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Istniejà dwa sposoby, by dostaç si´ do domu: pierwszy 

to wcale z niego nie wychodziç; drugi to obejÊç dooko∏a 

ca∏y Êwiat, a˝ wróci si´ do punktu wyjÊcia*. 

G.K. Chesterton

Przez tysiàce lat wyobraênia narodu ˝ydowskiego w diasporze podà˝a∏a pro-
stà drogà: wygnanie z ziemi Izraela, pokuta na wygnaniu w diasporze oraz
oczekiwany powrót do Ziemi Obiecanej po przyjÊciu Mesjasza. A przynaj-
mniej tak si´ mówi. Projekt syjonistyczny zmieni∏ to eschatologiczne marze-
nie w program polityczny. Choç projekt ten doprowadzi∏ do wielu niewiary-
godnych sukcesów, w tym do za∏o˝enia paƒstwa ˝ydowskiego w Izraelu,
sukcesy te zosta∏y okupione katastrofà, jakiej doznali ludzie wczeÊniej miesz-
kajàcy na tej ziemi, a tak˝e faktem, ˝e kraj ów sam znalaz∏ si´ na swego rodza-
ju wygnaniu. Choç paƒstwo Izrael istnieje od ponad 60 lat, w ÊwiadomoÊci
politycznej Izraelczyków, niezale˝nie od ich orientacji politycznej, powszechne
jest przekonanie, ˝e jeszcze nie dotarli do Ziemi Obiecanej. Niektórzy reagujà
na nieprzemijajàcà t´sknot´ za Ziemià Obiecanà, zak∏adajàc osiedla na teryto-
riach poza uznanymi granicami paƒstwa Izrael, podczas gdy inni uwierzyli, ˝e
prawdziwym domem ˚ydów jest w∏aÊnie diaspora, ˝e ˚ydzi sà w domu tylko
wtedy, kiedy nie sà w domu.

Polityczny projekt uto˝samienia domu narodu ˝ydowskiego z wygnaniem
sk∏ania do myÊli o kilku mo˝liwych powrotach. Do Polski, do Niemiec, do
Hiszpanii, a mo˝e nawet do Egiptu, co dziÊ mog∏oby si´ okazaç najbardziej
atrakcyjnà opcjà. ˚ydowskà diaspor´ ∏àczy∏y ró˝ne zwiàzki z krajami, w których
przebywa∏a, czasem owocne, cz´sto niszczàce. Polska jednak jest czymÊ wi´cej
ni˝ kolejnym tymczasowym domem dla wspólnoty ˝ydowskiej. Kraj ten ma
wyjàtkowe, silniejsze podstawy, by nazywaç si´ domem narodu ˝ydowskiego;
jest to jednak dom, którego ˚ydzi byç mo˝e nigdy nie opuÊcili.
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Wyobra˝enie sobie ˝ydowskiego paƒstwa w Polsce wymaga pewnego rodzaju
mediacji kulturowej. Nie tylko dlatego, ˝e by∏oby czynem haniebnym i nieroz-
tropnym zak∏adanie nowej wspólnoty, bez wspólnej wyobraêni z ludêmi, wÊród
których przyjdzie nam ˝yç. Równie˝ dlatego, ˝e wyobra˝ajàc sobie t´ wspólno-
t´ jako nowà, trzeba pami´taç i zaznajomiç si´ ze starà. Ju˝ za chwil´ stanie si´
jasne, ˝e samo uznanie tego przedsi´wzi´cia za coÊ nowego mo˝na podaç
w wàtpliwoÊç. Mo˝na bowiem uznaç, ˝e ˝ydowsko-polskie paƒstwo ju˝ istnie-
je: jest to polskie paƒstwo na ziemi Izraela, czyli paƒstwo Izrael.

Izraelczycy podchodzà do tematu Polski poprzez swoje postrzeganie „polsko-
Êci”. Samo istnienie tego terminu (Polishness) sugeruje, ˝e „Polska” jest prze-
filtrowana przez wi´cej ni˝ jeden filtr stereotypów, dzi´ki którym docieramy do
wszystkiego, co nieznane. Fakt jest jednak taki, ˝e „Polska” jest czymÊ bardzo
dobrze znanym.

