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„Powiedzmy tak, naszą tragedią jest Shoah, a ich nieszczęściem, że myśmy im
spadli na głowę. A to nie nasza wina, a ogólnoludzka. Inaczej Żydzi nie wyjecha-
liby do Palestyny…”. 

…Izrael jest dzieckiem Holokaustu!?

…tamten majowy dzień rozpoczął ciąg zdarzeń, które trwają do dziś.
Był to 14 dzień maja 1948 roku i zgodnie z decyzją ONZ państwo Izrael prokla-
mowało niepodległość. Sąsiednie państwa arabskie rozpoczęły wojnę.

– Powiedzmy tak, naszą tragedią jest Shoah, a ich nieszczęściem, że myśmy 
im spadli na głowę. A to nie nasza wina, a ogólnoludzka – twierdzi Yaron Karol
Becker, który tamtego dnia 1948 roku był jeszcze dzieckiem i uczył się w Polsce
jidysz na zadaniach z rachunku. Czytał zdanie w języku polskim, że kupiec ku-
pił w sklepie trzy jajka, a każde jajko było warte trzy złote. I słuchał, jak nauczy-
ciel czytał to w jidysz. Dalej notował po żydowsku, a potem pomnożył trzy razy 
trzy i mówił, że trzy jajka kosztowały dziewięć złotych.  

Miał wtedy siedem lat. Dziś ma 73, choć duchem, jak sam twierdzi – 37. To fi lo-
zof, nauczyciel, historyk, dziennikarz, działacz społeczny, były współpracow-
nik Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. Jest wieloletnim orędownikiem dialogu
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międzykulturowego i działaczem na rzecz porozumienia palestyńsko-izrael-
skiego, więc Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, z którym dziś
współpracuje, to dobre miejsce na myśli i wspomnienia:
– Zagłada to nie była tylko tragedia Żydów, ale w przypadku Żydów była najja-
skrawsza; jedna trzecia Żydów zginęła, a dwie trzecie Żydów europejskich zo-
stało zamordowanych. Gdyby nie ta tragedia, wielu Żydów nie wyjechałoby do
Palestyny. Izrael w dużej mierze jest dzieckiem Holokaustu.
Od tygodnia, w odwecie za nasilający się ostrzał Izraela przez Hamas, izraelskie
lotnictwo atakuje wybrane cele w Strefi e Gazy. Według źródeł palestyńskich
w atakach tych zginęło już 188 Palestyńczyków, a blisko 1,3 tysiąca zostało ran-
nych. Bilans ten jest wyższy od bilansu poprzedniej izraelskiej operacji w Stre-
fi e Gazy w listopadzie 2012 roku, podczas której zginęło 177 Palestyńczyków.
16 lipca Agencja AFP podała, że izraelska armia wezwała dziś około 100 tysięcy 
mieszkańców północnej części Strefy Gazy do opuszczenia domów. Wczoraj,
po fi asku egipskiej inicjatywy w sprawie rozejmu, Izrael obiecał nasilenie ofen-
sywy zbrojnej.

Żeby wyjaśnić, dlaczego w ostatnich dniach konfl ikt na linii izraelsko-palestyń-
skiej znów się nasilił, musimy się cofnąć o kilka dni.
We wtorek 1 lipca 2014 roku jerozolimska policja otrzymała zgłoszenie, że
młody chłopak został zaciągnięty do samochodu niedaleko supermarketu
w dzielnicy Beit Hanina. Policja zablokowała drogi i rozpoczęła poszukiwania 
porwanego. Ciało palestyńskiego nastolatka znaleziono w lesie na zachód od
Jerozolimy. To 16-letni Muhammad Ussein Abu Khedeir. Według policji zabój-
stwo mogło być odwetem za śmierć izraelskich nastolatków. 19-letni Ejal Ji-
frah, 16-letni Gilad Szar i 16-letni Naftali Fraenkel zginęli 12 czerwca obok Gusz
Ecjon, grupy osiedli żydowskich położonych między Betlejem a Hebronem na 
południu Zachodniego Brzegu. Wracali ze szkół talmudycznych i próbowali do-
trzeć do Jerozolimy.

