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1. 

Wedle znanego powiedzenia Żydzi są tacy jak wszyscy, tylko bardziej. Być może także 

Izrael, wbrew zamierzeniom swych twórców, stał się państwem jak każde, tylko bardziej. 

Problemy wynikające z tego, co u nas nazywa się dziś "polityką historyczną", są tam 

widoczne ostrzej - historia i polityka tworzą mieszankę bardziej piorunującą, bo państwo 

ciągle się kształtuje. Polska i Izrael są bardzo różne, religijnie czy historycznie. Wiele jest 

jednak podobieństw: formy funkcjonowania parlamentu (zaczerpnięte z II RP), oglądanie się 

na wielkie mocarstwa z mieszaniną obaw, nadziei, resentymentu i poczucia, że samemu 

powinno się należeć do ich grona, czy wrażenie, że załatwienie czegoś w urzędzie wymaga 

nawiązania ludzkiej, a nie tylko merytorycznej relacji. Najciekawszy może wątek omawia w 

książce "Naród i śmierć" izraelska historyczka Idith Zertal, profesor na uniwersytecie w 

Bazylei. Jest nim strategia zamieniania klęsk w zwycięstwa. Zertal dokonuje krytycznej 

rekonstrukcji i dekonstrukcji sposobu używania przez syjonistów śmierci i cierpień. Za swą 

mentorkę, ta przedstawicielka izraelskiej intelektualnej lewicy, która stara się rozbijać mity 

narodowe, bierze sobie Hannah Arendt. 

2.  

Zertal analizuje mitologizację postaci Józefa Trumpeldora, który zginął w Tel Chai w Galilei 

w 1920 r. Obrona osiedla przed Arabami się nie udała, Żydzi musieli je porzucić. Jakiś czas 

potem jego grób stał się miejscem pielgrzymek młodzieży syjonistycznej, niemal tak ważnym 

jak twierdza Masada, gdzie w 73 r. Żydzi popełnili zbiorowe samobójstwo, nie chcąc wpaść 

w ręce Rzymian. Historia Masady to wzorcowy przykład klęski traktowanej jako zwycięstwo. 

Wzorzec zadziałał. Walka w Tel Chai, choć przegrana, została zapamiętana jako heroiczne 

świadectwo nieugiętości. Charyzmatyczny przywódca prawicowych syjonistów Włodzimierz 

Żabotyński wygłosił na cześć Trumpeldora hymn pochwalny: jakże słodko jest umierać za 

ojczyznę. Tak miały brzmieć jego ostatnie słowa. Zertal pyta, w jakim języku Trumpeldor 

miał właściwie to powiedzieć: hebrajski znał jeszcze słabo, przybył niedawno z Rosji, a 

słuchający go towarzysz nie znał rosyjskiego. A może cytował Horacego po łacinie (Dulce et 

decorum est pro patria mori)? Jednak najważniejszy był symbol. Istniało zapotrzebowanie na 

postać heroiczną, która uosabia obraz walecznego, „nowego” Żyda. Na przykładzie tym 

widać wartość analiz Zertal, a zarazem ich ograniczenie. Oczywiste jest, że mitotwórcze 

relacje uwzględniają tylko część faktów i nieraz dopowiadają coś, co pasuje. Jednak Zertal 

spekuluje, że źródłem mitu Tel Chai mogło być poczucie winy przywódców, którzy nie 

dostarczyli na czas posiłków. Być może, ale problem z rozważaniami Zertal polega na tym, że 

zdaje się ona zakładać, iż można by było po prostu pominąć wszelkie takie narracje. 

Tymczasem bez tego typu opowieści, które ogniskują istotne wartości, na pewno nie można 

rozpoczynać wielkich przedsięwzięć, zwłaszcza budować nowego kraju.  

Demitologizacja, nawet bolesna, jest potrzebna dla higieny intelektualnej. Inaczej funkcjonuje 

jednak, gdy odnosi się do historii już zamkniętej, a inaczej, gdy do tej, która wciąż się dzieje. 

W Polsce debata wokół mitów dotyczy historii zamkniętej - przykładem wciąż intensywna 

dyskusja nad sensem Powstania Warszawskiego. Nawet debata nad zbrodnią w Jedwabnem 

dotyczy w zasadzie historii. Polska jest w luksusowym położeniu: wojenne i powojenne 

rzezie oraz transfery milionów ludzi stworzyły nową sytuację, którą w zasadzie 

zaakceptowały wszystkie strony. Wysiedleni Niemcy nie oczekują zmiany granic, a tylko 

uznania swoich krzywd. 



