieniæ, ¿e – podobnie jak wielu in-
nych dzia³aczy pochodzenia ¿ydowskiego – nie pos³ugiwa³ siê swym orygi-
nalnym imieniem, które zast¹pi³ znacznie bardziej polsko brzmi¹cym –
Henryk. Zabieg ten by³ elementem asymilacji kulturowej, której podlega³a
zdecydowana wiêkszoœæ zaanga¿owanych politycznie dzia³aczy pochodze-
nia ¿ydowskiego.

Funkcjê redaktora naczelnego „Trybuny Opolskiej” Werebejczyk ³¹czy³
z prac¹ w Egzekutywie KW PZPR w Opolu. Sw¹ ówczesn¹ rolê okreœli³
mianem ³¹cznika miêdzy w³adzami partii a redakcj¹ gazety. Zadanie to
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KOMPROMISOW___STOP.html?as=3 (dostêp: 26.04.2014).
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by³o dla niego trudniejsze ni¿ pe³nienie funkcji redaktora naczelnego. Lata
spêdzone w Opolu postrzega³ pozytywnie. Korzystnie ocenia³ równie¿ oso-
by, z którymi mia³ wówczas stycznoœæ, w tym tak¿e pochodzenia ¿ydo-
wskiego. Jedn¹ z nich by³a ¿ona I sekretarza KW PZPR Romana Nowaka,
która w omawianym okresie pe³ni³a funkcjê kierownicz¹ w Robotniczej
Spó³dzielni Wydawniczej „Prasa”17. Obszerniej przedstawiona we wspom-
nieniach Werebejczyka jest Gustawa Siuciak, ¿ona Kazimierza Siuciaka –
ówczesnego przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej.
G. Siuciak pochodzi³a z bogatej ¿ydowskiej rodziny Barlewi z Warszawy.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ wyjecha³a ze swym pierwszym mê¿em Eugeniu-
szem Szyrem18 do Francji. Do Polski powróci³a jednak ju¿ z drugim mê¿em,
wspomnianym K. Siuciakiem. Werebejczyk, a tak¿e jego ¿ona Maria (Mi-
riam) darzyli G. Siuciak du¿¹ sympati¹19.

Prze³omowy w ¿yciu Werebejczyka by³ rok 1956, kiedy to mocno zaanga-
¿owa³ siê w „demokratyzacjê” partii. D¹¿y³ do zreformowania partii, w któ-
rej rolê dziejow¹ niezmiernie wierzy³. Nadzieje pok³adane w „odwil¿y” nie
spe³ni³y siê jednak, a sam Werebejczyk, podobnie jak inni reformatorzy
(m.in. J. Cyganek), nie zosta³ wybrany do sk³adu w³adz partyjnych w trak-
cie zorganizowanej w Opolu trzydniowej „Wojewódzkiej konferencji spra-
wozdawczo-wyborczej PZPR” (15–17 grudnia 1956 roku)20.

Zawiedzione nadzieje, a tak¿e wzmagaj¹cy siê od po³owy lat 50. antyse-
mityzm przek³ada³y siê na wzrost poczucia zagro¿enia wœród ¯ydów. Przy-
zwolenie w³adz na legaln¹ emigracjê przyczyni³o siê do znacznej fali wyjaz-
dów, w wyniku których w Polsce pozosta³o oko³o 25–30 tys. osób uznawa-
nych za ¯ydów21. Wiosn¹ 1957 roku Werebejczyk podj¹³ ostateczn¹ decyzjê
o opuszczeniu Polski. 19 kwietnia 1957 roku wraz z ¿on¹ i dwoma synami
wyemigrowa³ do Izraela.

W zwi¹zku z chêci¹ wyjazdu zosta³ wyrzucony z partii22. Mimo podjêcia
decyzji o emigracji znajomi, w tym cz³onkowie PZPR, pomagali mu
za³atwiæ wszelkie niezbêdne formalnoœci zwi¹zane z wyjazdem. Jego dotych-
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17 Ch. Werebejczyk, op. cit., s. 127–128.
18 Eugeniusz Szyr (ur. 15 kwietnia 1915 roku w £odygowicach, zm. 15 stycznia 2000 roku w War-

szawie) – polski polityk komunistyczny, major Wojska Polskiego. Od 1934 roku nale¿a³ do Komuni-
stycznej Partii Polski, a od 1944 roku by³ cz³onkiem Polskiej Partii Robotniczej. Nastêpnie od 1948
roku by³ cz³onkiem PZPR, w latach 1948–1981 nale¿a³ do KC PZPR, a w latach 1964–1968 by³ cz³on-
kiem Biura Politycznego KC PZPR.

19 Ch. Werebejczyk, op. cit., s. 128.
20 K. Tarka, op. cit., s. 297.
21 A. Grabski, M. Pisarski, A. Stankowski, Studia z dziejów i kultury ¯ydów w Polsce po 1945 roku,

Warszawa 1997, s. 102–103.
22 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 9291, Akta personalne by³ych cz³onków partii: Maria Werebej-

czyk, Henryk Werebejczyk.



czasowa pozycja przyczyni³a siê równie¿ do przyspieszenia procedur pasz-
portowych23. Poni¿aj¹cy dla Werebejczyków by³ jednak sam odbiór paszpor-
tu. Zostali oni zobowi¹zani do zrzeczenia siê obywatelstwa polskiego,
a dokument obowi¹zywa³ wy³¹cznie w jednym kierunku. Takie potrakto-
wanie w ich odczuciu ukazywa³o rzeczywisty stosunek ówczesnych w³adz
polskich do ludnoœci ¿ydowskiej, która chcia³a opuœciæ kraj24.

Wspólnie z rodzin¹ Werebejczyków Polskê opuœciæ mia³ równie¿ inny
cz³onek Egzekutywy KW PZPR, o którym bêdzie mowa poni¿ej – Marian
Œmigielski, który ostatecznie jednak zrezygnowa³ z tego pomys³u, oba-
wiaj¹c siê o sw¹ przysz³oœæ w nowym kraju. Rezygnacja wynika³a z obaw
podsycanych opowieœciami o trudnoœciach gospodarczych Izraela i nie³atwych
pocz¹tkach imigrantów przybywaj¹cych m.in. z Polski25.

4. Marian Œmigielski

Kolejnym dzia³aczem politycznym pochodzenia ¿ydowskiego, który od-
grywa³ istotn¹ rolê w opolskim ¿yciu politycznym lat 50., by³ wspomniany
Marian Œmigielski (w³aœciwie Zylberberg), znany tak¿e jako Maniek z Wi-
dzewa. Urodzi³ siê 21 stycznia 1918 roku w £odzi26. W 1933 roku tu¿ po
ukoñczeniu szko³y podstawowej rozpocz¹³ pracê jako œlusarz w Widze-
wskiej Manufakturze. W tym okresie dzia³a³ w Komunistycznym Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej, a tak¿e w Klasowym Zwi¹zku Metalowców27. W dru-
giej z wymienionych organizacji dzia³a³ do wybuchu II wojny œwiatowej,
kiedy to w obawie przed gestapo skierowa³ siê na wschód. W trakcie wojny
zginê³y jego matka i cztery siostry28. Do 1943 roku pracowa³ w górnictwie
(Donbas). W okresie lipiec–paŸdziernik 1942 roku walczy³ na froncie w sze-
regach Armii Czerwonej, a nastêpnie od grudnia 1943 roku – w szeregach
I Armii Wojska Polskiego, z której zosta³ odwo³any w lutym 1945 roku.
Rozpocz¹³ pracê w aparacie partyjnym PPR, a nastêpnie PZPR w Bydgosz-
czy, Œwieciu, Grudzi¹dzu, Chojnicach, Inowroc³awiu i ponownie Bydgosz-
czy. Od grudnia 1949 roku pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Wojewódzkiej
Rady Zwi¹zków Zawodowych w Bydgoszczy. Niespe³na rok póŸniej roz-
pocz¹³ dwuletni kurs w Szkole Partyjnej przy KC PZPR, po której ukoñcze-
niu w lipcu 1952 roku skierowano go na stanowisko kierownika Wydzia³u
Ochrony Pracy Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych. W grudniu 1954
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23 Ch. Werebejczyk, op. cit., s. 150.
24 Ibidem.
25 Ibidem, s. 153.
26 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 9089, Akta personalne: Marian Œmigielski, k. 1.
27 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 3777, Wspomnienia i relacje: Marian Œmigielski, k. 1.
28 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 9089, Akta personalne: Marian Œmigielski, k. 1.



roku zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Wojewódzkiej Rady Zwi¹zków
Zawodowych w Opolu, gdzie pracowa³ do 1957 roku. W zwi¹zku z pe³nio-
n¹ funkcj¹ w latach 1955–1956 zasiada³ w Egzekutywie KW PZPR w Opo-
lu29. W prze³omowym roku 1956 opowiada³ siê po stronie reformatorów,
wspomnianych ju¿ wczeœniej Werebejczyka i Cyganka. W okresie tym roz-
wa¿a³ emigracjê do Izraela, ostatecznie jednak pozosta³ w Polsce. Od 1958
do 1968 roku pe³ni³ funkcjê dyrektora w opolskim Przedsiêbiorstwie Leœnej
Produkcji Niedrzewnej „Las”.

W 1968 roku Œmigielski, podobnie jak wielu innych dzia³aczy pochodze-
nia ¿ydowskiego, sta³ siê ofiar¹ propagandy antysemickiej. 29 marca 1968
roku oskar¿ono go o brak wspó³pracy z zak³adow¹ Podstawow¹ Organi-
zacj¹ Partyjn¹ oraz o despotyczny stosunek do pracowników i niew³aœciwe
relacje z za³og¹. Œmigielski ze ³zami w oczach prosi³, aby nie wyrzucano go
z partii, której poœwiêci³ tyle lat ¿ycia. W g³osowaniu nad jego spraw¹ bra-
kowa³o jednomyœlnoœci. W obronie oskar¿onego dyrektora stanêli dwaj pra-
cownicy przedsiêbiorstwa: Kosmala i Paw³oœ, którzy postawione mu zarzu-
ty okreœlili mianem oszczerstwa. Decyzjê o wyrzuceniu Œmigielskiego
z PZPR podtrzyma³a Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej w Opolu
(24 maja 1968 roku30), a tak¿e Centralna Komisja Kontroli Partyjnej (22 paŸ-
dziernika 1970 roku31). W wyniku podjêtych decyzji zosta³ zdegradowany.
Pracowa³ jako zastêpca kierownika ds. zbytu i transportu32.

5. Stefan Michalski

Podobny los w 1968 roku spotka³ Stefana Michalskiego, który w latach
1960–1968 pe³ni³ funkcjê kierownika Wydzia³u Administracyjnego KW PZPR
w Opolu. W jego przypadku post¹piono jednak nieco ³agodniej. Zapro-
ponowano mu degradacjê w ramach aparatu partyjnego, której nie zdecy-
dowa³ siê przyj¹æ, w zwi¹zku z czym, na wniosek I sekretarza KW Mariana
Miœkiewicza, zosta³ skierowany na tzw. rentê pragmatyczn¹. Michalski fak-
tyczne pe³nienie funkcji kierownika Wydzia³u Administracyjnego zakoñ-
czy³ 30 kwietnia 1968 roku, jednak ju¿ 18 kwietnia tego¿ roku Miœkiewicz
wnioskowa³ do KC o przyznanie renty33, której wyp³acanie nast¹pi³o od
1 wrzeœnia 1968 roku.
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32 Ibidem.
33 APO, KW PZPR w Opolu, sygn. 345, Protokó³ z obrad Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego

PZPR w Opolu odbytej dnia 18 kwietnia 1968 roku, k. 41.



Stefan Michalski (Nusbaum) urodzi³ siê 13 sierpnia 1913 roku w Czêsto-
chowie. Jako nastolatek by³ uczniem szko³y przemys³owej w £odzi, gdzie
zetkn¹³ siê z ruchem komunistycznym34. Przed II wojn¹ œwiatow¹ nale¿a³
do Komunistycznego Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej (KZMP) i Komunistycz-
nej Partii Polski (KPP), a tak¿e do Zwi¹zku Zawodowego Metalowców.
W latach 1931–1935 dzia³a³ aktywnie w czêstochowskim œrodowisku robot-
niczym. Znany by³ pod ps. „Stasiek”. W okresie styczeñ–maj 1933 roku by³
wiêziony za dzia³alnoœæ w m³odzie¿ówce komunistycznej. Bezrobocie zmu-
si³o go do opuszczenia rodzinnego miasta. W Warszawie dzia³a³ pod ps. „Fe-
lek” (w KZMP w latach 1935–1936), a nastêpnie w KPP do jej rozwi¹zania
w 1938 roku jako „Czêstochowski”. Dzia³a³ na warszawskim Muranowie35.

Od 1937 roku pracowa³ jako œlusarz w Warszawie, a od czerwca do sierp-
nia 1944 roku – jako robotnik w Wiedniu, sk¹d zbieg³. Od stycznia 1945
roku pracowa³ w aparacie partyjnym PPR, wpierw na stanowisku instruk-
tora Komitetu Miejskiego w Czêstochowie36. W kwietniu 1945 roku zosta³
skierowany do Szko³y Centralnej PPR, po której ukoñczeniu zosta³ instruk-
torem Wydzia³u Przemys³owego KC PPR. W latach 1946–1948 pracowa³ jako
kierownik wydzia³u KW PPR w Bia³ymstoku, a nastêpnie do lipca 1950 roku
pe³ni³ funkcjê sekretarza w tamtejszym KW PZPR. W latach 1950–1952 by³
s³uchaczem Szko³y Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie. Od 1952 roku po-
nownie pe³ni³ funkcjê sekretarza KW PZPR, tym razem w Zielonej Górze37.

Na fali przemian 1956 roku straci³ stanowisko i zosta³ skierowany do tech-
nikum w Bytomiu. Podobny los spotka³ wówczas wielu pracowników apa-
ratu partyjnego. Do pracy w aparacie partyjnym powróci³ w lipcu 1960
roku, kiedy to obj¹³ wspomnian¹ ju¿ funkcjê kierownika Wydzia³u Admini-
stracyjnego KW PZPR w Opolu; pe³ni³ j¹ najd³u¿ej spoœród wszystkich zaj-
muj¹cych to stanowisko w ca³ym 40-letnim okresie funkcjonowania woje-
wódzkiej organizacji partyjnej38. Warto zauwa¿yæ, ¿e wydzia³, którym
kierowa³ Michalski, by³ jednym z dwóch najwa¿niejszych (obok Wydzia³u
Organizacyjnego) w strukturze w³adzy lokalnej. W jego kompetencji znaj-
dowa³y siê zagadnienia z zakresu organów sprawiedliwoœci, s³u¿by zdro-
wia, Koœcio³a katolickiego, mniejszoœci narodowych, stowarzyszeñ. W pierw-
szej po³owie lat 60. szczególnie istotn¹ spraw¹ by³a walka z Koœcio³em,
w tym laicyzacja s³u¿by zdrowia i obchody Millenium Chrztu Polski. Dla
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Michalskiego przeniesienie do Opola nie by³o bezpoœredni¹ degradacj¹ – ta
spotka³a go wraz z odwo³aniem z funkcji sekretarza KW PZPR w Zielonej
Górze. Praca w opolskim KW PZPR by³a jednak namiastk¹ jego pozycji
w aparacie partyjnym w latach 1948–1956. Definitywnym koñcem jego ka-
riery politycznej sta³a siê jednak kampania antysemicka roku 1968.