W Izraelu „polskoÊç” jest bogatym êród∏em kawa∏ów i ˝artów, w tym zwiàza-
nych z postacià nadopiekuƒczej matki Polki, z bierno-agresywnym poczuciem
winy oraz z postacià neurotycznego i hipochondrycznego, zniewieÊcia∏ego
m´˝czyzny. List´ t´ mo˝na przed∏u˝aç, lecz wniosek jest prosty: zastàpcie s∏o-
wo „polski” s∏owem „˝ydowski”, a otrzymacie wi´kszoÊç elementów, z których
sk∏ada si´ humor oparty na stereotypowym obrazie ˚yda poza Izraelem, a przy-
najmniej w Europie i Stanach Zjednoczonych. (Choç nie zawsze, bo temat chci-
woÊci, cz´sto wiàzany w dowcipach z postacià ˚yda, zosta∏ ostatnio przeniesio-
ny na innà postaç z Europy Wschodniej, na „Rumuna”).

W tym krótkim szkicu nie zajmiemy si´ tym, jak i dlaczego „polskoÊç” zaj´∏a
w Izraelu miejsce, które w innych krajach okupuje „˝ydowskoÊç”. Podobnie nie
b´dziemy si´ tu zajmowaç szeregiem interesujàcych implikacji, na przyk∏ad
faktem, ˝e postaç „polskiej/˝ydowskiej matki”, uniwersalna figura matczynego
superego, w tajemnicy cieszàca si´, gdy potomstwo nie spe∏nia jej pragnieƒ,
w ogóle zosta∏a skojarzona z ˝ydowskoÊcià (albo, w wypadku Izraela, z polsko-
Êcià). Podobnie nie zajmiemy si´ uto˝samieniem ˝ydowskoÊci z konkretnym
obrazem ˚yda, obrazem, który przyku∏ wyobraêni´ nazistów, czyli z tak zwa-
nym Ostjude.

Prawdopodobnie ∏atwo zrozumieç, dlaczego w paƒstwie ˝ydowskim trzeba by∏o
stworzyç t´ zast´pczà postaç Polaka, kiedy obraz s∏abego i bezdomnego ˚yda
z diaspory ustàpi∏ miejsca nowemu, silnemu, m´skiemu i posiadajàcemu teryto-
rium ˚ydowi z Izraela. Jak si´ jednak okazuje, stworzenie „Polaka” jako zast´p-
stwa dla „˚yda” bynajmniej nie spowodowa∏o ca∏kowitego zerwania z tà drugà
postacià. Stwarzajàc postaç „Polaka”, nie uda∏o si´ po prostu dokonaç negacji
lub eksternalizacji wygnania i ˚yda na wygnaniu. Zamiast tego nastàpi∏a inter-
nalizacja i uniwersalizacja „˝ydowskoÊci”.
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Aby przedstawiç ten proces w pe∏nej skali, potrzeba znacznie wi´cej s∏ów i da-
nych. Poniewa˝ koncentrujemy si´ tu na wyobraêni politycznej, powinniÊmy si´
ograniczyç do kilku krótkich komentarzy na temat implikacji tego opakowania
„˝ydowskoÊci” w „polskoÊç” w kulturze popularnej i polityce Izraela oraz na
temat mo˝liwych skutków dla paƒstwa ˝ydowskiego w Polsce.