W środę, 9 lipca, izraelskie wojsko zestrzeliło dwa pociski rakietowe odpalone
w kierunku Tel Awiwu ze Strefy Gazy. W mieście ogłoszono alarm przeciwlotni-
czy. Władze ostrzegały wcześniej, że palestyński Hamas posiada broń umożli-
wiającą ataki na cele w głębi Izraela.

W Tel Awiwie mieszkają córki Yarona Karola Beckera:
– Moja dwumiesięczna wnuczka Nina przeżyła inicjację,  była już w schronie. 

Sam także przeżył wiele alarmów. Ma w pamięci szczególnie te z 1973 roku:
– Podczas tamtych pierwszych alarmów urodziła się moja córeczka. Nazwaliśmy 
ją Yasmin. Ja ją nazywałem Jasmisia. Jej przyjście na świat zwiastowało zawiesze-
nie broni podczas jednej z najtrudniejszych wojen w Izraelu – wojny Jom Kippur.
Płakała.
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…Karol przyszedł na świat w 1941 roku na dalekiej Syberii. Jadł tam rzepę (po-
noć ta ma dużo witamin), bawił się, chodząc o deszczułkach udających kule
(wszyscy zdrowi mężczyźni byli na wojnie), i sumiennie czyścił walonki, ciepłe
buty z fi lcu, chroniące przed mrozem. Mówili mu: „Karłusza, ty russkij!” – na 
co on tylko lokiem zarzucał: „Niet, ja Paliak!”. 
Po wojnie trafi ł do ochronki w polskich Pieszycach. Pewnego dnia zobaczył
mężczyznę o płonących oczach i żydowskim nosie, a włosach tak czarnych, że
aż niebieskich. Powiedziała mu matka: „To twój ojciec”. Nazywano go Lejbuś.

Zamieszkali na Dolnym Śląsku w poniemieckim mieszkaniu. Przed wejściem
stały rowery. Aż cztery, wszystkie Lejbusia. Ojciec zwykł zarzucać syna pyta-
niami: kiedy zabito Różę Luksemburg, kiedy zmarł Engels? Na oba Karol znał
odpowiedź, więc mówił: wpierw, że Różę Luksemburg rozkrojono na cztery 
części razem z Karlem Liebknechtem w 1919 roku; a potem, że Engels zmarł
w 1895 roku.

A to dlatego, że syn czytał nie tylko Pinokia, ale i kalendarz międzynarodowego
ruchu komunistycznego. Była to gruba książka z rycinami i obrazkiem z Różą 
Luksemburg, strony z książki zapisały mu się w mózgu jak na twardym dysku,
to i na temat Róży powiedział ojcu więcej: – Jej zwłoki wrzucono do Kanału
Obrony Terytorialnej, gdzie je odnaleziono dopiero 1 lipca tego samego roku.

W kuchni ich kolejnego, już warszawskiego mieszkania też wrzało od polity-
ki. Mieszkanie było widne, mierzyło 48 metrów kwadratowych i wciąż wyczuć
można było tam zapach wapna. Na kuchennym parapecie leżały renety, ziarn-
ka kawy i czosnek.
– A tutaj spałem – Karol rysuje plan mieszkania. – Była szafa ścienna, tam były 
książki, a na dole siennik. Ale jak można spać, kiedy toczyły się takie ciekawe
rozmowy?! A potem ta rozmowa o XX Zjeździe, rozumiesz?
Ma na myśli zjazd z 1956 roku i tajne przemówienie Nikity Chruszczowa, w któ-
rym obciążył Stalina za zbrodnie i represje:
– Ci w kuchni to byli ludzie, którzy, co tutaj gadać... KOMUNIZMU nie było, to
możesz zapisać, ale KOMUNIŚCI byli. Oni włożyli w to życie. Kult Stalina był
związany z takim instynktem życia. Bez Stalina, bez Czerwonej Armii, Żydów 
w ogóle by nie było, a Polacy byliby nosicielami wody. Albo drwalami. Więc ten
kult Stalina był przemożny. Także to przemówienie to była dla nich tragedia ży-
ciowa. Oni budowali Polskę, ale to miała być socjalistyczna Polska! Kiedy straci-
li wiarę w komunizm, ziemia polska zatrzęsła się pod nimi.