6. Henryk Kawa

Kolejnym pracownikiem aparatu partyjnego, zwolnionym na fali wyda-
rzeñ 1968 roku, by³ Henryk (Hersz) Kawa. Urodzi³ siê 15 grudnia 1922 roku
w Warszawie. By³ cz³onkiem PPR od 1947 roku, wczeœniej w latach
1946–1948 – cz³onkiem Zwi¹zku Walki M³odych, a w latach 1947–1950 –
pracownikiem Spó³dzielni Œlusarsko-Mechanicznej w Bielawie (pe³ni³ tam
te¿ funkcjê I sekretarza Oddzia³owej Organizacji Partyjnej PPR/PZPR).
W 1951 roku rozpocz¹³ pracê w KW PZPR w Opolu na stanowisku instru-
ktorskim. W 1957 roku, podobnie jak Stefan Michalski, zosta³ skierowany
do Technikum Górniczo-Mechanicznego w Bytomiu39. Jeszcze przed jego
ukoñczeniem ponownie zosta³ zatrudniony jako instruktor KW PZPR
w Opolu (luty 1958 roku). Po ukoñczeniu technikum w 1959 roku zosta³
mianowany zastêpc¹ kierownika Wojewódzkiego Oœrodka Szkolenia Partyj-
nego w Opolu, a od 1 stycznia 1964 roku awansowa³ na kierownika tego
Oœrodka. Pe³ni¹c funkcjê wicekierownicz¹, by³ s³uchaczem na Wydziale
Ekonomicznym Wy¿szej Szko³y Nauk Spo³ecznych w Warszawie (25 czerw-
ca 1959 – 14 czerwca 1963). Po ukoñczeniu studiów I stopnia uzyska³ wspo-
mniany awans. Drugi etap studiów zamkn¹³ w 1965 roku. 18 kwietnia 1968
roku decyzj¹ Egzekutywy KW PZPR w Opolu zosta³ odwo³any z zajmowa-
nego stanowiska. 16 czerwca 1968 roku przeniesiono go do pracy w Opol-
skich Zak³adach Przemys³u Cementowego40.

7. Eugeniusz Erdinast

Ostatni dzia³acz polityczny pochodzenia ¿ydowskiego, którego chcia³bym
zaprezentowaæ, to Eugeniusz (Gecel) Erdinast. Urodzi³ siê 1 grudnia 1923
roku w £odzi. Od 1946 roku by³ cz³onkiem PPR. W okresie paŸdziernik
1949 – marzec 1950 roku by³ s³uchaczem Wojewódzkiej Szko³y Partyjnej we
Wroc³awiu. Po jej ukoñczeniu pe³ni³ funkcjê sekretarza organizacyjnego
KP PZPR w Brzegu (do grudnia 1951 roku), nastêpnie I sekretarza tego¿ ko-
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mitetu. W okresie lipiec 1953 – listopad 1955 by³ s³uchaczem Dwuletniej
Szko³y Partyjnej przy KC PZPR. Nastêpnie pe³ni³ funkcjê sekretarza Komi-
tetu Zak³adowego Zak³adów Przemys³u Azotowego w Kêdzierzynie. W la-
tach 1959–1968 by³ zastêpc¹ kierownika Wydzia³u Ekonomicznego KW PZPR
w Opolu. W trakcie pracy na tym stanowisku uzupe³nia³ wykszta³cenie jako
s³uchacz na Wydziale Ekonomicznym Wy¿szej Szko³y Nauk Spo³ecznych
przy KC PZPR w Warszawie (w latach 1962–1966 studia I stopnia, w okresie
1966 – 20 marca 1968 studia magisterskie). Zosta³ zwolniony z pracy w apa-
racie partyjnym z dniem 31 maja 1968 roku. Decyzjê o odwo³aniu podjê³a
18 kwietnia 1968 roku Egzekutywa KW PZPR; w trakcie tego samego posie-
dzenia usuniêto równie¿ ze stanowiska wspomnianych wczeœniej M. Œmi-
gielskiego, S. Michalskiego i H. Kawê41. W latach kolejnych Erdinast by³ za-
trudniony w Zak³adzie Badañ i Doœwiadczeñ przy Opolskim Zjednoczeniu
Budowlanym42. Zmar³ 20 marca 2010 roku w Opolu.

* * *

Udzia³ osób pochodzenia ¿ydowskiego w ¿yciu politycznym Opola po
II wojnie œwiatowej nie by³ du¿y. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ w po³owie lat 50.
znaczenie tej grupy dzia³aczy by³o istotne. Ca³¹ ówczesn¹ propagand¹ par-
tyjn¹ kierowa³a sekretarz KW PZPR J. Ludwiñska, redaktorem naczelnym
organu prasowego KW – „Trybuny Opolskiej” (jedynej codziennej gazety
wydawanej w województwie) – by³ H. Werebejczyk. Ponadto w œcis³ym kie-
rownictwie partyjnym, jakim by³a Egzekutywa KW, zasiada³ M. Œmigielski.
Wœród zaprezentowanych postaci wiêkszoœæ utraci³a swoj¹ pozycjê poli-
tyczn¹ wraz z przemianami roku 1956.

Przedstawione w artykule postacie reprezentuj¹ zasadniczo dwa pokole-
nia dzia³aczy komunistycznych wed³ug systematyki Miros³awa Szumi³y43.
Pierwsze – kapepowskie – reprezentuj¹ J. Ludwiñska i S. Michalski, z kolei
drugie – pepeerowskie – H. Werebejczyk, H. Kawa i E. Erdinast. Na pogra-
niczu obu pokoleñ mo¿na zaklasyfikowaæ S. Michalskiego. Przynale¿noœæ
do poszczególnych pokoleñ dzia³aczy komunistycznych zwi¹zana jest tak¿e
z charakterystyk¹ œcie¿ki ich karier zawodowych i politycznych.

Interesuj¹cy jest fakt, i¿ niemal ka¿da z omawianych osób by³a zwi¹zana
z ³ódzkim œrodowiskiem robotniczym.
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8. Problemy badawcze

Powa¿nym problemem badawczym jest kwestia samookreœlenia ludnoœci
pochodzenia ¿ydowskiego, która anga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ polityczn¹
ruchu komunistycznego. Widoczne jest to m.in. w ankietach personal-
nych44, w których stosunkowo rzadko odnajduje siê wpis dotycz¹cy naro-
dowoœci ¿ydowskiej45. Kwestia ta dotyczy³a tak¿e akt osobowych opolskich
dzia³aczy, w których to aktach trudno odnaleŸæ informacje na temat pocho-
dzenia. Niezwykle pomocne w tej kwestii s¹ przywo³ane ju¿ wspomnienia
Werebejczyka. Redaktor naczelny „Trybuny Opolskiej”, opisuj¹c opolski etap
swej kariery politycznej, zwróci³ uwagê na innych dzia³aczy, którzy podob-
nie jak on byli pochodzenia ¿ydowskiego. Informacje te, choæ w wiêkszoœci
lakoniczne, wskaza³y kierunki prowadzenia kwerendy archiwalnej. Przypu-
szczenia te czêœciowo rozwia³a rozmowa telefoniczna z Werebejczykiem46.

9. Antysemityzm

Jak zaznaczono na wstêpie, ludnoœæ ¿ydowska wi¹za³a nadzieje z Polsk¹
pod rz¹dami komunistycznymi. Komunizm g³osi³ idee równoœci, walki ze
stereotypami religijnymi, rasowymi i narodowymi. Nadzieje te przek³ada³y
siê tak¿e na zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ w strukturach w³adzy. Barier¹
by³y jednak fale antysemityzmu.

Stosunek polskich w³adz do ludnoœci ¿ydowskiej w latach 1945–1956 by³
skomplikowany. G³ównym czynnikiem by³a polityka zagraniczna ZSRR
wobec kszta³tuj¹cego siê pañstwa ¿ydowskiego w Palestynie. W³adze ra-
dzieckie, maj¹c na celu os³abienie roli Wielkiej Brytanii w tym rejonie,
wspiera³y aspiracje ludnoœci ¿ydowskiej. Przychylny stosunek w³adzy
komunistycznej do tej ludnoœci w Polsce wynika³ z pragmatyzmu. System
w³adzy utworzony w 1944 roku wymaga³ miêdzynarodowego uznania, a li-
beralna polityka wobec mniejszoœci ¿ydowskiej mia³a w tym dopomóc.
Has³a g³oszone przez komunistów, takie jak: równouprawnienie, przeciw-
stawienie siê antysemityzmowi, powszechny dostêp do nauki i pracy, zy-
ska³y poparcie wielu ¯ydów. Program ten wydawa³ siê dla ludnoœci ¿ydow-
skiej atrakcyjny. Dzia³acze aktywni w ruchu komunistycznym znaleŸli siê
na wysokich stanowiskach pañstwowych i partyjnych, przede wszystkim
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dlatego, ¿e wiêkszoœæ z nich zwi¹za³a siê z ruchem komunistycznym jeszcze
przed II wojn¹ œwiatow¹. Utworzenie pañstwa Izrael w 1948 roku, a nastêp-
nie zdystansowanie siê jego rz¹du od polityki radzieckiej na rzecz wspó³pra-
cy z pañstwami zachodnimi przyczyni³y siê do zmiany stosunku w³adz
ZSRR do ludnoœci ¿ydowskiej. Problem dotyczy³ równie¿ ¿ydowskich przy-
wódców partii komunistycznej w Polsce, którzy stali siê niewygodni dla
Moskwy. Kampania antysyjonistyczna znalaz³a odzwierciedlenie tak¿e
w polskich realiach, gdzie systematycznie redukowano dzia³alnoœæ organi-
zacji ¿ydowskich oraz usuwano z aparatu w³adzy pracowników pochodze-
nia ¿ydowskiego47.

Socjologiczny i psychologiczny obraz spo³ecznoœci ¿ydowskiej anga-
¿uj¹cej siê w dzia³ania ruchu komunistycznego po II wojnie œwiatowej sze-
rzej przedstawi³ Jaff Schatz48. Wskaza³ on na skalê zaanga¿owania ludnoœci
pochodzenia ¿ydowskiego w dzia³alnoœæ w partii komunistycznej, a tak¿e
rozterki wewnêtrzne tej ludnoœci. Sytuacjê zaprezentowan¹ w 1956 roku
mo¿na odnieœæ do odczuæ przedstawianych we wspomnieniach Werebej-
czyka49.

W po³owie lat 50. pojawi³y siê tendencje do usuwania ze stanowisk nie-
których osób przy wykorzystaniu demagogii antysemickiej. Szczególnego
znaczenia nabra³o to w okresie kryzysu systemu politycznego w 1956 roku,
kiedy to politycy komunistyczni d¹¿yli do uzyskania poparcia spo³eczeñ-
stwa poprzez eliminacjê ludnoœci ¿ydowskiej z eksponowanych stanowisk
pañstwowych i partyjnych, a tak¿e zrzucaj¹c winê za zbrodnie stalinowskie
na ¯ydów pracuj¹cych w aparacie bezpieczeñstwa50. Zabiegi te mia³y na
celu podkreœlenie narodowego charakteru w³adzy komunistycznej w Pol-
sce51. Formalnie w³adze centralne PZPR skierowa³y do komitetów tereno-
wych list w sprawie zwalczania dyskryminacji ludnoœci ¿ydowskiej. Cen-
trum polityczne wytrwa³o na stanowisku powstrzymywania retoryki anty-
semickiej w przestrzeni publicznej do 1967 roku52. Skala kampanii antysemic-
kiej w 1968 roku nie mia³a sobie równych w historii PRL. Opiera³a siê ona
przede wszystkim na „agresji symbolicznej, werbalnej, której zwieñczeniem
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nie by³ terror krwawy, lecz terror psychiczny, nie fala aresztowañ i zsy³ek
na Syberiê, lecz fala zwolnieñ z pracy i emigracji”53.

W wyniku akcji o pod³o¿u antysemickim odsuniêto na boczny tor wiêk-
szoœæ dzia³aczy politycznych pochodzenia ¿ydowskiego. Wielu z nich zde-
cydowa³o siê na emigracjê, jak m.in. wspomniani redaktorzy „Trybuny
Opolskiej”. Antysemityzm dotyka³ równie¿ innych œrodowisk. W opolskich
realiach przyk³adem mo¿e byæ kadra Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej z rek-
torem Maurycym Hornem czy Leszkiem Leo Kantorem na czele. G³ówn¹
rolê w prowadzonej wówczas czystce odgrywa³ Zenon Kawecki, ówczesny
sekretarz ds. propagandy KM PZPR w Opolu54, którego dzia³alnoœæ „doce-
niono”, mianuj¹c go zastêpc¹ kierownika Wojewódzkiego Oœrodka Szkole-
nia Partyjnego w czerwcu 1968 roku55.

10. Podsumowanie

Swego rodzaju dat¹ prze³omow¹ dla omawianego zagadnienia by³ wspom-
niany ju¿ 18 kwietnia 1968 roku. Wówczas dzia³acze pochodzenia ¿y-
dowskiego zostali usuniêci ze stanowisk; warto zauwa¿yæ, i¿ czêsto by³y to
osoby piastuj¹ce wa¿ne stanowiska w aparacie PZPR szczebla wojewódz-
kiego. Usuniêcie z partii by³o dla wielu z nich dramatem, a tak¿e przekre-
œleniem dotychczasowego ¿ycia, które niejednokrotnie by³o poœwiêcone
dzia³alnoœci w ruchu komunistycznym. Usuwanie osób pochodzenia ¿ydow-
skiego z opolskich elit politycznych, podobnie jak w przypadku ca³ego kra-
ju, odby³o siê w³aœciwie w dwóch etapach (1956–1957 oraz 1968).

Szczególnym przypadkiem jest tutaj Marian Œmigielski, którego kariera
polityczna i zawodowa by³a swoistym „papierkiem lakmusowym” dla wiêk-
szoœci dzia³aczy pochodzenia ¿ydowskiego. Szybkie awanse w pierwszych
latach w³adzy ludowej, a tak¿e wzrastaj¹c¹ rolê w strukturach partii prze-
rwa³y wydarzenia roku 1956. W roku nastêpnym pojawi³ siê dylemat do-
tycz¹cy wyjazdu do Izraela. Ostatecznie Œmigielski pozosta³ w kraju. W la-
tach kolejnych pe³ni³ funkcjê kierownicz¹ w przedsiêbiorstwie pañstwowym.
Zupe³na degradacja, podobnie jak w przypadku wiêkszoœci ówczesnych
dzia³aczy pochodzenia ¿ydowskiego, spotka³a go w 1968 roku. Szczególnie
dotkliwe by³o dla niego wyrzucenie z szeregów PZPR.