W Izraelu postawy wiàzane z „polskoÊcià” mo˝na znaleêç u podstaw polityki.
Byç mo˝e najlepszym przyk∏adem jest nies∏awne powiedzenie Goldy Meir, we-
d∏ug której „nigdy nie wybaczymy Palestyƒczykom tego, co musieliÊmy im zro-
biç”. To oÊwiadczenie, które zrzuca na ofiary przemocy win´ za ich los, jest
w oczach Izraelczyków rodzajem „polskoÊci” wyniesionej do rangi polityki paƒ-
stwowej, podobnie jak polityka bezpieczeƒstwa Lewiego Eszkola, poprzednika
Meir na stanowisku premiera Izraela, obrazowo okreÊlona w jidysz jako Shim-
shon der nebechdiker („os∏ab∏y Samson”), co sugerowa∏o, ˝e si∏a Izraela le˝y
w jego s∏aboÊci, a do przemocy ucieka si´ jedynie w desperackiej samoobronie.
Przez lata przemoc izraelskà opisywano j´zykiem zachowaƒ bierno-agresyw-
nych. Paƒstwo Izrael nie mog∏o byç otwarcie agresywne, lecz musia∏o opisywaç
swà agresj´ jako okropny ci´˝ar, który niech´tnie znosi, a za który odpowie-
dzialnoÊç ponoszà ofiary tej agresji. To, ˝e ostatnio po raz pierwszy wzywa si´
w Izraelu do bezpoÊredniej i nieusprawiedliwiajàcej si´ agresywnej polityki,
jest wi´c bardzo niepokojàce. Jest to oznaka g∏´bokiej zmiany w to˝samoÊci na-
rodu, który byç mo˝e chce w koƒcu si´ odciàç od swojej „polskoÊci”.

„PolskoÊç” jest równie˝ kojarzona z obsesjà na punkcie tego, co ludzie sobie
pomyÊlà, ze strachem przed upokorzeniem si´, ods∏onieniem, ujawnieniem cze-
goÊ, co nie powinno zostaç dostrze˝one przez obcych. W ostatnich latach debata
moralna w mediach, jeÊli mo˝na jà tak okreÊliç, na temat s∏usznoÊci post´powa-
nia Izraela wobec Palestyƒczyków koncentrowa∏a si´ g∏ównie na tym, „co powie-
dzà sàsiedzi (goje)”. Brutalne dzia∏ania Izraela wobec Palestyƒczyków rzadko
ocenia si´ miarà publicznej ÊwiadomoÊci moralnej, rzadko pyta si´: „Czy to
s∏uszne?” albo „Czy tacy w∏aÊnie chcemy byç?”. Ocena moralna jest raczej
zwiàzana z kwestià postrzegania tych dzia∏aƒ za granicà – „Czy tak chcemy byç
widziani?” – jakby nie by∏y one problemem moralnym, tylko czymÊ kr´pujà-
cym ze wzgl´du na zewn´trzne, nierozumiejàce, a jednak niezwykle wa˝ne
spojrzenie obcego.

G∏ównà rol´, jakà to spojrzenie odgrywa w spo∏eczeƒstwie izraelskim, mo˝na
zilustrowaç dowcipem o (wschodnioeuropejskim, mieszkajàcym w sztetl, pol-
skim) ˚ydzie jadàcym pociàgiem z Miƒska do Gdaƒska. Kiedy ten ˚yd zauwa˝a,
˝e jest sam w przedziale, rozsiada si´ wygodnie, rozpina pas, zdejmuje buty
i tak dalej. Tu˝ przed odjazdem do przedzia∏u wchodzi elegancko ubrany Polak.
˚yd zawstydza si´ i szybko zapina pas, zak∏ada buty i tak dalej. Po godzinie pe∏-
nej skr´powania ciszy Polak wyciàga z kieszeni marynarki sidur, ˝ydowski
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modlitewnik i zaczyna si´ modliç. ˚yd ze sztetla patrzy na niego i pyta: „Dlaczego
od razu nie powiedzia∏eÊ?”, a potem od razu rozpina pas, zdejmuje buty i tak da-
lej. Mora∏ tego dowcipu jest dwojaki: dwaj ˚ydzi nigdy nie sà sobie obcy, na-
wet kiedy pochodzà z bardzo ró˝nych klas spo∏ecznych, a ta (nadmierna) poufa-
∏oÊç jest mo˝liwa dzi´ki nieobecnoÊci prawdziwego obcego, czyli goja. To nie
podzia∏ publiczne/prywatne ustanawia przestrzeƒ poufa∏oÊci, tylko nieobecnoÊç
(lub obecnoÊç) goja. (Historia terminu „farezja”, przej´tego z greki i oznaczajà-
cego teraz nadmierne upublicznienie wspó∏czesnej kultury ˝ydowskiej, prowa-
dzi do podobnego wniosku: farezja nie tyle oznacza upublicznienie, ile wysta-
wienie si´ na spojrzenia gojów).

Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e w∏aÊnie ten wymiar to˝samoÊci ˝ydowskiej zostanie
porzucony po za∏o˝eniu suwerennego paƒstwa ˝ydowskiego w Izraelu. ˚ydzi,
suwerenni na swoim w∏asnym terytorium, nie byliby ju˝ wystawieni na spojrze-
nie goja. Lecz w∏aÊnie w tym momencie widaç, ˝e negacja wygnania i ˚yda na
wygnaniu by∏a negacjà dialektycznà w sensie heglowskim, zachowujàcà i wy-
noszàcà na wy˝szy poziom to, co zosta∏o zanegowane.

Weêmy stereotypowà postaç Izraelczyka „szabli” (tzabar) – na zewnàtrz szorstki,
w Êrodku s∏odki. Prototypowa to˝samoÊç izraelska wydaje si´ zast´powaç posta-
w´ bierno-agresywnà zwyk∏à agresjà; troska i skr´powanie wobec spojrzenia
innego zosta∏y zastàpione przez bezpoÊrednià i bezpretensjonalnà hucp´, pozba-
wionà zawstydzenia i zahamowaƒ, natomiast status ˚yda wiecznego tu∏acza,
nieposiadajàcego nigdzie domu, zosta∏ zastàpiony przez ˚yda osiad∏ego, czujà-
cego si´ jak w domu na swoim terytorium i (haniebnie) ignorujàcego innych
mieszkaƒców tego domu. Jednak ta prosta opozycja jest mylàca. W rzeczywisto-
Êci spojrzenie innego, ciàg∏a groêba ods∏onienia si´ nie zosta∏a po prostu zanego-
wana, lecz raczej poddana asymilacji i uniwersalizacji. Dobrze to widaç na
przyk∏adzie praktyki ˝ycia codziennego, jakà jest witanie si´. W wielu kulturach
istniejà niepisane, lecz silnie skodyfikowane zasady witania si´ z obcymi, zna-
jomymi: uÊcisk d∏oni, poca∏unek, dwa poca∏unki i tak dalej. W pewnym sensie
otrzymujemy (tymczasowy) dost´p do kontaktów spo∏ecznych, gdy tylko na-
uczymy si´ tych niepisanych regu∏ wejÊcia, oszcz´dzajàc sobie w ten sposób
kr´pujàcego statusu ca∏kowicie obcej osoby, nowego. Ciekawy jest fakt, ˝e
w kulturze Izraela nie ma takich regu∏. Nie wystarczy jednak uznaç, ˝e brak re-
gu∏ to po prostu brak kodu – brak ten nale˝y odczytaç pozytywnie, jako wpisa-
nie poczucia skr´powania w chwil´ spotkania z drugim cz∏owiekiem. To, co wy-
daje si´ (nadmiernie) poufa∏ym kodem dobrego wychowania (w Izraelu ludzie
cz´sto zwracajà si´ do siebie per „brat” i „siostra”), ostatecznym wyzwoleniem
od spojrzenia „wielkiego obcego”, goja, jest w rzeczywistoÊci uniwersalizacjà
tego spojrzenia: ka˝de spotkanie z innym, nawet z przyjacielem, zaczyna si´ od
krótkiej chwili niepewnoÊci i skr´powania, kiedy ludzie nie wiedzà, jak si´
przywitaç. W ten sposób karzàce spojrzenie obcego staje si´ wszechobecne. To
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samo dotyczy braku spo∏ecznych i j´zykowych rozró˝nieƒ przy zwracaniu si´
do ludzi z ró˝nych warstw spo∏eczeƒstwa. Do profesorów uniwersytetu nigdy nie
zwracamy si´ jako do „profesorów”, tylko po imieniu, a u˝ywanie s∏ów „pan”
i „pani” jest uznawane za oznak´ wrogoÊci, nie grzecznoÊci, tak jakby dodanie
formalnego, symbolicznego dystansu by∏o oznakà obcoÊci i implikowanej wro-
goÊci osoby, do której si´ zwracamy. Inny przyk∏ad to hebrajskie s∏owo „oby-
watel” (Ezrah), które sk∏ada si´ z hebrajskich s∏ów oznaczajàcych brata i obce-
go. Nie oznacza to, ˝e obywatel jest obcym, który jest jednoczeÊnie bratem, lecz
raczej, ˝e ka˝dy brat jest po trosze obcym. Ustanawiajàc si´ jako wspólnota bra-
ci, oparta na pokrewieƒstwie i wykluczajàca cz∏onków spo∏eczeƒstwa, którzy
nie nale˝à do drzewa rodzinnego, Izrael odcina si´ od swojej asymilacji (in-
ternalizacji i uniwersalizacji) „polskoÊci”, przedstawiajàc jà raczej jako rady-
kalnà negacj´.