Ich skrzynia zmieściła porcelanę z Ćmielowa, niemało książek i rowery. W 1957
roku dobili do brzegu Hajfy. Był piątek, a na przedmieściach Tel Awiwu pach-
niało czekoladą. Na tamtejszym placu tańczyli do rana. Cieszyli się z okazji
dziewiątej rocznicy powstania państwa Izrael. 
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Latały żydowskie samoloty, szła żydowska defi lada. Wszystko było żydowskie.
Była policja żydowska i żydowskie prostytutki. Sandały mojżeszowe i kaktusy.
– Izrael pod wieloma względami to piękny kraj, ale to kraj kaktusów. Dlacze-
go kaktusy? Mówią, że kaktusy są w środku słodkie i dlatego nazywają sabrami
tych Izraelczyków, którzy tam się urodzili. Sabra to znaczy kaktus. Tacy są Izra-
elczycy. Z zewnątrz kolce, a w środku słodki miąższ. Na początku szorstcy i nie-
uprzejmi, potem okazują się towarzyscy i ciepli, a nawet wyjątkowo swobodni,
jeśli chodzi o strój i zachowanie. 

Karol miał jednak 16 lat i tęsknił za polską szkołą. Za Alą i wspomnieniem ich
pierwszego pocałunku. Pamiętał, że ta brama, przez którą się pocałowali, była 
zimna, że było jakieś 20 stopni mrozu, a on – nieśmiały. Tęsknił też za pierwszą 
poważną sympatią, której na imię było Ela. Jeździł do niej rowerem i z jej ojcem
wypił swój pierwszy kieliszek wódki.

Wreszcie tęsknił za panią Goździkową, która odkryła jego talent aktorski, czy 
za polonistką, panią Różycką, która czekała na jego wypracowania. Albo profe-
sorem Żurawskim o pokaźnym nosie i gęsiej szyi, który zauważył, że Becker zna 
nawet na pamięć poczet królów Polski, więc zapraszał go na katedrę i prosił,
żeby czytał klasie teksty źródłowe.
– Okres szkolny był dla mnie czasem rozwoju intelektualnego, ja to tak pamię-
tam. Bardzo lubiłem Warszawę. Później wyjazd do Izraela osłodziłem sobie
tym, że jak będę w kibucu, to jest szansa, żeby wyzwolić się od mamy.
– Jest taka piosenka Icyka Mangera, którą mogę ci zaśpiewać. Mama mi ją śpie-
wała, w jidysz. Opowiem ci, o czym ona jest. Otóż stoi na górce drzewo i wszyst-
kie ptaki z niego odleciały. Patrzę na te ptaki i mówię: „Ja też chciałbym być ta-
kim ptaszkiem. Ach, jakby to było dobrze, gdybym mógł sobie tak pofrunąć”.
A mama mówi: „No tak, rozumiem cię, ale widzisz, wieją złe i zimne wiatry.
Proszę cię, żebyś przynajmniej wziął kalosze na drogę i szalik. O czapce futrza-
nej nie zapomnij! I dobrej jesionce”. No to się pytam mojej mamy: „To powiedz
mi, jak pofrunę? Przecież w ten sposób pofrunąć nie można!”. „Ale, broń Boże, 
żebyś się nie przeziębił”. No to on jej odpowiada: „No widzisz, jak ty przez swo-
ją miłość nie dałaś mi pofrunąć”. Freud napisał całe tomy na temat kompleksu
matczynego. A Icyk Manger zawarł to w jednej piosence. To ja czułem to samo, 
że mama po prostu dusi mnie tymi kaloszami i tym szalikiem, i marzyłem, że
jak przyjadę do Izraela, to się od tego wyzwolę. Byłem zdeterminowany, żeby 
iść do kibucu. 