Ze wzglêdu na wspomniane trudnoœci badawcze trudno okreœliæ, ilu
dzia³aczy pochodzenia ¿ydowskiego pozosta³o w kierownictwie PZPR
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w województwie opolskim. W skali kraju w zwi¹zku z kampani¹ antyse-
mick¹ z lat 1967–1968 spo³ecznoœæ ¿ydowska zmniejszy³a siê z 25 do 5 tys.56

W Polsce pozostali przede wszystkim ludzie starsi.
Ówczesn¹ sytuacjê dobrze obrazuj¹ s³owa przebywaj¹cego na emigracji

w Szwecji Leszka Leo Kantora, który stwierdzi³: „Marzec 68 to nie tylko
Krakowskie Przedmieœcie. [...] To nie tylko W³adys³aw Gomu³ka i jego prze-
mówienie. To setki tysiêcy wstêpuj¹cych do partii po «najbardziej udanej
kampanii propagandowej PZPR». To zwalnianie z pracy w ca³ej Polsce leka-
rzy, in¿ynierów, ksiêgowej, nauczyciela. To równie¿ grabie¿ mienia, odbie-
ranie na granicy wszystkiego, co siê da³o zabraæ, równie¿ dyplomów i nie-
dokoñczonych prac doktorskich. [...] Marzec 68 to w koñcu 20 lat zakazu
wjazdu do Polski dla dzieci pragn¹cych odwiedziæ umieraj¹cych rodziców.
[...] To tak¿e samobójstwo Aleksandra Forda czy zdolnego studenta mate-
matyki Orlañskiego”57.
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JEWS IN THE ELITES OF OPOLE REGION AUTHORITIES AFTER WORLD WAR II

S u m m a r y

The Jewish community had a great influence on the politics, economy and society in Opole
region after World War II. In this article the author presents some activists of the Polish United
Workers’ Party (Jadwiga Ludwiñska, Henryk Werebejczyk, Marian Œmigielski and others), who –
especially in the 1950s – decided about the directions of Opole region development. This small
group of people who survived Holocaust was in leadership of the Polish United Workers’ Party.
They were also in managements of every important company and the media in Opole, for example:
the local station of the Polish Radio in Opole and the local paper Trybuna Opolska. The article was
elaborated on the basis of materials found in the Central Archives of Modern Records in Warsaw
and the State Archives in Opole.

Key words: Opole, Polish United Workers’ Party, Jews, communism, anti-Semitism
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Czêœæ 5

Kwestia ¿ydowska w Wielkiej Brytanii





Magdalena RAJZER
Uniwersytet Opolski

Rola Wielkiej Brytanii
w powstaniu pañstwa izraelskiego

Streszczenie: Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie roli Wielkiej Brytanii w tworzeniu pañ-
stwa izraelskiego na tle pozosta³ych, ostatecznie nieimplementowanych koncepcji. Brytyjskie zain-
teresowanie terytorium Bliskiego Wschodu wynika³o przede wszystkim z chêci podtrzymania swo-
jej pozycji na arenie miêdzynarodowej w okresie chylenia siê brytyjskiego imperium ku upadkowi.
Brytyjscy decydenci polityczni nie sprostali wyzwaniu zapobie¿enia eskalacji antagonizmów ¿ydow-
sko-arabskich, czego konsekwencj¹ sta³a siê utrata sympatii œrodowisk syjonistycznych na rzecz no-
wego mocarstwa na arenie miêdzynarodowej – Stanów Zjednoczonych.

S³owa kluczowe: powstanie pañstwa Izrael, syjonizm, brytyjska polityka zagraniczna na Bliskim
Wschodzie, Deklaracja Balfoura, Mandat Brytyjski nad Palestyn¹

1. Wprowadzenie

Korzenie idei powo³ania suwerennego pañstwa ¿ydowskiego, maj¹cego
zjednoczyæ rozsian¹ po ca³ym œwiecie diasporê, siêgaj¹ czasów biblijnych,
jednak¿e za moment, w którym d¹¿enia te nabieraj¹ charakteru zinstytucjo-
nalizowanego, nale¿y uznaæ dopiero powstanie ruchu syjonistycznego.
Dzia³alnoœæ Teodora Herzla, mieszkaj¹cego w Wiedniu dziennikarza ¿ydow-
skiego pochodzenia, u schy³ku XIX wieku zaowocowa³a powstaniem Œwia-
towej Organizacji Syjonistycznej. Nale¿y wskazaæ, i¿ ruch ten nie mia³ cha-
rakteru monolitycznego, lecz stanowi³ formê zrzeszenia frakcji d¹¿¹cych do
odbudowy pañstwa ¿ydowskiego, których cechê dystynktywn¹ stanowi³
dobór œrodków oraz narzêdzi w realizacji wspólnego celu. Niejednolity cha-
rakter organizacji doprowadzi³ do powstania licznych, czêsto rozbie¿nych,
koncepcji powo³ania nowego pañstwa ¿ydowskiego przy pomocy ówczes-
nych mocarstw. Dzia³alnoœæ Teodora Herzla nie przyczyni³a siê bezpoœred-
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nio do przyznania specjalnych praw ani przywilejów ¯ydom osiedlaj¹cym
siê na terytorium Palestyny, jednak¿e maj¹cy wielu sprzymierzeñców ruch
syjonistyczny sta³ siê istotnym czynnikiem kalkulacji pañstw zainteresowa-
nych ekspansj¹ kosztem imperium osmañskiego1. Brytyjskie zainteresowa-
nie terytorium Palestyny zwi¹zane by³o równie¿ w du¿ej mierze z bliskoœ-
ci¹ Kana³u Sueskiego, który stanowi³ najkrótsz¹ drogê wodn¹ ³¹cz¹c¹
Wyspy Brytyjskie z Indiami, podczas gdy dla Rosji najistotniejsze by³o
s¹siedztwo cieœnin ³¹cz¹cych Morze Czarne z Morzem Œródziemnym. Nie
mniej wa¿ny by³ tak¿e fakt rosn¹cego znaczenia pól naftowych na Bliskim
Wschodzie.

Celem autorki jest przedstawienie roli Wielkiej Brytanii w powstaniu pañ-
stwa izraelskiego na tle pozosta³ych, ostatecznie nieimplementowanych
koncepcji powo³ania pañstwa ¿ydowskiego. Niniejszy artyku³ ma charakter
analityczno-systematyzuj¹cy. W toku pracy autorka pos³u¿y³a siê metod¹
dedukcji i analizy, a tak¿e metod¹ historiograficzn¹. W celu przedstawienia
ewolucji badanego zagadnienia artyku³ prezentuje je w porz¹dku chronolo-
gicznym.

2. Geneza oraz koncepcje odbudowy pañstwa ¿ydowskiego

Utworzenie Œwiatowej Organizacji Syjonistycznej na zjeŸdzie w Bazylei
w 1897 roku2 nada³o problematyce utworzenia pañstwa ¿ydowskiego nowy
miêdzynarodowy oraz polityczny kontekst. Najsilniejsze oœrodki syjonisty-
czne dzia³a³y w Niemczech, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii,
na której terytorium stanowi³y one kontynuacjê funkcjonuj¹cego ju¿ od
po³owy XIX wieku Stowarzyszenia Angielsko-¯ydowskiego3. Podniesienie
idei utworzenia samodzielnego pañstwa ¿ydowskiego do rangi nagl¹cego
problemu politycznego na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej skutkowa³o po-
wstaniem licznych propozycji modelu tego pañstwa, jak równie¿ jego po-
tencjalnych lokalizacji. Jak ju¿ wskazano, g³ówny cel ruchu syjonistycznego
stanowi³o powo³anie pañstwa maj¹cego zjednoczyæ diasporê ¿ydowsk¹, na-
le¿y jednak podkreœliæ, i¿ szczególnie we wczesnym okresie swojej dzia³al-
noœci ruch ten d¹¿y³ równie¿ do utworzenia w³asnych osiedli oraz skon-
kretyzowania kierunku ¿ydowskiej migracji, jeszcze bez budowania struktur
stricte pañstwowych.

Jedn¹ z pierwszych propozycji rozwi¹zania problemu braku pañstwa ¿y-
dowskiego przedstawi³ sam za³o¿yciel Œwiatowej Organizacji Syjonistycz-
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nej. Teodor Herzl w swoim dziele pt. Pañstwo ¿ydowskie (w oryginale Der Ju-
denstaat) przywo³uje dwie propozycje potencjalnej lokalizacji nowego pañstwa
¿ydowskiego, a mianowicie Argentynê oraz tradycyjnie Palestynê4. W opi-
nii Herzla ostateczny wybór winien byæ wypadkow¹ preferencji ¿ydowskiej
opinii publicznej oraz realnych mo¿liwoœci powo³ania pañstwa ¿ydowskie-
go w proponowanych lokalizacjach5. Koronnym argumentem przema-
wiaj¹cym za wyborem opcji argentyñskiej by³a rozleg³oœæ terytorialna tego
pañstwa, przy jednoczesnej niskiej gêstoœci zaludnienia, ³agodnym klimacie
oraz rozleg³ych area³ach le¿¹cej od³ogiem ziemi uprawnej. Cesja czêœci swo-
jego terytorium na rzecz ustanowienia pañstwa ¿ydowskiego z ekonomicz-
nego punktu widzenia by³aby dla Argentyny korzystna, jednak¿e liczne
obawy budzi³o prawdopodobieñstwo wyst¹pienia konfliktów pomiêdzy
ludnoœci¹ rdzenn¹ a ludnoœci¹ nap³ywow¹.

Z kolei za opcj¹ palestyñsk¹ przemawia³a jej symbolika utraconej na
przestrzeni dziejów ojczyzny. Syjonizm powo³ywa³ siê na Bibliê, której za-
pisy interpretowane by³y jako prawny tytu³ w³asnoœci tej ziemi6. Jak pod-
kreœla³ Herzl, „sama nazwa Palestyny bêdzie przyci¹gaæ naszych ludzi
z si³¹ cudownej mocy”7. W zamian za zgodê su³tana na osiedlanie siê ¿ydow-
skich imigrantów na terytorium palestyñskim Œwiatowa Organizacja Syjo-
nistyczna zaoferowa³a uregulowanie wszystkich zobowi¹zañ finansowych
oraz sp³atê zad³u¿enia imperium osmañskiego. Herzl kreœli³ wizjê pañstwa
¿ydowskiego w Palestynie jako swoistej strefy buforowej pomiêdzy Europ¹
i Azj¹, jak równie¿ przyczó³ku cywilizacji pozostaj¹cego w opozycji wobec
wszechobecnego barbarzyñstwa. Przysz³e pañstwo ¿ydowskie mia³o byæ
podmiotem zachowuj¹cym neutralnoœæ na arenie miêdzynarodowej, nato-
miast problem obecnoœci chrzeœcijañskich sanktuariów na tym¿e terytorium
mia³o rozwi¹zaæ przypisanie im statusu eksterytorialnego8.

W 1902 roku Joseph Chamberlain, brytyjski sekretarz do spraw kolonii,
przedstawi³ projekt osiedlenia ¯ydów we wschodniej czêœci kontynentu
afrykañskiego, a konkretnie – na terytorium Ugandy9. Nale¿y podkreœliæ, i¿
brytyjska inicjatywa stanowi³a odpowiedŸ na narastaj¹ce nastroje antysemic-
kie na terytorium Rosji10. Brytyjczycy wystosowali do przywódcy Œwiato-
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wej Organizacji Syjonistycznej Teodora Herzla propozycjê przekazania
¯ydom 13 000 km2 Mau Plateau (terytorium dzisiejszej Kenii)11. Pomys³ zo-
sta³ poddany pod dyskusjê w czasie szóstego zjazdu Œwiatowej Organizacji
Syjonistycznej w Bazylei w 1903 roku. W konsekwencji zaledwie rok póŸ-
niej do Ugandy oddelegowana zosta³a grupa ekspertów, których celem by³o
zbadanie warunków potencjalnego osadnictwa ¿ydowskiego. Proponowan¹
destynacjê okreœlono mianem „przedpokoju do Ziemi Œwiêtej”12. Umiarko-
wany klimat Ugandy sprzyja³ europejskiemu osadnictwu. Jednak¿e obser-
watorzy wyrazili obawy w stosunku do lokalnej spo³ecznoœci Masajów,
wrogo nastawionych do przybyszów ze Starego Kontynentu. W konsek-
wencji przygotowanego przez grupê eksperck¹ raportu w 1905 roku Œwia-
towa Organizacja Syjonistyczna ostatecznie odrzuci³a brytyjski projekt
osadnictwa ¿ydowskiego na terytorium Ugandy, sk³aniaj¹c siê coraz wyraŸ-
niej ku opcji palestyñskiej13.

W marcu 1940 roku wysuniêty zosta³ kolejny projekt, nieznanego autor-
stwa, mówi¹cy o proklamowaniu pañstwa ¿ydowskiego na terytorium Gu-
jany Brytyjskiej (obecnie Gujana). Jednak¿e w tym przypadku to brytyjscy
decydenci polityczni wyrazili swój daleko id¹cy sceptycyzm. Zgodnie z de-
cyzj¹ rz¹du brytyjskiego „kwestia ta jest obecnie zbyt problematyczna
i wi¹zaæ siê musi z przedsiêwziêciem odpowiednich kroków oraz przyjê-
ciem okreœlonej polityki, dlatego te¿ jej rozwi¹zanie powinno pozostaæ
w gestii przysz³ych rz¹dów, które poddadz¹ j¹ pod dyskusjê w nad-
chodz¹cych latach”14.

W czerwcu 1940 roku rz¹d nazistowskich Niemiec wysun¹³ koncepcjê
przesiedlenia europejskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej na wyspê Madagaskar.
W literaturze przedmiotu idea ta zyska³a miano „Planu Madagaskar”15.
Niemiecki projekt oparty zosta³ na wczeœniejszych refleksjach niemieckiego
uczonego Paula de Lagarde oraz rz¹dów Wielkiej Brytanii, Francji i Polski16.
W swojej pracy pt. Refleksje na temat traktowania ludów obcych ras na Wscho-
dzie Heinrich Himmler wyrazi³ nadziejê, i¿ „problem ¿ydowski zostanie
ca³kowicie rozwi¹zany poprzez mo¿liwoœæ emigracji wszystkich ¯ydów do
Afryki lub innych kolonii”17. Dyskusja na temat „Planu Madagaskar” zo-
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sta³a zapocz¹tkowana przez innych nazistowskich ideologów: Juliusa Strei-
chera, Hermanna Göringa oraz Joachima von Ribbentropa, ju¿ w 1938 roku
jednak¿e ówczesna koniunktura miêdzynarodowa nie sprzyja³a jego imple-
mentacji18. W czasie II wojny œwiatowej, w obliczu s³abn¹cej pozycji Francji,
przejœcie francuskich terytoriów kolonialnych, w tym równie¿ Madagaska-
ru, pod kontrolê niemieck¹ wydawa³o siê wy³¹cznie kwesti¹ czasu. W kon-
sekwencji klêski Niemiec w bitwie o Angliê w 1940 roku oraz w bitwie
o Moskwê w 1941 roku odst¹piono od koncepcji wyekspediowania europej-
skiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej na Madagaskar i przyst¹piono do jej masowej
eksterminacji19.

Przytoczona powy¿ej lista koncepcji lokalizacji przysz³ego pañstwa ¿ydow-
skiego pozostaje subiektywnym wyborem autorki i nie stanowi pe³nego ka-
talogu proponowanych lokalizacji. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wiêkszoœæ z powy¿-
szych propozycji ostatecznie nie doczeka³a siê praktycznej realizacji z po-
wodu d¹¿enia Œwiatowej Organizacji Syjonistycznej do implementacji pro-
jektu osadnictwa ¿ydowskiego w Palestynie.

3. Deklaracja Balfoura

A¿ do momentu zakoñczenia I wojny œwiatowej terytorium Palestyny
znajdowa³o siê w granicach imperium osmañskiego. Niewielki, mierz¹cy
zaledwie 26 tys. km2 obszar cechowa³ siê jednak¿e ogromnym znaczeniem
strategicznym oraz symbolicznym20. Geograficzne usytuowanie na przeciê-
ciu szlaków europejskich, azjatyckich oraz afrykañskich, jak równie¿ szcze-
gólne miejsce tego obszaru dla wyznawców trzech wielkich religii – judaiz-
mu, chrzeœcijañstwa oraz islamu – by³y przyczyn¹ wielowiekowej konkuren-
cji pomiêdzy mocarstwami o uzyskanie wp³ywów na tym terytorium.