„Byli przyjació∏mi jak bracia, to znaczy nie mieli ˝adnego innego wyboru” –
Assaf Schur. 

JeÊli wszystkie wymienione wy˝ej zjawiska, jak staram si´ tu zasugerowaç, sà
cechami polskiego paƒstwa w Izraelu, to jaka jest substancja ˝ydowskiego paƒ-
stwa w Polsce? Czy mo˝e ono byç czymÊ wi´cej ni˝ kolejnym odwróconym
odbiciem tego samego? Czy powinno dà˝yç do tego, by byç czymÊ wi´cej?
Czy mo˝na wyzwoliç wielkà rewolucyjnà energi´, znanà z poczàtków projektu
syjonistycznego, unikajàc jednak tragicznego losu, który go spotka∏? Kiedy
zdajemy sobie spraw´, ˝e nowe poczàtki nie prowadzà wcale do ca∏kowitego
zerwania z przesz∏oÊcià, czego mo˝e si´ nauczyç ˝ydowskie paƒstwo w Polsce
od swojej starszej siostry, polskiego paƒstwa w Izraelu?

Choç trudno komukolwiek rekomendowaç postaw´ Goldy Meir wobec agresji
paƒstwa, byç mo˝e ˝ydowskie paƒstwo w Polsce powinno naÊladowaç izraelskà
asymilacj´ „polskoÊci”. Poza fasadà fantazji, ˝adna wspólnota ludzka nie mo˝e
pozbyç si´ postaci obcego. Zamiast wyobra˝aç sobie wspólnot´ pozbawionà
barier pomi´dzy cz∏onkami, byç mo˝e warto dokonaç uniwersalizacji obcoÊci,
uznaç obecnoÊç obcego w ka˝dym bracie, byç mo˝e jest to bardziej pozytywny
wzór do naÊladowania. JeÊli, tak jak to si´ teraz wydaje, izraelska to˝samoÊç
narodowa rozpada si´, to dzieje si´ tak nie dlatego, ˝e wzór ten jest niemo˝liwy
do naÊladowania, tylko dlatego, ˝e zosta∏ on odrzucony. Zamiast afirmowaç
uniwersalnà obcoÊç wspó∏obywatela, Izrael uparcie tworzy∏ „prawdziwych”
obcych, aby wykluczyç ich z „prawdziwej” wspólnoty wymuszonego braterstwa.
Niech stanie si´ to lekcjà dla naszej m∏odszej siostry: brat jest przede wszystkim
kimÊ, z kim musimy dzieliç ˝ycie, nie majàc innego wyboru. A jeÊli tak jest, to
byç mo˝e nie warto tak spiesznie odró˝niaç braci i sióstr od wrogów. 

T∏umaczenie z j´zyka angielskiego: Pawe∏ Stachura 
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