Wyszedł z kibucu z nowym imieniem – Yaron, które sam sobie wybrał (Yaron
znaczy „zaśpiewam”, a on do dziś lubi śpiewać), jako słaby znawca sprzętu
rolniczego oraz z umiejętnością prania skarpetek czy mycia podłóg. Jednak 
też z poczuciem przegranej. Zamieszkał u rodziców w Kfar Ono, miasteczku
blisko Tel Awiwu, gdzie autobus linii 68, nazywany „białym”, jechał nie dalej
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niż do ma’abarot – obozu przejściowego dla imigrantów orientalnych. Dalejt
kursował autobus z numerem 69. Wiózł Żydów orientalnych. 
– Wtedy jeszcze nie znałem tego Izraela wielobarwnego. Szybko poznałem lu-
dzi z Komunistycznego Związku Młodzieży. W 1960 roku, zaraz przed pójściem
do wojska, poszedłem jeszcze na trzy miesiące do drugiego, już komunistycz-
nego kibucu, Yad Hana. Wówczas jedna rzecz poruszyła moim sumieniem –
kwestia arabska. W 1956 roku była wojna izraelsko-egipska. Wtedy w wioskach
arabskich ogłoszono stan nadzwyczajny.

Słyszał, że rankiem 29 października 1956 roku oddział izraelskiej straży gra-
nicznej dokonał masakry arabskich mieszkańców wioski Kafr Qasim na grani-
cy izraelsko-jordańskiej. Przyczyną otwarcia ognia do cywilów było naruszenie
godziny policyjnej. Zginęło 48 Arabów, w tym kobiety i dzieci.
– To straszne! I ja się o tym dowiaduję, mając 19 lat. 
Wiedział też, że w 1956 roku Izrael za namową Wielkiej Brytanii i Francji doko-
nał agresji na Egipt.
– Zacząłem jechać przez życie rewersem, czyli wbrew powszechnemu kierun-
kowi, w jakim rozwijało się społeczeństwo, w którym żyłem. Dopiero po kilku-
dziesięciu latach moje żądanie porozumienia z sąsiadami stało się głównym
problemem Izraela.
Razem z Diną, 13-letnią córką komunisty, rozprowadzał ulotki, w których na-
woływano, by w w rocznicę akcji synajskiej pamiętać o porozumieniu ze świa-
tem arabskim i nie inicjować interwencji we współpracy z imperialistami, jaki-
mi nazywali Francję i Anglię.

Widział bagatelizowany wówczas problem uciekinierów palestyńskich, więc
został dziennikarzem gazety „Kol Ha’am”, organu Komunistycznej Partii
Izraela. Tłumaczył pracę w ramach struktury partyjnej tym, że to jedyna par-
tia żydowsko-arabska. Po rozłamie KP Izraela w 1965 roku, wywołanym mię-
dzy innymi podsycanym przez ZSRR nacjonalizmem arabskim, przystąpił do
nurtu Maki, reformowanego i antystalinowskiego nurtu KP Izraela. Kibucnicy 
zamiast „Maki” mówili „Meki”, co znaczyło „rzygać”. Poza jednym kibucem
Yad Hana we wszystkich pozostałych słowa „komunista” oraz nazwa partii były 
równe przekleństwu.