W celu przejêcia kontroli nad zasobami regionu, niezwykle cennymi
w czasie tocz¹cych siê dzia³añ I wojny œwiatowej, pañstwa europejskie,
a w szczególnoœci Wielka Brytania oraz Francja, d¹¿y³y do nowego po-
dzia³u stref wp³ywów na Bliskim Wschodzie. G³ównym obszarem dzia³al-
noœci Europejczyków by³o mobilizowanie Arabów do przeprowadzenia
szeregu wyst¹pieñ o charakterze antytureckim, przy jednoczesnym plano-
waniu przysz³ego podzia³u spuœcizny po chyl¹cym siê ku upadkowi impe-
rium osmañskim. W celu osi¹gniêcia zak³adanych celów strategicznych mo-
carstwa europejskie przedsiêwziê³y szereg wykluczaj¹cych siê wzajemnie
zobowi¹zañ i obietnic. Z jednej strony rz¹d brytyjski, w zamian za arabskie
poparcie dla wojsk brytyjskich na terytorium Bliskiego Wschodu, w 1915
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roku zobowi¹za³ siê do utworzenia po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
zjednoczonego pañstwa arabskiego, w sk³ad którego mia³a wchodziæ rów-
nie¿ Palestyna21. Jednoczeœnie 26 kwietnia tego samego roku dosz³o do pod-
pisania tajnego porozumienia pañstw alianckich, w którym nakreœlono
zupe³nie inn¹, sprzeczn¹ z obietnicami z³o¿onymi spo³eczeñstwu arabskie-
mu, koncepcjê podzia³u ziem pomiêdzy Morzem Œródziemnym a Zatok¹
Persk¹22. Zawarty pomiêdzy Wielk¹ Brytani¹ i Francj¹ traktat Sykes-Picot
nie tylko wytycza³ granicê przysz³ych stref wp³ywów europejskich mo-
carstw na Bliskim Wschodzie, lecz równie¿ zawiera³ zapis precyzuj¹cy, ¿e
w okresie powojennym Palestyna bêdzie pozostawaæ pod zarz¹dem miê-
dzynarodowym23. Zawarcie tego porozumienia uznaje siê za najistotniejszy
punkt zwrotny w dziejach relacji zachodnio-arabskich.

W obliczu narastaj¹cej nieufnoœci Arabów, wobec celów brytyjskiej poli-
tyki zagranicznej na terytorium Bliskiego Wschodu, której Ÿród³a nale¿y
upatrywaæ we wzajemnie wykluczaj¹cych siê obietnicach sk³adanych za-
równo stronie arabskiej, jak i stronie ¿ydowskiej, og³oszenie w 1917 roku
Deklaracji Balfoura stanowi³o swoisty prze³om w procesie poszukiwania
rozwi¹zania problemu palestyñskiego24.

Maj¹ca formê listu deklaracja ministra spraw zagranicznych Wielkiej Bry-
tanii – lorda Arthura Jamesa Balfoura, skierowana do aktywnego dzia³acza
syjonistycznego, brytyjskiego bankiera i polityka – lorda Lionela Waltera
Rothschilda, g³osi³a, i¿ „rz¹d Jego Królewskiej Moœci odnosi siê przychylnie
do ustanowienia w Palestynie siedziby narodowej (national home) dla naro-
du ¿ydowskiego i do³o¿y wszelkich starañ, aby u³atwiæ osi¹gniêcie tego
celu. Jest przy tym ca³kowicie zrozumia³e, ¿e nie nast¹pi nic, co mog³oby
naruszaæ obywatelskie i religijne prawa spo³ecznoœci nie¿ydowskich ist-
niej¹cych w Palestynie lub prawa i status polityczny, z których ¯ydzi ko-
rzystaj¹ w jakimkolwiek innym kraju”25.

Pomimo swej niezobowi¹zuj¹cej formy oraz charakteru postanowieñ
w niej zawartych Deklaracja Balfoura mia³a szczególne znaczenie symboli-
czne. Stanowi³a ona pierwsz¹ tego typu dyplomatyczn¹ deklaracjê zachod-
niego mocarstwa popieraj¹c¹ d¹¿enia ruchu syjonistycznego. Uznawa³a ona
równie¿ prawo ¯ydów do utworzenia nowej, suwerennej siedziby narodo-
wej na terytorium palestyñskim. Oficjalna akceptacja ¿ydowskich d¹¿eñ
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i nadziei na powrót do ziemi Izraela znacznie podnios³a morale ruchu syjo-
nistycznego. W konsekwencji w sposób poœredni Deklaracja Balfoura przy-
czyni³a siê do zwiêkszenia skali imigracji i osiedlania siê przedstawicieli
spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Palestynie. Deklaracja Balfoura by³a wielkim suk-
cesem probrytyjskiej czêœci ruchu syjonistycznego. P³aszczyzn¹ porozumie-
nia by³a zgoda liderów brytyjskiej organizacji syjonistycznej na utworzenie
w Palestynie strefy buforowej, której celem by³oby zabezpieczenie tak istot-
nego dla brytyjskich decydentów Kana³u Sueskiego26. Palestyñscy Arabo-
wie odebrali zapisy Deklaracji Balfoura jako zamach na ich prawa oraz
z³amanie sk³adanych w przesz³oœci obietnic strony brytyjskiej, co zaowoco-
wa³o licznymi demonstracjami wymierzonymi we w³adze Mandatu Pale-
styny27. Wydarzenia te uznawane s¹ za fundament po dziœ dzieñ nieroz-
strzygniêtego konfliktu izraelsko-arabskiego.

4. Brytyjski mandat nad terytorium palestyñskim

Kwestia powojennego podzia³u mandatów zosta³a rozstrzygniêta w cza-
sie posiedzenia plenarnego paryskiej konferencji pokojowej w dniu 7 maja
1919 roku28. Na podstawie artyku³u 22 Paktu Ligi Narodów terytoria zale¿-
ne podzielone zosta³y na trzy kategorie: A, B oraz C29. Ziemie arabskie, znaj-
duj¹ce siê dotychczas pod w³adz¹ imperium osmañskiego, przyporz¹dko-
wano do pierwszej grupy jako obszary najbardziej dojrza³e do proklamowa-
nia niepodleg³oœci. Rok póŸniej, zgodnie z postanowieniami konferencji
w San Remo, mandat nad Jordani¹, Transjordani¹ oraz Palestyn¹ przyzna-
ny zosta³ Wielkiej Brytanii, podczas gdy Syria i Liban trafi³y pod pieczê
francusk¹. Mandat Ligii Narodów przewidywa³, i¿ w procesie ustanowienia
pañstwa ¿ydowskiego w³adzom mandatowym doradzaæ bêdzie Œwiatowa
Organizacja Syjonistyczna, w wyniku czego wp³ywy w tej agencji ¿ydow-
skiej stanowi³y przedmiot konkurencji rozlicznych partii politycznych30.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w procesie tworzenia systemu mandatowego termin
przyznania niepodleg³oœci terytoriom poddanym opiece mandatariusza nie
zosta³ doprecyzowany. Pomimo ¿e Palestyna oficjalnie zyska³a status man-
datu brytyjskiego dopiero w 1922 roku, nale¿y wskazaæ, i¿ proces tworzenia
tamtejszej cywilnej administracji mandatowej zosta³ zapocz¹tkowany ju¿
w roku 192031.
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Jak wskazuje Tadeusz Walichnowski, w momencie przejêcia mandatu
nad Palestyn¹ Wielka Brytania zastosowa³a na tym terytorium swoj¹ star¹
zasadê polityki kolonialnej, a mianowicie divide et impera. Eskalacja sporów
arabsko-¿ydowskich umo¿liwia³a Brytyjczykom przyjêcie roli mediatora
oraz wykorzystanie lokalnych animozji w celu maksymalizacji w³asnych
wp³ywów, nie tylko w tej dawnej tureckiej posiad³oœci, lecz równie¿ na
ca³ym Bliskim Wschodzie32. Podobn¹ opiniê przedstawi³ równie¿ Elemer
Bendiner: „Wielka Brytania jako mocarstwo, któremu Liga powierzy³a za-
danie przygotowania Palestyny do samodzielnego ¿ycia, próbowa³a rozpa-
czliwie i bezskutecznie pogodziæ wykluczaj¹ce siê wzajemnie obietnice de-
klaracji Balfoura. Przerzuca³a siê od planu do planu, w jednym roku
faworyzuj¹c Arabów, w innym ¯ydów, zabiegaj¹c o pokój i ³ami¹c go,
uwik³ana w sprzeczne w istocie swej usi³owania, by pomóc w budowie oj-
czyzny jednego narodu w ojczyŸnie innego narodu, bez naruszania narodo-
wych aspiracji ¿adnego z nich”33.

W praktyce pogodzenie ze sob¹ interesów tych dwóch grup spo³ecznych
okaza³o siê trudniejsze, ni¿ zak³adali to brytyjscy decydenci. Pocz¹wszy od
1921 roku znacznie nasili³a siê imigracja europejskiej spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej do Palestyny. Liczbê przyby³ych w tym roku oszacowano na oko³o
40 tys., pomimo ¿e ustawa migracyjna z roku 1920 ustanowi³a limit imi-
grantów na poziomie 16,5 tys. ¯ydów34. Rosn¹ca liczba ¿ydowskich miesz-
kañców Palestyny stanowi³a Ÿród³o frustracji tamtejszej spo³ecznoœci arab-
skiej. Remedium na eskalacjê konfliktu arabsko-¿ydowskiego stanowiæ
mia³y postanowienia brytyjskiego dokumentu autorstwa Winstona Chur-
chilla, gdzie dokonano wyk³adni i doprecyzowania postanowieñ Deklaracji
Balfoura.

Pierwsza bia³a ksiêga zawiera³a zapisy maj¹ce uspokoiæ nastroje spo³ecz-
ne arabskich Palestyñczyków. Wyjaœniano w niej, i¿ celem rz¹du brytyjskie-
go nie jest przekszta³cenie ca³ego terytorium palestyñskiego w pañstwo ¿y-
dowskie, lecz wyodrêbnienie czêœci terytorium Palestyny, która mog³aby
zostaæ przekszta³cona w ¿ydowsk¹ siedzibê. Ponadto podkreœlono, i¿
do³o¿y siê wszelkich starañ, by ¿ydowskie osadnictwo nie stanowi³o zbyt-
niego obci¹¿enia ekonomicznego oraz by³o dostosowane do mo¿liwoœci
osiedleñczych Palestyny, przy jednoczesnym poszanowaniu praw spo³ecz-
noœci arabskiej35.
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Pomimo starañ brytyjskiej dyplomacji i w³adz mandatowych w 1929 roku
w Jerozolimie dosz³o do gwa³townych staræ arabsko-¿ydowskich, które szy-
bko objê³y równie¿ Jaffê, Hajfê, Hebron, Safad i inne bliskowschodnie oœro-
dki miejskie36. Arabska rewolta by³a skierowana przede wszystkim przeciw
Brytyjczykom, poniewa¿ koniec brytyjskiego mandatu uto¿samiano z koñ-
cem „syjonistycznego eksperymentu”37. W percepcji Arabów syjonizm sta-
nowi³ jedynie przed³u¿enie brytyjskiego kolonializmu. Z kolei nasilaj¹ce siê
nastroje antysemickie, poprzedzaj¹ce wybuch II wojny œwiatowej oraz im-
plementacjê hitlerowskiej polityki eksterminacji spo³ecznoœci ¿ydowskiej,
przyczyni³y siê do jeszcze wiêkszego nasilenia procesu imigracji ¯ydów do
Palestyny. Od 1932 do 1936 roku do Palestyny przyby³o oko³o 180 tys. no-
wych ¿ydowskich imigrantów38. W tym okresie, w ci¹gu zaledwie piêciu
lat, imigracja siê podwoi³a, by w 1935 roku osi¹gn¹æ liczbê 384 tys. Ozna-
cza³o to, ¿e ¯ydzi stanowili ju¿ niemal 30% spo³ecznoœci Palestyny39. Zaist-
nia³a sytuacja doprowadzi³a do wybuchu arabskiego powstania w 1936
roku40. Stoj¹ca w obliczu koniecznoœci zmierzenia siê z kryzysem strona
brytyjska powo³a³a do ¿ycia Królewsk¹ Komisjê Williama R.W. Peela, której
celem by³o zbadanie stosunków narodowoœciowych na terytorium Palesty-
ny41. Raport Komisji Peela by³ pierwsz¹ oficjaln¹ propozycj¹ podzia³u tery-
torium palestyñskiego na odrêbne pañstwa arabskie oraz ¿ydowskie, przy
czym Jerozolima i Betlejem mia³y pozostaæ pod kontrol¹ brytyjsk¹42. Owa
kontrowersyjna propozycja by³a przyczyn¹ podzia³u w szeregach Œwiato-
wej Organizacji Syjonistycznej. Pierwszy brytyjski Wysoki Komisarz Pales-
tyny, sir Herbert Samuel, opisywa³ przedstawicieli spo³ecznoœci ¿ydowskiej
oraz arabskiej jako „spl¹tanych we wrogim uœcisku jak dwa walcz¹ce
wê¿e”43. Wybuch II wojny œwiatowej po³o¿y³ kres podejmowanym przez
Brytyjczyków kilkudziesiêcioletnim próbom pogodzenia obietnic sk³ada-
nych zarówno ¯ydom, jak i Arabom. Kieruj¹c siê w³asn¹ racj¹ stanu, rz¹d
brytyjski ostatecznie odsun¹³ siê od przedstawicieli ruchu syjonistycznego,
przekierowuj¹c swoj¹ uwagê i sympatiê w stronê spo³ecznoœci arabskiej.
W rzeczywistoœci redefinicja dotychczasowych sojuszy nie by³a wynikiem
chêci wywi¹zania siê ze z³o¿onych w przesz³oœci deklaracji, lecz desperack¹
prób¹ utrzymania dobrych stosunków z arabskimi producentami ropy
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42 Ibidem.
43 C. Shindler, op. cit., s. 62.



naftowej oraz efektem chêci utrzymania brytyjskich baz wojskowych na Bli-
skim Wschodzie44. Owocem nowej brytyjskiej linii polityki zagranicznej
by³o og³oszenie w 1939 roku kolejnej ju¿ bia³ej ksiêgi o zdecydowanie pro-
arabskiej wymowie. Zgodnie z postanowieniami dokumentu Wielka Bryta-
nia zobowi¹za³a siê do znacznego ograniczenia liczby ¿ydowskich imigran-
tów w Palestynie oraz do dba³oœci o to, by mniejszoœæ ¿ydowska stanowi³a
nie wiêcej ni¿ jedn¹ trzeci¹ spo³ecznoœci Palestyny45.