W 1967 roku 26-letni Becker obserwował, jak Izrael rozpoczynał wojnę obron-
ną, sześciodniową, zajmując Półwysep Synaj, Strefę Gazy, Judeę z Jerozolimą,
Samarię i Wzgórza Golan.
Miał 32 lata, kiedy w 1973 roku państwa arabskie rozpoczęły wojnę Jom Kippur,
którą po początkowych sukcesach przegrały.
– To już była czwarta wojna! Wtedy straciliśmy 2,6 tysiąca osób, między innymi
Włodka Altbauma, mojego nieodżałowanego przyjaciela z Wrocławia. W kra-
ju, który liczy 3,5 miliona ludzi. A po drugiej stronie, nie pytaj! Tam to dziesiątki
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tysięcy! Jakie były bombardowania?! Widziałam wtedy dla siebie dwie moż-
liwości: albo wziąć moją rodzinę i wyjechać z Izraela, albo działać na rzecz
pokoju.
Wybrał drugą opcję.
Chcąc pracować na rzecz porozumienia izraelsko-arabskiego, rozpoczął 
działalność w nurcie Rakah. Powtarzał dalej, że to jedyna arabsko-żydowska 
partia. Był 1975 rok.

11 lat później leciał na rozmowy z Palestyńczykami. 
– W 1986 roku izraelski parlament zadecydował o przyjęciu prawa zabraniają-
cego kontaktu z Palestyńczykami, a jednocześnie, powstała delegacja izrael-
skiej lewicy, której głównym spoiwem byli izraelscy komuniści, i pojechaliśmy 
do Rumunii.
Becker mówi: – To piękne lata Izraela, mniej więcej do 1992 roku, czas nadziei.
Coraz więcej Izraelczyków było przekonanych, że trzeba się dogadać z Arabami.
–Ceauşescu zorganizował spotkanie delegacji izraelskiej lewicy i przedstawicie-
li Al-Fatah, czyli Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Ceauşescu był pośrednikiem
pomiędzy Izraelem a obozem socjalistycznym. Rumunia to jedyny kraj, który nie
zerwał stosunków dyplomatycznych z Izraelem. Polska zerwała, Węgry i NRD.
Ale Ceauşescu nie wiedział, jak na spotkanie zareagują Izrael i Stany Zjednoczo-
ne, a z drugiej strony, jak zareagują Palestyńczycy, bo wśród Palestyńczyków jest 
skrzydło przeciwne pertraktacjom z Izraelczykami, dlatego zamknął nas w ja-
kimś pałacu i izraelska delegacja przestraszyła się, że zabiorą ją na Sybir.

Wylądowali nad morzem. Sala mieściła się w pałacu. Przy drzwiach strażnik 
z kałachem.
– Okazało się, że Ceauşescu przywiózł nas do nieznanego miejsca, bo się bał,
że ci skrajni Palestyńczycy dokonają dywersji przeciwko nam. Dla nich każdy 
Izraelczyk to był wróg! Kiedy weszliśmy, oni patrzyli na nas, my na nich; na 
stole stały kieliszki, nie było alkoholu, bo wśród nich mogli być muzułmanie;
mogli też mieć problem, czy nie trafi  się im Żyd przestrzegający zasad koszer-
ności. Nalałem soku do jednego z tych pucharów i dałem im do zrozumienia,
żeby oni też nalali, i powiedziałem: „Saha!”, co znaczy: „Na zdrowie!”. – Gdy 
Becker i inni podnosili toast, wtórowali im Palestyńczycy.