Tabela 1. Ewolucja polityki rz¹du brytyjskiego w stosunku do ¿ydowskiego osadnictwa na teryto-
rium Palestyny

Nazwa dokumentu Rok G³ówne postanowienia

Bia³a ksiêga Churchilla 1922 – Wielka Brytania nie zamierza przekszta³ciæ ca³ego terytorium
Palestyny w pañstwo ¿ydowskie, lecz jedynie ustanowiæ na
nim ¿ydowsk¹ siedzibê

– Œwiatowej Organizacji Syjonistycznej nie przys³uguje ¿adne
uprzywilejowane miejsce ani funkcje

– wszyscy obywatele Palestyny z punktu widzenia prawa s¹
Palestyñczykami

– postanowienia Deklaracji Balfoura pozostaj¹ obowi¹zuj¹ce
– ¿ydowska imigracja do Palestyny nie mo¿e przekroczyæ mo¿li-

woœci ekonomicznych kraju w przyjmowaniu nowych przyby-
szówa

Bia³a ksiêga Passfielda 1930 – ustanowienie lepszych stosunków pomiêdzy Arabami i ¯yda-
mi jest warunkiem przysz³ego pokoju i dobrobytu Palestyny

– celem rz¹du Jego Królewskiej Moœci jest kontynuowanie œcie¿-
ki okreœlonej w mandacie oraz promowanie interesów obu
stron: arabskiej i ¿ydowskiej

– nie pozostaje ¿aden margines dostêpnej ziemi dla osadnictwa
nowych imigrantów

– jeœli imigracja ¿ydowska wp³ywa negatywnie na mo¿liwoœæ
zarobkowania ludnoœci arabskiej, to obowi¹zkiem w³adz man-
datu jest ograniczenie lub zawieszenie takiej imigracjib

Bia³a ksiêga 1939 – istnienie w Palestynie 450-tysiêcznej spo³ecznoœci ¿ydowskiej
dowodzi, i¿ postanowienia Deklaracji Balfoura zosta³y spe³nio-
ne

– niepodleg³e pañstwo Palestyna, wspólne dla ¯ydów i Arabów,
powinno zostaæ powo³ane w ci¹gu 10 lat

– liczba nowych ¿ydowskich imigrantów przybywaj¹cych do
Palestyny zosta³a drastycznie ograniczona, a jej limit powinien
byæ konsultowany ze stron¹ arabsk¹c

a British White Paper of June 1922, The Avalon Project, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/
brwh1922.asp (dostêp: 29.06.2014).
b The Passfield White Paper, Jewish Virtual Library, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/
History/passfield.html (dostêp: 29.06.2014).
c British White Paper of 1939...
�ród³o: opracowanie w³asne.
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Przeczuwaj¹c nieuchronnoœæ konfrontacji z hitlerowskimi Niemcami, wy-
czuleni na szczególn¹ rolê utrzymania przyjaŸni pañstw arabskich Brytyj-
czycy nie tylko przewartoœciowali priorytety swojej polityki w przedmiocie
Mandatu Palestyny, lecz równie¿ odmówili udzielenia azylu uciekaj¹cym
przed przeœladowaniami przedstawicielom niemieckiej spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej46. Takie poczynania dotychczasowego sojusznika przela³y czarê gory-
czy i sk³oni³y syjonistów do zaniechania prób zdobycia przychylnoœci Lon-
dynu i do zwrócenia siê w kierunku nowego mocarstwa na arenie miêdzy-
narodowej – Stanów Zjednoczonych47.

5. Powstanie Izraela

Propozycjê projektu powo³ania niezale¿nego pañstwa ¿ydowskiego na
podstawie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi przed³o¿y³ w 1939 roku je-
den z czo³owych dzia³aczy ruchu syjonistycznego oraz w póŸniejszym cza-
sie pierwszy premier Izraela – David Ben-Gurion48. Zgodnie z jego za³o¿e-
niami przysz³e pañstwo ¿ydowskie mia³o mieæ charakter probrytyjski,
jednak¿e gwarancj¹ jego przetrwania i stabilnoœci mia³y byæ bliskie relacje
z rz¹dem Stanów Zjednoczonych oraz amerykañsk¹ spo³ecznoœci¹ ¿y-
dowsk¹. Zdaniem Ben-Guriona „Anglia wie, ¿e Ameryka posiada klucz do
zwyciêstwa w tej wojnie Goga i Magoga49. Podczas gdy ¯ydzi w Stanach
Zjednoczonych stanowi¹ jedynie cztery procent spo³eczeñstwa amerykañ-
skiego, ich znaczenie i wp³ywy s¹ wielokrotnie wiêksze... PrzyjaŸñ amery-
kañskich ¯ydów mo¿e byæ b³ogos³awieñstwem dla Anglii w jej walce
o przetrwanie”50. Obserwacja ta, poczyniona na samym pocz¹tku II wojny
œwiatowej, nie tylko odzwierciedla doskona³¹ orientacjê Ben-Guriona w ame-
rykañskich realiach, lecz przede wszystkim ujawnia fundament nowej stra-
tegii w syjonistycznej polityce zagranicznej, której punkt ciê¿koœci uleg³
przesuniêciu z priorytetowego postrzegania relacji z Wielk¹ Brytani¹ w kie-
runku wspó³pracy ze œwiatem anglo-amerykañskim. Nale¿y podkreœliæ, i¿
ju¿ u schy³ku I wojny œwiatowej, kieruj¹c siê bliskoœci¹ na p³aszczyŸnie kul-
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46 P. Calvocoressi, op. cit., s. 392.
47 P. Mirski, Rashida Khalidiego koncepcja palestyñskiej to¿samoœci narodowej oraz pogl¹dy na wybrane
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48 C. Schindler, op. cit., s. 22.
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50 A. Gal, David Ben-Gurion and the American Alignment for a Jewish State, Jerozolima 1991, s. 68.



turowej oraz jêzykowej, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone nawi¹za³y
partnerstwo strategiczne, w literaturze historyczno-politologicznej okreœla-
ne mianem anglo-amerykañskich „specjalnych relacji” (special relationship)51.
W konsekwencji zawartego sojuszu polityka zagraniczna tych podmiotów
w stosunku do pañstw trzecich czêsto charakteryzowa³a siê niemal bliŸnia-
czymi za³o¿eniami. Jednak¿e w obliczu dzia³añ zbrojnych podczas II wojny
œwiatowej polityka zagraniczna Londynu zosta³a oparta przede wszystkim
na brytyjskiej racji stanu. Okres pokoju na terytorium Europy zapocz¹tko-
wany w 1945 roku w konsekwencji nie doprowadzi³ do z³agodzenia konflik-
tu pomiêdzy Arabami a ¿ydowskimi imigrantami w Palestynie, których
liczba stale ros³a. Spo³ecznoœæ arabska ca³kowicie negowa³a mo¿liwoœæ po-
wo³ania samodzielnego pañstwa ¿ydowskiego. Z kolei spo³ecznoœæ ¿ydow-
ska naciska³a na implementacjê postanowieñ konferencji Amerykañskiej
Syjonistycznej Rady do spraw Wyj¹tkowych, która odby³a siê w Nowym
Jorku w 1942 roku52. Owocem konferencji sta³o siê opracowanie programu
Baltimore, zgodnie z którym projektowane pañstwo ¿ydowskie powinno
obj¹æ swym zasiêgiem ca³e terytorium palestyñskie, natomiast emigracja ¿y-
dowska powinna byæ zwolniona z wszelkich ograniczeñ53.

Nie mog¹c zapanowaæ nad narastaj¹cym kryzysem, brytyjskie w³adze
mandatowe przekaza³y sprawê Palestyny do rozpatrzenia na forum Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych, zaznaczaj¹c jednoczeœnie, i¿ ostatecznie
z³o¿¹ swój mandat w dniu 15 maja 1948 roku54. Dla brytyjskich decydentów
politycznych opuszczenie Palestyny stanowi³o swoist¹ mieszankê uczucia
ulgi i wyrzutów sumienia. Jak wskazywa³ sir Alan Cunningham, wyje¿-
d¿aj¹c z Palestyny, znakomita wiêkszoœæ Brytyjczyków wierzy³a, ¿e w kwe-
stii ¿ydowskiej starali siê oni uczyniæ „wszystko, co by³o mo¿liwe w bez-
nadziejnych okolicznoœciach”55. 14 lutego 1947 roku wy³oniona zosta³a
Specjalna Komisja do spraw Palestyny (UNSCOP – United Nations Special
Commision on Palestine)56. 29 listopada 1949 roku Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych podjê³o rezolucjê o podziale Palesty-
ny na dwie czêœci: ¿ydowsk¹ – maj¹c¹ zajmowaæ 56% terytorium Palestyny,

242

MAGDALENA RAJZER
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s. 370.

53 Ibidem.
54 P. Calvocoressi, op. cit., s. 394.
55 C. Shindler, op. cit., s. 68.
56 P. Calvocoressi, op. cit., s. 394.



oraz arabsk¹ – na pozosta³ych 42%57. Nie czekaj¹c biernie na dalszy rozwój
wydarzeñ, 14 maja 1948 roku David Ben-Gurion og³osi³ Deklaracjê Niepod-
leg³oœci Izraela58. Tego samego dnia ostatni brytyjski urzêdnik opuœci³ tery-
torium Palestyny59.

Na podstawie dotychczasowych rozwa¿añ na temat problemu powo³ania
niezale¿nego pañstwa ¿ydowskiego dokonaæ mo¿na trójetapowej periody-
zacji wydarzeñ, które doprowadzi³y do wy³onienia siê kwestii palestyñ-
skiej, a w dalszej kolejnoœci – równie¿ izraelskiej:

1. Od po³owy XIX wieku do 1914 roku – kiedy to trwa polityczna, dyp-
lomatyczna oraz militarna konfrontacja mocarstw europejskich d¹¿¹cych do
rozszerzenia swojej strefy wp³ywów o obszar chyl¹cego siê ku upadkowi
imperium osmañskiego. Konkretyzacji ulegaj¹ nie tylko brytyjskie, ale rów-
nie¿ francuskie, rosyjskie i niemieckie cele strategiczne oraz interesy kolo-
nialne w regionie Morza Œródziemnego. Nale¿y równie¿ podkreœliæ rosn¹c¹
aktywnoœæ wspólnot hebrajskich na terenie Europy, propaguj¹cych treœci
syjonistyczne.

2. Od 1918 do 1947 roku – kiedy to wyzwolone z ucisku imperium osmañ-
skiego pañstwa arabskie k³ad¹ kres brytyjskiej oraz francuskiej dominacji
w swoim s¹siedztwie. Ostatecznym przypieczêtowaniem nowego uk³adu
si³ by³ kres brytyjskiego mandatu nad terytorium Palestyny w 1947 roku.
Dodatkowo w obliczu dramatu antysemickich przeœladowañ w czasie II woj-
ny œwiatowej projekt powo³ania syjonistycznego pañstwa ¿ydowskiego
podlega dynamicznemu rozwojowi.

3. Od 1948 roku do chwili obecnej – od momentu utworzenia pañstwa
izraelskiego zaobserwowaæ mo¿na jego stosunkowo dynamiczny rozwój na
p³aszczyŸnie zarówno gospodarczej, jak i militarnej, który podmiot ten za-
wdziêcza w g³ównej mierze partnerstwu strategicznemu ze Stanami Zjed-
noczonymi60.

6. Podsumowanie

Rz¹d brytyjski bra³ czynny udzia³ w proklamowaniu suwerennego pañ-
stwa ¿ydowskiego, pocz¹wszy od etapu planowania jego potencjalnej loka-
lizacji, poprzez wysuniêcie propozycji Ugandy oraz Gujany Brytyjskiej, na-
stêpnie sprawowanie mandatu nad terytorium palestyñskim, a¿ do prokla-
mowania niepodleg³oœci pañstwa Izrael. Nale¿y jednak stwierdziæ, i¿ brytyjskie
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zainteresowanie terytorium Bliskiego Wschodu wynika³o przede wszyst-
kim z chêci podtrzymania swojej pozycji na arenie miêdzynarodowej w okre-
sie chylenia siê brytyjskiego imperium ku upadkowi. Wœród czynników
sprzyjaj¹cych brytyjskiemu zaanga¿owaniu na terytorium Bliskiego Wscho-
du wskazaæ nale¿y jego strategiczne po³o¿enie oraz koniecznoœæ zabezpie-
czenia Kana³u Sueskiego, najkrótszej drogi do najwiêkszego brytyjskiego
dominium – Indii. Podejœcie Brytyjczyków do kwestii powo³ania samodziel-
nego pañstwa ¿ydowskiego w okresie zmierzchu brytyjskiego imperium
nie by³o jednolite. Z jednej strony ¯ydzi czêsto przez pryzmat utrwalonych
stereotypów postrzegani byli jako lichwiarze i spiskowcy, z drugiej zaœ –
sympatyzowano z ich d¹¿eniami syjonistycznymi, których uzasadnienia
doszukiwano siê w przykrych doœwiadczeniach II wojny œwiatowej. Jednak-
¿e, niezale¿nie od osobistych sympatii, poszczególni brytyjscy administrato-
rzy w Palestynie jasno demonstrowali, i¿ interesy gospodarcze oraz brytyj-
ska racja stanu popychaj¹ ich w kierunku œwiata arabskiego. Brytyjscy
decydenci polityczni nie sprostali wyzwaniu zapobie¿enia eskalacji antago-
nizmów ¿ydowsko-arabskich, czego konsekwencj¹ by³a utrata Mandatu
Palestyñskiego i koniecznoœæ zwrócenia siê z proœb¹ o interwencjê do Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych.

Konkluduj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y wskazaæ, i¿ wk³ad Wielkiej
Brytanii w proces tworzenia pañstwa izraelskiego jest niezaprzeczalny. Po-
mimo licznych problemów na p³aszczyŸnie wewn¹trzpañstwowej oraz de-
precjacji pozycji Wielkiej Brytanii na arenie miêdzynarodowej, spowodowa-
nej postêpuj¹c¹ dekonstrukcj¹ systemu kolonialnego poci¹gaj¹c¹ za sob¹
powolny upadek imperium, wk³ad brytyjskich decydentów politycznych
w budowê Izraela nie mo¿e zostaæ pominiêty.
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THE ROLE OF THE UNITED KINGDOM
IN THE CREATION OF THE STATE OF ISRAEL

S u m m a r y

This article presents the role of Great Britain in the process of formation of the state of Israel,
against the other, ultimately unimplemented concepts. The British interest in the territory of the
Middle East had its source in the desire to maintain its position in the international arena during the
era of the collapsing of the British Empire. British policymakers did not meet the challenge to
prevent the escalation of hostilities between Jews and Arabs. As a result, the British lost the
sympathy of the Zionist Organizations in favor of a new superpower – the United States.

Key words: origins of the State of Israel, Zionism, British foreign policy in the Middle East, Balfour
Declaration, British Mandate for Palestine
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Diaspora ¿ydowska w Wielkiej Brytanii

Streszczenie: Celem niniejszego artyku³u jest wskazanie genezy oraz historii spo³ecznoœci ¿ydow-
skiej w Wielkiej Brytanii, ponadto szeroko uwzglêdniono kwestie zwi¹zane z procesem emancypa-
cji ¯ydów na Wyspach Brytyjskich. Ze wzglêdu na ustawodawstwo brytyjskie sytuacja ¯ydów
w Wielkiej Brytanii by³a zasadniczo odmienna ni¿ w Europie Œrodkowej oraz Wschodniej, gdzie
wyznawcy judaizmu ¿yli w podobnych warunkach. Ponadto brytyjska spo³ecznoœæ ¿ydowska ode-
gra³a szczególn¹ rolê w mediach oraz w rz¹dzie. Nale¿y przy tym wskazaæ znaczenie ¿ydowskiej
imigracji oraz jej wp³yw na stosunek brytyjskich decydentów do ¯ydów w Wielkiej Brytanii, maj¹c
na uwadze szczególn¹ rolê wyk³adni miêdzynarodowych oraz krajowych regulacji praw mniejszo-
œci w kontekœcie mniejszoœci ¿ydowskiej.

S³owa kluczowe: emancypacja ¯ydów, spo³ecznoœæ ¿ydowska w Wielkiej Brytanii, mniejszoœæ ¿y-
dowska, Ustawa o naturalizacji, brytyjski antysemityzm

1. Wprowadzenie

Zasadnicz¹ kwesti¹ pozostaj¹ próby emancypacji oraz asymilacji diaspo-
ry ¿ydowskiej w ramach Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Pó³nocnej. Na przestrzeni wieków rola i znaczenie kwestii ¿ydowskiej
na Starym Kontynencie ewoluowa³a, zw³aszcza w kontekœcie potrzeby zde-
finiowania w³asnej narodowej samoœwiadomoœci. Jak wskazuje Friedrich
Battenberg, wyznawcy judaizmu, „którzy pozostali lub powrócili na Stary
Kontynent, ca³kowicie utracili swe polityczne znaczenie”1. Pozycja ¯ydów
mieszkaj¹cych na Wyspach Brytyjskich wyraŸnie ró¿ni siê od sytuacji tych
zamieszka³ych na Starym Kontynencie. W literaturze niejednokrotnie pod-
nosi siê, ¿e to w³aœnie tutaj proces asymilacji zaszed³ najdalej. Celem niniej-
szego artyku³u jest deskryptywna analiza spo³ecznoœci ¿ydowskiej na Wys-
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pach Brytyjskich, z szerokim uwzglêdnieniem historycznych doœwiadczeñ
oraz ich wspó³czesnej pozycji w ramach Zjednoczonego Królestwa. Z uwagi
na otwarty charakter brytyjskiej polityki imigracyjnej pañstwa ju¿ w XIX
wieku dosz³o do emancypacji politycznej ¯ydów, albowiem Wielka Bryta-
nia uwa¿ana jest za „kraj o jednym z najwy¿szych poziomów wra¿liwoœci
na problemy wielokulturowoœci i procesów integracji”2. Uznaje siê, ¿e tole-
rancja religijna na terytorium Zjednoczonego Królestwa co do zasady jest na
wysokim poziomie, chocia¿ miejsca kultu czêsto staj¹ siê obiektami ataków
w okresach napiêæ etnicznych3.

Wielu klasycznych teoretyków, poœród których nale¿y wskazaæ chocia¿-
by Karola Marksa, Émile’a Durkheima czy Maksa Webera, sk³ania siê ku
za³o¿eniu, zgodnie z którym pojêcie kolektywnej przynale¿noœci religijnej
pozostaje w opozycji do popularnych we wspó³czesnym dyskursie koncep-
cji indywidualizmu oraz to¿samoœci4. Ogólnie zauwa¿a siê, ¿e postêpuj¹ca
sekularyzacja w Wielkiej Brytanii przejawia siê przede wszystkim w kwestii
malej¹cej skali przynale¿noœci do synagogi. Poza tym w Wielkiej Brytanii
zwiêksza siê liczba wyznawców judaizmu, którzy lokuj¹ swoj¹ ¿ydowsk¹
to¿samoœæ w kategoriach kulturowych i etnicznych oraz nie traktuj¹ kwestii
cz³onkostwa w synagodze jako warunku przynale¿noœci do wspólnoty.

2. Geneza diaspory ¿ydowskiej na Wyspach Brytyjskich

Rozwa¿ania na temat spo³ecznoœci ¯ydów w Wielkiej Brytanii nale¿y
rozpocz¹æ od wskazania pocz¹tków ich obecnoœci na Wyspach Brytyjskich,
jednak¿e w literaturze panuje zgoda co do tego, ¿e historia ¯ydów brytyj-
skich to w znacznej mierze „historia sukcesu”5. Pocz¹tki sta³ej obecnoœci
¯ydów, czyli wyznawców judaizmu (religii moj¿eszowej, mozaizmu)6, na
obszarze wspó³czesnego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Pó³nocnej, wówczas Anglii, siêgaj¹ XI wieku. Maj¹c na uwadze wszelkie
Ÿród³a pisane i œwiadectwa archeologiczne, nale¿y stwierdziæ, i¿ do mo-
mentu podboju Wysp Brytyjskich przez Normanów nie istnia³a na tym tere-
nie ¿adna gmina ¿ydowska. Uznaje siê, ¿e ¯ydzi do Wielkiej Brytanii spro-
wadzili siê za spraw¹ podboju kraju przez ksiêcia Wilhelma I Zdobywcê
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z Normandii7. Wiêkszoœæ historyków przyjmuje umownie datê bitwy pod
Hastings w roku 1066 za rok pojawienia siê pierwszych ¯ydów na Wyspach
Brytyjskich8. Szczególny wp³yw na spo³eczn¹ pozycjê ¯ydów w Anglii
mia³o stopniowe zastêpowanie dotychczasowej gospodarki naturalnej sys-
temem gospodarki pieniê¿nej; wówczas angielscy ¯ydzi stali siê partnerami
monarchów.

Pierwsze gminy ¿ydowskie na Wyspach Brytyjskich powsta³y ju¿ w 1073
roku w Cambridge oraz w 1075 roku w Oksfordzie. Natomiast dopiero na
prze³omie XI i XII wieku ¯ydzi osiedlili siê w Londynie9. Pocz¹tkowo
w sk³ad osiedli ¿ydowskich wchodzili przede wszystkim pochodz¹cy z te-
renów objêtych przeœladowaniami w ramach wypraw krzy¿owych wyzna-
wcy judaizmu10.

Maj¹c na uwadze dokument wydany przez króla Henryka I w 1100 roku,
skierowany do ¯ydów mieszkaj¹cych w Londynie, mo¿na uznaæ, ¿e angiel-
scy ¯ydzi znajdowali siê wówczas w bardzo korzystnej – nie tylko pod
wzglêdem spo³ecznym, ale tak¿e formalnoprawnym – sytuacji. Henryk I
nada³ ¯ydom prawa miejskie, a na podstawie tego aktu wyznawcom judai-
zmu przys³ugiwa³a nieograniczona swoboda wyboru miejsca zamieszkania
oraz prawo osiedlania siê na terenie ca³ego kraju, w czym widziano sposób
na zwiêkszenie przychodów pañstwa11. W zamian za gwarancje opieki ze
strony monarchy oraz szereg przywilejów ¯ydów zobowi¹zano do p³acenia
okreœlonych danin. W XII wieku spo³ecznoœæ ¿ydowska na Wyspach Brytyj-
skich cieszy³a siê wzglêdnym dobrobytem, jak okreœla ich sytuacj¹ Friedrich
Battenberg, poniewa¿ ówczeœnie o Anglii mówiono jako o bezpiecznym
miejscu schronienia dla ¯ydów wypêdzonych z kontynentu. Sytuacja zmie-
ni³a siê za panowania Henryka II12, a nastêpnie jego sukcesorów, szczegól-
nie Ryszarda Lwie Serce i wydarzeñ zwi¹zanych z jego koronacj¹13. Maj¹c
na uwadze poczynania monarchy, mo¿na dostrzec œwiadom¹ politykê fis-
kaln¹, która chroni³a ¯ydów wy³¹cznie w celu uzyskania wiêkszych korzy-
œci dla pañstwa z ich opodatkowania.
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Punkt zwrotny w historii angielskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej stanowi
1210 rok, kiedy król Jan bez Ziemi na³o¿y³ na wyznawców judaizmu nie-
zwykle wysokie podatki (Unprecedented Tallage on Jews), tym samym wsku-
tek niebotycznego obci¹¿enia finansowego dosz³o do zubo¿enia ¿ydowskiej
czêœci spo³eczeñstwa, która „przesta³a byæ potrzebna fiskusowi jako grupa
spo³eczna; kto nie posiada ¿adnego maj¹tku, nie mo¿e p³aciæ podatków
i œwiadczeñ”14. Dodatkowo kryzys pog³êbi³a wojna domowa w 1215 roku,
a tak¿e nastêpstwa Wielkiej Karty Swobód (Magna Charta Libertatum)15. Po-
dobnie na mocy anty¿ydowskich uchwa³ soborowych w 1218 roku w Anglii
wprowadzono obligatoryjny wymóg oznakowania ¯ydów, który doprowa-
dzi³ do pogorszenia stosunków ¿ydowsko-chrzeœcijañskich16. W literaturze
wskazuje siê, ¿e pocz¹wszy od XIII wieku rozpocz¹³ siê upadek gmin ¿ydow-
skich, chocia¿ ich znaczna czêœæ przetrwa³a17.

Zdaniem Henryka Zinsa „przyczyn¹ niepopularnoœci ¯ydów sta³y siê nie
tylko momenty wyznaniowe i okazywany im przez ludnoœæ chrzeœcijañsk¹
brak tolerancji, ale przede wszystkim czynniki gospodarcze”18. Ekspansyw-
na polityka podatkowa monarchy doprowadzi³a do zubo¿enia ¿ydowskiej
czêœci spo³eczeñstwa, wskutek czego niemo¿liwe sta³o siê egzekwowanie
nale¿nych œwiadczeñ. Nasilaj¹ce siê nastroje antysemickie oraz restrykcyjna
polityka podatkowa w³adz nie przynosi³y oczekiwanych efektów, coraz
czêœciej dochodzi³o do aresztowañ ¯ydów. W dniu 18 lipca 1290 roku
Edward I zarz¹dzi³ powszechne wygnanie ¯ydów19. Zgodnie z treœci¹ edyk-
tu wszyscy ¯ydzi byli obowi¹zani opuœciæ terytorium pañstwa do 1 listopa-
da 1290 roku, w zwi¹zku z czym szacuje siê, ¿e ponad 16 tys. ¯ydów uda³o
siê wówczas do Francji i Niemiec20. Tym samym w literaturze podnosi siê,
¿e do drugiej po³owy XVII wieku nie by³o w Wielkiej Brytanii oficjalnie to-
lerowanych ¯ydów21. Okres miêdzy wypêdzeniem ¯ydów w 1290 roku
a ich powrotem na Wyspy Brytyjskie w 1656 roku powszechnie nazywa siê
œrednim okresem (The Middle Period). Chocia¿ podkreœla siê, ¿e w tym czasie
nie istnia³a w Wielkiej Brytanii spo³ecznoœæ ¿ydowska, to jednak nale¿y
wskazaæ na ich obecnoœæ, poniewa¿ z ró¿nych przyczyn ¯ydzi przyje¿d¿ali
do Anglii, a nawet osiedlali siê tam na krótki okres22. Z kolei w 1492 roku
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dosz³o do wypêdzenia ¯ydów z Hiszpanii, którzy wed³ug Ÿróde³ mieli siê
udaæ z powrotem do Anglii23.

Œredniowieczne wyspiarskie doœwiadczenia spo³ecznoœci ¿ydowskiej nie
nale¿¹ do ³atwych – nale¿y wskazaæ na liczne oskar¿enia dotycz¹ce mor-
dów rytualnych, rodz¹ce napiêcia spo³eczne i anty¿ydowskie stereotypy.
Jednym z wielu przyk³adów jest sprawa Williama z Norwich z 1144 roku,
kiedy win¹ za zabójstwo pewnego ch³opca obarczono miejscow¹ spo³ecz-
noœæ ¿ydowsk¹24. Wówczas dosz³o do nasilenia antysemickich nastrojów
oraz ogólnej niechêci do ¯ydów25. Ponadto w 1190 roku w Yorku dosz³o do
najwiêkszego w historii Wysp Brytyjskich pogromu ¯ydów, natomiast
w 1290 roku – do pierwszego wypêdzenia ¯ydów z kraju. W antysemickiej
historii nie sposób pomin¹æ najwiêkszych angielskich utworów literackich
(chocia¿by Opowieœci kanterberyjskich z 1387 roku pióra Geoffreya Chaucera)
czy szekspirowskiego wk³adu do œwiatowego antysemityzmu w dziele Ku-
piec wenecki z 1600 roku26.

Dopiero za panowania Karola II ¯ydzi zaczêli na wiêksz¹ skalê wracaæ
do Londynu, nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e wówczas Wielka Brytania by³a
ju¿ krajem nie tylko rozwiniêtym pod wzglêdem handlu, ale tak¿e posia-
daj¹cym w³asne banki i obejmuj¹ce ca³y œwiat angielskie spó³ki handlowe27.
Anna Rosner wskazuje, ¿e „sytuacja uleg³a przeobra¿eniu po objêciu pe³ni
w³adzy przez Lorda Protektora Oliviera Cromwella i kiedy w roku 1654
wojna angielsko-holenderska dobieg³a koñca, wznowiono dzia³ania maj¹ce
doprowadziæ do zniesienia aktu wydalenia”28. Niemniej jednak w pocz¹tko-
wej fazie imigracji byli to przede wszystkim zamo¿ni ¯ydzi sefardyjscy,
zw³aszcza z Portugalii, oraz w mniejszym stopniu z Hiszpanii29. Nap³yw
Sefardyjczyków w g³ównej mierze stanowi³ konsekwencjê handlowej eks-
pansji Anglików. Kolejn¹ grupê nap³ywow¹ spo³ecznoœci ¿ydowskiej stano-
wili ¯ydzi aszkenazyjscy, którzy na Wyspy Brytyjskie uciekli w nadziei unik-
niêcia biedy i przeœladowañ; mo¿na tu wskazaæ chocia¿by wyznawców
judaizmu z habsburskich Czech, którzy do Anglii przybyli w 1744 roku. Po-
dobnie kolejne fale migracji wywo³a³ pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku
czy oblê¿enie Gibraltaru przez Hiszpanów30. Natomiast warto zauwa¿yæ, ¿e
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od okresu cromwellowskiego do koñca XVII wieku w Anglii nie powsta³o
ustawodawstwo, które godzi³oby w ludnoœæ ¿ydowsk¹. Jednak¿e kwestia
prawnej regulacji obecnoœci wyznawców judaizmu na Wyspach Brytyjskich
nadal pozostawa³a poza krêgiem zainteresowania legislatorów.

Badacze wskazuj¹, ¿e w rzeczywistoœci ¯ydzi powrócili do Londynu
w 1656 roku, natomiast brakuje porozumienia co do daty dziennej. Cecil
Roth w swoich rozwa¿aniach zauwa¿a, ¿e Rada Pañstwa zatwierdzi³a
drug¹ marcow¹ petycjê w dniu 25 czerwca, chocia¿ protokó³ z posiedzenia
Rady w tym dniu siê nie zachowa³31. Z kolei David Katz twierdzi, ¿e Rada
Pañstwa 25 czerwca uzna³a wniosek za bezzasadny32. Nale¿y przy tym pod-
kreœliæ, ¿e powrót ten ma raczej wymiar symboliczny, poniewa¿ wczeœniej
wielu wyznawców judaizmu mieszka³o ju¿ w Anglii, jednak¿e dopiero od
tego momentu mogli oni wyjœæ z ukrycia. Ponadto ju¿ w latach 60. XVII
wieku pierwsi ¯ydzi osiedlili siê w Dublinie33.