Na poobiedniej konferencji zjawili się korespondenci ze świata. Delegację
izraelską stanowiło czterech mężczyzn.
– Samo to, że żeśmy rozmawiali i jedli, to już było coś. Ale byłem troszeczkę
rozczarowany, bo przecież ja, stary komuch, jednak bardzo czuły na sympto-
my sprawiedliwości społecznej, egalitaryzmu, a tu siedziałem z burżujami,
którzy byli dosyć wyniośli, może z powodu jakichś kompleksów?! Sam ich wy-
gląd był taki jakiś burżujski: garnitury i krawaty. Myśmy byli o wiele bardziej
prości i naturalni, jak to Izraelczycy. 
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Karol nosił brodę i czapkę z daszkiem. Był w Rumunii także jako fotograf he-
brajskiej mutacji gazety „Wartości”, czasopisma komunistycznego z główną 
redakcją w Pradze i pieniędzmi z Moskwy. Niedużymi: – Moskwa zakładała, że
człowiek musi być idealistą – dodaje.
Był idealistą.

Na pewno jeszcze wówczas – te 32 lata temu, gdy wierzył w możliwość pokoju.
Miał wtedy w pamięci wojnę z 1982 roku i rakiety z libańskiej wyrzutni, po-
siadanej przez Organizację Wyzwolenia Palestyny i Al-Fatah, które leciały na 
północny Izrael. Armia izraelska wkroczyła do Libanu, zdobyła Bejrut i tam
utknęła. Jego studenci (był już wykładowcą) mówili, że się szkolą i że studiują 
na Uniwersytecie Bejrut. Wojna zaczęła się w czerwcu 1982 roku. Becker pa-
mięta, że pierwsza demonstracja przeciw tamtemu konfl iktowi zgromadziła 
na placu Królów Izraela 2 tysiące osób. Po miesiącu, kiedy było pewne, że armia 
izraelska tak szybko nie wyjdzie z Bejrutu, demonstrowało 20 tysięcy. Po dwóch
– po masakrze 16–18 września 1982 roku w Sabrze i Szatili na palestyńskich
uchodźcach, dokonanej przez libańskie oddziały maronickie (często zwane
„chrześcijańską milicją”,) i po tym, jak Izraelczycy zdawali się tego nie widzieć
– w Izraelu demonstrowało już 400 tysięcy ludzi.

Kraj liczył może 4 miliony ludzi i protest humanitarny wstrząsnął nimi.
– To były lata nadziei, poczułem, że robię coś ważnego. Pamiętam, jak idę przez
plac Królów Izraela z Igorem Bielajewem, wybitnym żurnalistą i arabistą, któ-
ry pracował z Naserem i składał raporty na stół polibiura sowieckiego, i on nie
wierzy, jak opowiadam mu, że było tu 400 tysięcy demonstrantów. A on w swojej
gazecie szkaluje Izrael, że to tylko agresorzy. A ja mu opowiadam o drugim Izra-
elu. Nadal jest członkiem tego drugiego Izraela!
– Spotykałem się z inteligencją izraelską; czerwony, nie-czerwony, ale działa 
na rzecz pokoju, tworzy kontakty z Arabami. Moja partia stworzyła lewicowy 
Demokratyczny Front na rzecz Pokoju i Równości – Hadasz. Byli tam nie tylko
komuniści; współpracowały z Frontem inne organizacje propokojowe. Więk-
szość stanowili Arabowie.