W literaturze przedmiotu wskazuje siê, ¿e protestancka Anglia, mimo
wszystkich doœwiadczeñ, stanowi³a otoczenie o wiele bardziej tolerancyjne
dla ¯ydów ani¿eli np. Francja, badacze jednak podkreœlaj¹, ¿e Anglia nie
by³a im ani wroga, ani przyjazna34. Mimo wydawanych aktów anty¿ydow-
skiego ustawodawstwa nie zabroniono wyznawania judaizmu. Co wiêcej,
w 1753 roku Jerzy II podpisa³ tzw. Ustawê o naturalizacji (the Jewish Natura-
lisation Bill), powszechnie znan¹ pod nazw¹ the Jew Bill. Dokument ten
przyznawa³ ¯ydom prawo naturalizacji na osobisty wniosek z³o¿ony do par-
lamentu bez koniecznoœci przyjêcia sakramentów35. Niemniej nale¿y pod-
kreœliæ liczne obostrzenia i ograniczony zasiêg tej ustawy; nadal najczêst-
szym sposobem nadawania brytyjskiego obywatelstwa ¯ydom by³y indy-
widualne rozstrzygniêcia parlamentu w przedmiocie jego nadania (individual
Act of Parliament). ¯ydów naturalizowano oraz zrównano w prawach
z chrzeœcijanami. Jednak¿e dokument ten wzbudzi³ ogromne kontrowersje
reszty spo³eczeñstwa oraz antysemickie nastroje Brytyjczyków i 20 grudnia
1753 roku, czyli zaledwie po kilku miesi¹cach funkcjonowania, dosz³o do
jego zniesienia36.

W zwi¹zku z licznymi represjami spo³ecznymi i ogólnym antysemityz-
mem coraz czêœciej dochodzi³o do zamieszek i rozbojów, a ¯ydów podda-
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wano jawnej dyskryminacji. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ – za sir Johnem
Fieldingiem – wydarzenia, jakie rozegra³y siê w 1771 roku; powszechnie
znany by³ wówczas proces s¹dowy, do którego dosz³o w dzielnicy Chelsea,
kiedy czterech ¯ydów skazano na karê powieszenia. W tym czasie sytuacja,
która wyst¹pi³a w Chelsea, dla wielu stanowi³a punkt odniesienia w trakto-
waniu cz³onków spo³ecznoœci ¿ydowskiej jako tych, którzy zas³uguj¹ na
œmieræ37.

Na podstawie wspó³czesnych szacunków historyków mo¿na stwierdziæ,
¿e w drugiej po³owie XVIII wieku do Wielkiej Brytanii przyby³o oko³o
8–10 tys. wyznawców judaizmu. Nowo przybyli ¯ydzi pochodzili g³ównie
z ziem niemieckich i polskich oraz z Niderlandów, tym samym daj¹c na
nowo pocz¹tek diasporze ¿ydowskiej w Wielkiej Brytanii. W literaturze mi-
gracjê tê okreœla siê mianem pierwszej z trzech fal migracyjnych do Anglii38.
Natomiast na lata 1830–1870 przypada tzw. druga fala migracyjna – wów-
czas liczebnoœæ londyñskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej wzros³a z oko³o 2 tys.
do ponad 20 tys. osób39. Z kolei trzecia fala, pod wzglêdem liczebnoœci naj-
wiêksza, trwa³a od 1881 roku do wybuchu I wojny œwiatowej w 1914 roku.
Wówczas do Londynu przyby³o miêdzy 200 a 250 tys. ¯ydów, z czego
oko³o 120–150 tys.40 osiedli³o siê w mieœcie na sta³e, tym samym przyczy-
niaj¹c siê do jego wzrostu demograficznego i ekonomicznego oraz rozwoju
kulturalnego i spo³ecznego.

W kwestii statusu ekonomiczno-spo³ecznego wspólnoty ¿ydowskiej w Wiel-
kiej Brytanii warto wskazaæ, ¿e g³ównym powodem, dla którego ¯ydzi asz-
kenazyjscy decydowali siê na migracjê na pocz¹tku XIX wieku, by³a chêæ
poprawienia swojej sytuacji materialnej. Natomiast migracje z koñca tego
wieku determinowane by³y przez panuj¹ce w Europie Wschodniej rosn¹ce
nastroje antysemickie.

Niemniej jednak XX wiek to w historii ¿ydowskiej diaspory okres odci-
naj¹cy siê od doœwiadczeñ na kontynencie europejskim. Wielu badaczy hi-
storiografii ¯ydów w Wielkiej Brytanii podkreœla, ¿e Wyspy Brytyjskie sta-
nowi³y dla wyznawców judaizmu bezpieczne otoczenie. Odwo³uj¹c siê do
przeœladowañ ze strony Rosjan, Cecil Roth wskazuje na szereg dzia³añ
w sferze legislacyjnej, na mocy których ¯ydom nadawano nowe prawa,
a cz³onków spo³ecznoœci ¿ydowskiej charakteryzowa³ przez pryzmat licz-
nych przywilejów, z których ¯ydzi bardzo chêtnie korzystali41.
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3. Charakterystyka spo³ecznoœci ¿ydowskiej
3. w Wielkiej Brytanii

Doœwiadczenia i historia ¯ydów w Wielkiej Brytanii w kontekœcie ca³ej
Europy, zdaniem Friedricha Battenberga, „nie zas³ugiwa³aby na uwagê,
gdyby nie rozegra³o siê tam wczeœniej i w przyspieszonym tempie wszyst-
ko, co przez d³ugi czas tworzy³o historiê ¯ydów w Europie Œrodkowej
i Wschodniej: powtarza³y siê tam te same struktury i wzory argumentacji, te
same stereotypy oraz zmiany mentalnoœci”42. Niemniej jednak wydaje siê,
¿e proces asymilacji i integracji w ramach spo³ecznoœci brytyjskiej powiód³
siê w przypadku ¯ydów.

Podobne stanowisko prezentuje David Cesarani, wskazuj¹c, ¿e doœwiad-
czenia spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Wielkiej Brytanii ogólnie uwa¿a siê za
bardziej ³agodne ni¿ jakiejkolwiek innej w Europie43. Uzasadnieniem tej
tezy, zdaniem Cesaraniego, jest stabilnoœæ brytyjskiej polityki i utrwalony
konstrukt brytyjskiej to¿samoœci narodowej. Jednak w ci¹gu ostatnich dwu-
dziestu lat historycy zaczêli podwa¿aæ optymizm ¿ydowskiej sagi na Wy-
spach Brytyjskich44. Pojêcie „brytyjskoœci” w sensie etnicznym nie odnosi
siê do narodowoœci i jej nie okreœla, jak to siê dzieje w przypadku Anglika,
Szkota czy Walijczyka. Konstrukt brytyjskoœci odnosi siê do legalno-insty-
tucjonalnych ram funkcjonowania, a tak¿e specyficznego porozumienia,
które tworzy Zjednoczone Królestwo jako ca³oœæ, a tym samym stanowi ono
inkluzywny wobec kwestii religijnych. Anna Kulpa twierdzi, i¿ „brytyj-
skoœæ z natury rzeczy oznacza fragmentarycznoœæ i multikulturowoœæ”45.

Colin Holmes, badaj¹c brytyjski antysemityzm na pocz¹tku XX wieku,
przyznaje, ¿e postrzegany by³ jako haniebny i nie by³o wielu, którzy byli go-
towi ryzykowaæ w³asn¹ reputacjê na rzecz jawnej agitacji anty¿ydowskiej.
Szczególnie w liberalnych krêgach potêpiano antysemityzm, czêœciowo ze
wzglêdu na kapitalistyczne idea³y niezale¿noœci (w tym ¿ydowskiej) przed-
siêbiorczoœci oraz czêœciowo z uwagi na tradycje wolnoœci religijnej. Oczy-
wiœcie nie wszyscy Brytyjczycy ho³dowali tym samym zasadom i przyjmo-
wali antysemickie postawy. Holmes podkreœla, ¿e nawet jeœli ¯ydzi byli
„tolerowani” w brytyjskim spo³eczeñstwie, niekoniecznie traktowano ich na
równi z reszt¹ jego cz³onków. Niemniej jednak ¯ydzi byli dobrze zorgani-
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zowan¹ spo³ecznoœci¹, która mia³a dostêp do rz¹du i prasy. Tym samym
z uwagi na ich realny wp³yw ¯ydzi cieszyli siê o wiele wiêksz¹ akceptacj¹
spo³eczn¹ ani¿eli inne, mniej zorganizowane grupy46.

Zdaniem Raphaela Langhama „od 1656 roku, kiedy nast¹pi³y ostatnie
przesiedlenia, historia ¯ydów w Wielkiej Brytanii mo¿e wydawaæ siê raczej
nijaka, szczególnie w porównaniu z ¯ydami w innych europejskich pañ-
stwach”47. Na uzasadnienie tej tezy mo¿na podaæ chocia¿by fakt, ¿e na Wys-
pach Brytyjskich nie funkcjonowa³y getta ani autonomiczny system gmin
¿ydowskich (kehila48). Jednak¿e, zdaniem Roberta Wistricha, masowa imi-
gracja ¿ydowska stanowi³a g³ówny czynnik determinuj¹cy brytyjski antyse-
mityzm w koñcu XIX i na pocz¹tku XX wieku49. Mo¿na wskazaæ szereg ma-
teria³ów Ÿród³owych omawiaj¹cych postawy Brytyjczyków oraz mieszkañ-
ców Europy Zachodniej wobec migracji ¿ydowskich50.

W Wielkiej Brytanii istnieje druga co do wielkoœci diaspora ¿ydowska
w Europie; w ci¹gu ostatnich dekad liczba ¯ydów, szczególnie w Anglii
i Walii, nieznacznie wzros³a51. Wskazuje to na swego rodzaju stabilnoœæ,
która kontrastuje z doœæ powszechnym postrzeganiem diaspory ¿ydowskiej
jako malej¹cej. Wed³ug danych spisu powszechnego w samej Anglii i Walii
¿yje oko³o 268 tys. osób, które identyfikuj¹ siê jako ¯ydzi. Natomiast szacu-
je siê, ¿e w Zjednoczonym Królestwie liczebnoœæ spo³ecznoœci ¿ydowskiej
siêga 290–300 tys. osób52. Chocia¿ ¯ydzi mieszkaj¹ w wiêkszoœci regionów
Wielkiej Brytanii, to jednak oko³o dwóch trzecich spo³ecznoœci ¿ydowskiej
skupia siê w obrêbie Londynu i w okolicznych hrabstwach, a kolejne 10% –
w Manchesterze, pozostali – w wiêkszych miastach, m.in. w Liverpoolu, Le-
eds, Glasgow, Birmingham, Brighton czy Bournemouth53. Spo³ecznoœæ ¿y-
dowska na Wyspach Brytyjskich stanowi pod wzglêdem wielkoœci szóst¹
grupê religijn¹ w Wielkiej Brytanii. W porównaniu z 72% chrzeœcijan, 2,8%
muzu³manów oraz 1% hindusów – wyznawcy judaizmu to jedynie 0,5%
ogó³u populacji54.
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Wspó³czeœnie 87% spoœród ¯ydów na sta³e mieszkaj¹cych na Wyspach
Brytyjskich wskazuje, ¿e spo³ecznoœæ ¿ydowska w Wielkiej Brytanii stanowi
czêœæ ¿ydowskiej diaspory, natomiast jedynie 19% uwa¿a, ¿e ¯ydzi miesz-
kaj¹cy poza Izraelem pozostaj¹ na wygnaniu55.

Analiza danych statystycznych wskazuje, ¿e liczebnoœæ ¿ydowskiej spo-
³ecznoœci w Wielkiej Brytanii osi¹gnê³a najwy¿szy poziom w latach 50.
XX wieku (oko³o 410 000 ludzi) i od tego czasu skurczy³a siê o oko³o 28%.
Z kolei maj¹c na uwadze iloœciowy stosunek ¯ydów mieszkaj¹cych w Lon-
dynie do ogólnej liczby ludnoœci ¿ydowskiej w Wielkiej Brytanii, mo¿na
wskazaæ, ¿e niespe³na dwie trzecie brytyjskich wyznawców judaizmu od
dawna mieszka w Londynie; tendencja ta wydaje siê nadal utrzymywaæ.
Natomiast spadek, jaki nastêpuje od po³owy lat 50. XX wieku, wydaje siê
nieco zwodniczy, poniewa¿ – co nale¿y podkreœliæ – od tego czasu ogólna
liczba cz³onków spo³ecznoœci ¿ydowskiej na Wyspach Brytyjskich maleje,
œrednio o oko³o 1,8% rocznie. Niektórzy jednak wskazuj¹, ¿e liczba ludnoœci
Haredi w Koronie faktycznie wzrasta w tempie oko³o 4% w skali roku56.

Analizuj¹c przyk³ad Wielkiej Brytanii, Stephen Miller zauwa¿a, ¿e m³o-
dzi przedstawiciele spo³ecznoœci ¿ydowskiej s¹ coraz mniej zainteresowani
praktykami religijnymi, podczas gdy w tym samym czasie wiele osób okre-
œlaj¹cych siê jako „œwiecki/niepraktykuj¹cy” ¯yd w rzeczywistoœci nie
przestrzega zwyczajów ¿ydowskich57. Zdaniem Millera charakter brytyj-
skiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej w du¿ej mierze opiera siê na postrzeganiu ju-
daizmu raczej w kategorii aktu przynale¿noœci ani¿eli aktu wiary, albo-
wiem coraz wiêcej praktyk ze sfery sacrum wygasa58. Pogl¹d ten potwierdza
Charles S. Liebman, wskazuj¹c, ¿e coraz czêœciej dla wiêkszoœci ¯ydów
œwiêta religijne stanowi¹ odzwierciedlenie raczej przynale¿noœci do wspól-
noty ni¿ doœwiadczeñ religijnych59. Ponad po³owa (57%) spoœród ¯ydów na
sta³e mieszkaj¹cych w Londynie (wy³¹czaj¹c ¯ydów ortodoksyjnych) okre-
œla siê jako „œwieccy” lub „raczej œwieccy”, zaledwie 9% – jako „religijni”60.

4. Emancypacja polityczna ¯ydów w Wielkiej Brytanii

Warto zauwa¿yæ, ¿e z koñcem XIX wieku mianem ¯yda zwyk³o siê okre-
œlaæ w g³ównej mierze biednych aszkenazyjczyków ze wschodniego Londy-

256

KATARZYNA KONIECZNA

55 D. Graham, J. Boyd, Committed, Concerned and Conciliatory: The Attitudes of Jews in Britain towards
Israel. Initial Findings from the 2010 Israel Survey, Institute for Jewish Policy Research, July 2010, s. 9.

56 D. Graham, D. Vulkan, Britain’s Jewish Community Statistics 2007, London 2008, s. 16.
57 S. Miller, Changing Patterns of Jewish Identity among British Jews, [w:] New Jewish Identities; Con-

temporary Europe and Beyond, eds. Z. Gitelman, B. Kosmin, A. Kovács, New York 2003, s. 47.
58 Ibidem, s. 50.
59 C. Liebman, Jewish Identity in the United States and Israel, [w:] New Jewish Identities..., s. 298.
60 Ibidem.



nu, którzy ubierali siê w sposób tradycyjny i u¿ywali jêzyka jidysz. Nato-
miast w stosunku do wyznawców judaizmu, którzy urodzili siê na Wyspach
Brytyjskich oraz wywodzili siê z lepiej sytuowanych warstw spo³ecznych,
a przede wszystkim nosili siê jak pozosta³a czêœæ spo³eczeñstwa, stosowano
okreœlenie „londyñczyk”61. Jest to warunkowane pocz¹tkami multikulturo-
wego charakteru brytyjskiego spo³eczeñstwa, w którym determinant¹ od-
miennoœci i odrêbnoœci spo³ecznej jest przede wszystkim niedostosowanie
siê do kultury i zwyczajów Brytyjczyków.

Emancypacja ¯ydów w Anglii stanowi rezultat stopniowych zmian
w œwiadomoœci spo³eczeñstwa, odmiennie ni¿ to siê dzia³o w przypadku re-
wolucji we Francji w 1789 roku. Istotn¹ rolê w procesie zmiany mentalnoœci
spo³eczeñstwa odegra³y idee amerykañskiej oraz francuskiej rewolucji oraz
przede wszystkim emancypacja angielskich katolików w 1829 roku62.
Emancypacja ¯ydów w Anglii zosta³a zrealizowana jako konsekwencja
wprowadzenia odpowiedniego ustawodawstwa, reguluj¹cego pozycjê spo-
³eczn¹ cz³onków mniejszoœci ¿ydowskiej. Przepisy te mog³y zostaæ przyjête
w ramach realizacji zasady równoœci spo³ecznej, niemniej jednak szczególn¹
rolê odegra³o wówczas poparcie spo³eczeñstwa. Podkreœla siê, ¿e regulacje
prawne dotycz¹ce emancypacji ¯ydów stanowi¹ przede wszystkim od-
zwierciedlenie opinii publicznej63.

Zmiana stosunku spo³eczeñstwa angielskiego do ¯ydów w du¿ej mierze
podyktowana by³a ich obywatelskim i ekonomicznym postêpem. W prakty-
ce w XVII wieku po ich powrocie na Wyspy Brytyjskie w ¿aden restrykcyj-
ny sposób nie przestrzegano obejmuj¹cego ¯ydów zakazu sta³ego osadnic-
twa w Anglii oraz nie kwestionowano prawa do otwartego wyznawania
swojej religii. Jak wskazuje Anna Rosner, „obecnoœæ ludnoœci ¿ydowskiej
nie zosta³a w pe³ni zalegalizowana, lecz nie podnoszono wówczas tak¿e
kwestii edyktu wypêdzaj¹cego, który wci¹¿ obowi¹zywa³, choæ stanowi³
praktycznie martwy i nieprzestrzegany zapis prawny”64. Nie istnia³y wów-
czas przepisy, które ogranicza³yby wolnoœæ ¯ydów, a w rzeczywistoœci
ograniczeniem okaza³a siê ich nierównoœæ obywatelska i polityczna, która
ujawnia³a siê w zwi¹zku z formu³¹ przysiêgi lojalnoœci, jak¹ zgodnie ze
zwyczajami Koœcio³a anglikañskiego nale¿y z³o¿yæ, aby móc sprawowaæ
urz¹d.

Tym samym emancypacja ¯ydów w Wielkiej Brytanii zosta³a zakoñczona
na pocz¹tku 1870 roku, choæ czêsto wskazuje siê na rok 1858 ze wzglêdu na
jego symboliczne znaczenie. Lionel Rothschild by³ pierwszym ¯ydem upraw-
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nionym do zasiadania w Izbie Gmin. Po raz pierwszy zosta³ wybrany
w 1847 roku, jednak¿e odmówi³ z³o¿enia tradycyjnej przysiêgi lojalnoœci,
która zawiera³a odniesienie do wiary chrzeœcijañskiej (on the true faith of
a Christian65). PóŸniej Rothschild zosta³ jeszcze piêciokrotnie wybrany, ale
dopiero zmiany wprowadzone przez Izbê Gmin umo¿liwi³y mu stanie siê
pe³noprawnym cz³onkiem brytyjskiego parlamentu66. Tym samym proces
emancypacji politycznej ¯ydów w Anglii zakoñczy³ siê dopiero w 1858
roku, gdy zmieniono przysiêgê sk³adan¹ w Izbie Gmin w ten sposób, ¿e
¯ydzi mogli j¹ sk³adaæ bez naruszania przepisów religii judaistycznej67.

W poprzednich dekadach zniesiono tak¿e przepisy, które utrudnia³y
cz³onkom ¿ydowskiej spo³ecznoœci pe³n¹ partycypacjê w ¿yciu publicznym,
administracji, a nawet s¹downictwie. Jednoczeœnie w tym samym czasie ¿y-
dowskie instytucje gminne zachowa³y swoj¹ autonomiê, natomiast pañstwo
nie by³o zainteresowane ingerencj¹ w ich sprawy. Ponadto wiêkszoœæ przy-
wódców brytyjskiej diaspory w rzeczywistoœci by³a niechêtna politycznej
emancypacji ¯ydów w po³owie XIX wieku68. S¹dzono bowiem, ¿e zrówna-
nie praw politycznych nie jest niezbêdnym warunkiem wolnoœci spo³ecznej
oraz gospodarczej ¯ydów czy autonomii gminy ¿ydowskiej. Udzia³ w ¿yciu
politycznym chrzeœcijañskiego pañstwa postrzegano jako swoist¹ odskocz-
niê od codziennoœci religii judaistycznej69.

Na podstawie badañ przeprowadzonych przez ¿ydowsk¹ organizacjê In-
ternational Council of Jewish Parliamentarians nale¿y zauwa¿yæ, ¿e najwiê-
cej ¯ydów – zaraz po izraelskim Knesecie – zasiada w parlamencie Wielkiej
Brytanii, czyli w kraju, w którym spo³ecznoœæ ¿ydowska jest dwudziesto-
krotnie mniejsza ni¿ w Stanach Zjednoczonych. W Izbie Gmin reprezentanci
spo³ecznoœci ¿ydowskiej zajmuj¹ 18 miejsc, natomiast w Izbie Lordów – 41,
chocia¿ niektóre organizacje ¿ydowskie wskazuj¹ na 4670. ¯ydzi w Wielkiej
Brytanii stanowi¹ zaledwie 0,5% ogó³u ludnoœci71, ale zajmuj¹ szczególne
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miejsce w brytyjskiej polityce i mediach, zdaniem niektórych zupe³nie nie-
proporcjonalne do ich statusu mniejszoœci.

Sukces spo³ecznoœci ¿ydowskiej w utrzymaniu swojej odrêbnoœci religij-
nej oraz silnej pozycji spo³ecznej bardzo czêsto wykorzystywany jest przez
inne mniejszoœci religijne, zw³aszcza muzu³mañskie. Muhammad Anwar,
pos³uguj¹c siê przyk³adem ¯ydów, wskazuje na wysi³ki zorientowane na
podtrzymanie islamu w Wielkiej Brytanii, pytaj¹c: „Jeœli oni [¯ydzi] mog¹
zachowaæ swoj¹ religiê i kulturê i jeszcze odnosiæ sukcesy w ¿yciu, to dla-
czego my nie moglibyœmy tego dokonaæ?”72.

¯ydzi tradycyjnie postrzegaj¹ siê w kategorii grupy religijnej, a nie etnicz-
nej. Zdaniem niektórych to w³aœnie religia wielokrotnie stawa³a na ich dro-
dze do pe³nej integracji w ramach dyskursu politycznego i ich partycypacji
w sprawowaniu w³adzy. Jednak¿e w literaturze zajmuj¹cej siê problema-
tyk¹ ¿ydowsk¹ niejednokrotnie podkreœla siê, ¿e teza, zgodnie z któr¹
¯ydzi nie s¹ grup¹ etniczn¹, jest wysoce kontrowersyjna73. Z kolei w rapor-
cie sporz¹dzonym w 2005 roku przez Instytut Badañ Polityki ¯ydowskiej
(Institute for Jewish Policy Research) wyraŸnie widnieje zapis, zgodnie
z którym ¯ydów w Wielkiej Brytanii uznaje siê za mniejszoœæ etniczn¹74. Po-
dobne stanowisko zajmuje David Graham, chocia¿ jego zdaniem przypisy-
wanie ¿ydowskim praktykom nowego znaczenia etnicznego, a nie oparcie
ich na œcis³ym zwi¹zku z religi¹, stanowi tendencjê wystêpuj¹c¹ w brytyj-
skim dyskursie politycznym75. Dla porównania w Szwecji ¯ydzi od 1999
roku maj¹ status mniejszoœci narodowej76. Szacuje siê, ¿e oko³o 26% brytyj-
skich ¯ydów okreœla swoje przywi¹zanie do religii jako tradycyjne, podob-
ny odsetek (24%) postrzega j¹ w kategorii kulturowej, natomiast w mniej-
szoœci pozostaj¹ ¯ydzi ortodoksyjni77.

Tym samym nale¿y mieæ na uwadze roz³am wewn¹trz brytyjskiej
spo³ecznoœci ¿ydowskiej, albowiem wiele gmin, które odmiennie pojmuj¹
w³asn¹ religijnoœæ, dystansuje siê od zrzeszania siê gmin neoortodoksyj-
nych. Tym samym w Londynie z inicjatywy ¯ydów spoza nurtu ortodoksji
powsta³o seminarium rabinackie Leo Baeck College, które daje wykszta³ce-
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nie nieortodoksyjnym rabinom w ca³ej Europie. Natomiast Manchester sta-
nowi przyczó³ek ortodoksyjnej czêœci ¿ydowskiego spo³eczeñstwa; w Gates-
head funkcjonuj¹ najwa¿niejsze jesziwy, wœród których wskazaæ mo¿na
s³ynn¹ Gateshead Yeshiva78.

5. Pañstwo Izrael w œwiadomoœci ¯ydów w Wielkiej Brytanii

Na podstawie badañ przeprowadzonych przez Institute for Jewish Policy
Research mo¿na wskazaæ na silne zwi¹zki ¿ydowskiej spo³ecznoœci w Wiel-
kiej Brytanii z Izraelem, poniewa¿ 81% ¯ydów deklaruje znacz¹cy emocjo-
nalny stosunek do Izraela, natomiast 95% co najmniej raz odwiedzi³o ten
kraj, 90% uwa¿a, ¿e jest to ojczyzna ich przodków, z kolei 87% czuje siê
odpowiedzialnych za przetrwanie pañstwa Izrael, a 82% wskazuje na zna-
czenie pañstwa dla ich ¿ydowskiej to¿samoœci79.

Imigracja do Izraela ¯ydów i osób pochodzenia ¿ydowskiego (okreœla-
nych w jêzyku hebrajskim aliyah) odegra³a kluczow¹ rolê w tworzeniu de-
mografii, gospodarki, kultury i spo³eczeñstwa Izraela. W kontekœcie myœli
syjonistycznej aliyah postrzegana jest jako pragnienie – zarówno indywidua-
lne, jak i zbiorowe – zakoñczenia przymusowego rozproszenia narodu ¿y-
dowskiego.

W rzeczywistoœci sytuacja jest o wiele bardziej z³o¿ona – mimo i¿ wielu
Izraelczyków pragnie „powrotu” wszystkich ¯ydów do kraju Izraela, pra-
ktycznie jest to jednak niemo¿liwe. Jak zauwa¿a Leo Trepp, „wielu ¯ydów
mieszkaj¹cych w innych wolnych krajach nie podziela zreszt¹ tego pragnie-
nia, ale zazwyczaj z wielk¹ dum¹, a tak¿e poczuciem przynale¿noœci i po-
krewieñstwa patrz¹ oni na nowo powsta³e pañstwo Izrael i jego mieszkañ-
ców”80. Jednak w rzeczywistoœci, podobnie jak inne ruchy migracyjne, aliyah
jest motywowana przez z³o¿ony katalog czynników, wœród których mo¿na
wskazaæ determinanty o charakterze ideologicznym lub duchowym, a tak¿e
spo³eczno-ekonomicznym czy te¿ kontekst polityczny typowy dla pañstw,
w których istnieje ¿ydowska diaspora81.

Pod wzglêdem pogl¹dów politycznych podzielanych przez ¿ydowsk¹
spo³ecznoœæ w Wielkiej Brytanii nale¿y wskazaæ dwie zasadnicze kwestie.
Po pierwsze, maj¹c na uwadze badania przeprowadzone przez Community
Security Trust oraz All-Party Parliamentary Inquiry into Antisemitism, mo¿-
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na wskazaæ, ¿e od 2006 roku notuje siê wzrost poziomu antysemityzmu na
Wyspach Brytyjskich82. Po drugie, g³ównym Ÿród³em antysemityzmu jest is-
lamski ekstremizm czy narastaj¹ce napiêcia zwi¹zane z konfliktem izrael-
sko-palestyñskim83.

6. Podsumowanie

Wielka Brytania jest pañstwem wielonarodowym, które nigdy nie charak-
teryzowa³o siê ca³kowit¹ wewnêtrzn¹ harmoni¹, a przez wieki wypracowa-
no modus operandi godzenia sprzecznych interesów narodów konstytu-
uj¹cych Koronê. W przesz³oœci zwyk³o siê definiowaæ Wielk¹ Brytaniê prze-
de wszystkim jako „pañstwo protestanckie, pañstwo o kulturze i to¿samoœci
protestanckiej”; z kolei wskazywany w literaturze zmierzch imperium i jego
sekularyzacja przynios³y os³abienie to¿samoœci brytyjskiej, a „Brytyjczycy
jako naród wymyœlony zaczêli siê ponownie dzieliæ na swoje narodowe
sk³adniki”84. Tym samym w charakterze pañstwa nale¿y upatrywaæ szanse
spo³ecznoœci ¿ydowskiej na pe³n¹ asymilacjê i integracjê.

Na proces spo³ecznej i politycznej asymilacji ¯ydów wp³ywa przede
wszystkim fakt, i¿ populacja Wielkiej Brytanii nigdy nie by³a jednolita kul-
turowo85. Z perspektywy procesów integracyjnych szczególnie istotna wy-
daje siê tak¿e kwestia inkluzywnej polityki imigracyjnej Brytyjczyków. Naj-
pierw Anglicy, a nastêpnie Brytyjczycy dostrzegli potencja³ cz³onków
spo³ecznoœci ¿ydowskiej na Wyspach, st¹d te¿ tolerancyjnoœæ spo³eczeñstwa
brytyjskiego dla tej grupy emigrantów. Szczególnie wa¿ne wydaj¹ siê prze-
miany, jakie na przestrzeni wieków zasz³y w tej grupie, a tak¿e jej wp³yw
na brytyjskie spo³eczeñstwo, ekonomiê (zw³aszcza rynek pracy) i kulturê.

Niezwykle istotny wydaje siê proces postêpuj¹cej sekularyzacji, jaki za-
chodzi w ramach Zjednoczonego Królestwa i dotyka równie¿ ¿ydowskiej
czêœci spo³eczeñstwa. Dodatkowo wa¿n¹ rolê odgrywa fakt, ¿e dla wiêkszo-
œci brytyjskich ¯ydów g³ównym wymiarem religii judaistycznej nie s¹ prze-
konania i praktyki religijne (np. wiara w Boga), lecz priorytety etyczne oraz
aspekty stricte etniczno-kulturowe, wœród których mieœci siê poczucie przy-
nale¿noœci do narodu ¿ydowskiego86. Tym samym wzrasta w Wielkiej Bry-
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tanii liczba wyznawców judaizmu, którzy to¿samoœæ ¿ydowsk¹ identyfi-
kuj¹ z kategoriami kulturowymi i etnicznymi, drugoplanowo postrzegaj¹c
kwestie religijno-wyznaniowe.
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THE JEWISH DIASPORA IN THE UNITED KINGDOM

S u m m a r y

This paper deals with the history of the Jewish population and the struggle for Jewish
emancipation as well as the role of privileged Jewries in Great Britain. From the legal point of view,
the situation of Jews in Great Britain fundamentally differed from the situation of Jews in Western
and Central Europe, who otherwise lived in comparable circumstances. The role of emancipated
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British Jewries became crucial in the British media and the government. The paper presents
practical considerations, such as immigration, which also played a role, but – on the other hand –
the author of the paper argues that the attitudes of the British government towards Jews were
shaped in part by interpretations on international minority protection and British law.

Key words: Jewish emancipation, Jewries in Great Britain, Jewish minority, Jewish Naturalisation
Bill, British anti-Semitism
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