Dzisiaj właściwie hasło „dwa państwa dla dwóch narodów”, za które nazywano
nas zdrajcami, „Arabolubami”, stało się ofi cjalnym hasłem Izraela. Problem
w tym, na ile jest ono realizowane faktycznie przez władze państwa.
W latach 80. pojawili się żydowscy terroryści, którzy dokonali kilku aktów ter-
roru na terenach okupowanych i nieraz podkładali bomby palestyńskim bur-
mistrzom – jeden stracił obie nogi. To wtedy buduje się delegacja solidarności,
w której są komuniści i nie-komuniści, lewica syjonistyczna. Jedziemy do tego
burmistrza, oddajemy mu krew, piszą o nas gazety, że jesteśmy zdrajcami! Ale
i coraz więcej patrzyło na nas z szacunkiem, ponieważ dawaliśmy przykład in-
nego modelu rozwiązywania konfl iktu.
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Becker nie wiedział wówczas, że konflikt będzie trwał jeszcze przez 30 lat.
11 lipca 2014 roku samolot PLL LOT lecący nocą z Warszawy do Tel Awiwu wylą-
dował na Cyprze, a Hamas ostrzegł linie lotnicze o zamiarze ataku na lotnisko
Ben Guriona, gdzie w 1986 roku wylądował samolot z Rumunii z Beckerem na 
pokładzie. Niedługo potem, po spotkaniu w Rumunii, któregoś dnia podniósł
z ulicy ulotkę. Zawierała listę nazwisk oraz groźbę spalenia domów przedsta-
wicieli delegacji przez żydowskich faszystów, kahanistów. Było tam też jego na-
zwisko. Nękała go wścibska prasa, która zadała nawet pytanie jego kilkuletniej
córce Yael o ocenę wyjazdu ojca na spotkanie z Palestyńczykami. Dziewczynka 
powiedziała, że nic nie wie: – Ale ja bardzo kocham mojego tatę.
– Starałem się uchronić moje córeczki od polityki, żeby nie afi szowały się z po-
glądami ojca, bo wiedziałem, że to może w nie ugodzić. Ale kiedy podrosły, też
włączyły się w działania na rzecz Izraela otwartego, pragnącego kompromisu
z Arabami. Moja młodsza córka zakochała się w Druzie. Druzowie to arabska 
grupa wyznaniowa i etniczna. Mimo moich poglądów internacjonalistycznych
nie byłem szczęśliwy z tego powodu, bo wiedziałem, że albo on się okaże za-
borczy, albo będą się autentycznie kochać, ale będą pod presją społeczeństwa 
i będą musieli wyjechać. Wyleczyła się z niego, a go naprawdę kochała. A moja 
druga córka prawie wyszła za Niemca. On mi się strasznie podobał. Aleksander
jest teraz gdzieś w Afryce, w korpusie pokoju ONZ. Jaki on był szczęśliwy, gdy 
zacząłem rozmawiać z nim po niemiecku! Jedna moja córeczka ma 40, a druga 
37 lat. Jedna już urodziła, druga niedługo urodzi. Bliźniaki. 
– Będę takim dziadkiem na odległość, ale będę do nich przyjeżdżał. Więc też
będą kochały swojego dziadka! Od przejścia na emeryturę jestem tu stałym
rezydentem. Od 2013 roku trzy czwarte roku jestem w Polsce, a trzy miesiące
w Izraelu. Jestem już bardziej obywatelem polskim niż izraelskim. Polska nie
przyciągnęłaby mnie tak bardzo, gdyby nie przyjaźnie tutaj. Tutaj zaczyna się
jednak dialektyka, teraz tęsknię do Tel Awiwu. Mam polskie serce, rosyjską du-
szę i żydowski umysł. 
– Tel Awiw to bardzo ciepłe i miłe miasto – powiedział mi Becker jakieś trzy mie-
siące temu.

Teraz życie w Izraelu jest podporządkowane alarmom rakietowym i kilkudzie-
sięciu sekundom w Tel Awiwie, by dobiec do schronu. Odwołane zostały wszyst-
kie zgromadzenia publiczne i koncerty. 
Becker jest za rozmowami pokojowymi. Widzi winę po obu stronach konfl iktu,
a po latach wraca wspomnieniami do końca lat 80., kiedy jego partia mocno się
skupiła na kwestii arabskiej: – Nacjonalizm mnie brzydzi – podkreśla. – My-
śmy krytykowali terror państwowy, ale terror palestyński też trzeba osądzać
i od czasu do czasu wyjść na demonstrację przeciw terrorowi palestyńskiemu.
A partia tego nie robiła. I wychodzi na to, że myśmy wszyscy w partii usprawie-
dliwiali terror palestyński. Terror godzi w niewinnych ludzi i nie doprowadzi
do rozwiązania kwestii arabskiej.



Niedługo po tym, jak w Strefi e Gazy wybuchła pierwsza intifada, masowe po-
wstanie Palestyńczyków przeciwko izraelskiej okupacji Palestyny, Becker, ma-
jąc 47 lat, wziął miesięczny urlop w partii i wyjechał na tournée po Izraelu z Te-
atrem Żydowskim, a w 1988 roku odszedł z partii.

Wpływ na to miały dwie kwestie: partia stała się nacjonalistyczna arabska i od-
rzucała linię polityczną Gorbaczowa, który był za pierestrojką.
Kiedy zwołano konferencję pokojową w Madrycie w 1991 roku i OWP weszło na 
arenę międzynarodowej dyplomacji, Becker był już nauczycielem. 
Gdy pracował także jako tłumacz, na mocy porozumienia z 1993 roku z OWP
Izrael wyraził zgodę na utworzenie Autonomii Palestyńskiej obejmującej Stre-
fę Gazy i Jerycho na Zachodnim Brzegu Jordanu. 

W czerwcu 2007 roku faktyczną kontrolę nad Strefą Gazy przejęła organizacja 
Hamas. Becker był już wówczas działaczem na rzecz relacji polsko-izraelskich.
Spełniał kolejne marzenie: – Żeby grupa izraelskiej młodzieży pojechała do
Polski i spotkała się z grupą polskiej młodzieży. I żeby przez miesiąc zajmowała 
się Korczakiem; żeby razem malowali Korczaka i żeby szli ostatnim szlakiem
Korczaka. Trzeba dbać o przesłanie uniwersalne! I od wtedy zajmuję się tym
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problemem, bo zrozumienie i pojednanie między Żydami a Polakami widzę 
w szerszym, uniwersalnym kontekście; jest to przerzucenie mostu wzajemnej 
ludzkiej wrażliwości nad najstraszliwszą raną, której doznała ludzkość. I nie 
może być tak, żeby grupa z Izraela, która jedzie do Polski, jak rakieta wystrzelo-
na z lotniska, lądowała prosto w Auschwitz!

Dwie rakiety z 13 na 14 lipca odpalono w kierunku Izraela z południowego Liba-
nu. W odpowiedzi izraelskie wojsko ostrzelało ten rejon.
Becker śledzi na bieżąco sytuację w Izraelu – polityczną i rodzinną. To przyszłe 
wnuki dają mu nadzieję. – Mają już po dwa kilo – powiedział. – Córka mówi, że 
pod wpływem mundialu strasznie się w brzuchu rozkopały. 

Jeszcze w niedzielny wieczór 13 lipca w „Wiadomościach” TVP podano informa-
cję: nie we wszystkich domach w Izraelu jest schron przeciwrakietowy. Szpital 
w Ashelon ma ich kilka, są ciągle używane, bo syreny wyją niemal bez przerwy. 
Kiedy Hamas zaczął bombardowanie Izraela, dyrekcja szpitala w Ashelon zde-
cydowała o przeniesieniu oddziału noworodków do schronu. O dzieciach mówi 
się tu: dzieci wojny, przyszli żołnierze.

Córka Karola Beckera ma termin porodu wyznaczony na sierpień.

PS Strona internetowa TVN24.pl informuje 3 sierpnia 2014 roku: „Palestyńskie 
władze szacują, że w atakach izraelskich sił zbrojnych, prowadzonych od 8 lip-
ca, zginęło 1708 osób, z czego większość to cywile. Izrael potwierdził natomiast 
śmierć w walce 64 żołnierzy. Trzech cywilów państwa żydowskiego zginęło pod-
czas ostrzałów pociskami rakietowymi dokonywanych przez palestyńskich bo-
jowników”.                                                         

16 lipca 2014

fot. z archiwum Yarona Karola Beckera
[s. 103, 107, 112]