W Izraelu wszelkie spory o historię wiążą się nieuchronnie z konfliktem aktualnym. Nawet 

historia Tel Chai nie jest wyłącznie sprawą przeszłości, bo - nie tylko w Galilei - nie ma 

uznanych przez wszystkie strony granic. Zertal czyni z tego zarzut politykom rządzącym 

Izraelem - tak jakby mógł on samozwańczo granice wyznaczyć. Sama nie mówi, jak mają one 

przebiegać ani z jakimi je ustanowić partnerami. Krytykując "militaryzm" izraelski, nie 

wspomina, wobec czego on stoi. A przecież Hamas, który rządzi w Gazie i może sięgnąć po 

władzę na innych terenach, w swej Karcie stwierdza: "Izrael będzie istniał i trwał, aż islam go 

wymaże tak, jak wymazał innych przed nim". Jeden z najgłębszych sporów w Izraelu dotyczy 

tego, czy Izrael uczestniczy w zwykłym konflikcie, który da się rozwiązać środkami 

politycznymi, czy stoi wobec negacji jakiejkolwiek prawomocności swego istnienia. Zertal 

jest w tym sporze stroną, nie sędzią. Być może zresztą każdy jest stroną i dlatego chodzi tu o 

spór o życie, a nie tylko o politykę historyczną. 

3. 

Najważniejszy wywód w książce Zertal dotyczy "przywłaszczenia" przez syjonistów 

powstania w getcie warszawskim. Przywódcy żydowscy w Palestynie już w 1943 r. 

deklarowali dumę z tego, że w getcie Żydzi "nauczyli się umierać śmiercią heroiczną". 

Uznali, że bojownikom przyświecał "jasny przykład ojczyzny" - Ziemi Izraela. Powstanie 

stało się wcieleniem wartości syjonistycznych. Musiało być w tym celu - jak arcytrafnie 

zauważa Zertal - "wydobyte z odmętów wydarzeń, o których nie sposób było opowiadać". Bo 

istotnie o Zagładzie nie bardzo było jak mówić, nie tylko w Izraelu. I w dużej mierze jest tak 

nadal. Mówi się o godności i honorze, odbierając pośrednio godność i honor reszcie ofiar. 

 

Przykładem, o którym Zertal nie wspomina, jest pomnik Getta, odsłonięty w 1948 r. w 

Warszawie. Jego replika pojawiła się w Jerozolimie w latach 70. Jak wiemy, pomnik Natana 

Rapaporta ma dwie strony: od frontu "Walka", od tyłu "Pochód". W swym założeniu miał być 

hołdem złożonym powstańcom i sześciu milionom zamordowanych Żydów.  

Dla polskich Żydów, którzy co roku gromadzili się przy nim 19 kwietnia, było jasne, że 

chodzi o Zagładę, a nie tylko o powstanie. Czy jednak dla wszystkich jest jasne, że ów tylny 

fragment pomnika, tragiczny pochód na śmierć, przedstawia aż 99 proc. historii? Obraz walki 

dominuje. Pozostałe ofiary są jakby dodatkiem do powstańców. Rapaport to zrozumiał i gdy 

robił replikę dla Yad Vashem, naciskał, by tylnej stronie pomnika nadać odpowiednią rangę: 

płaskorzeźby są więc ustawione obok siebie. Początkowo spotkał się jednak z oporem: 

chciano wystawić tylko "Walkę"! Bo tylko ona pasuje do syjonistycznej wizji. Obraz walki 

dominuje nawet w oficjalnej nazwie: Pomnik Bohaterów Getta. Czy bohaterem jest także 

ktoś, kto poszedł ze starymi rodzicami do transportu, choć mógł uciec i chwilowo się ukryć? - 

To było nie mniejsze bohaterstwo niż walka z bronią w ręku - uczył nas Marek Edelman w 

znanej rozmowie z Hanną Krall.  

Podobny problem mamy do dziś z upamiętnianiem ofiar Auschwitz - napis umieszczony na 

głównym pomniku w Birkenau mówi o "bohaterach Oświęcimia, którzy ponieśli tu śmierć, 

walcząc przeciwko hitlerowskiemu ludobójstwu o wolność i godność człowieka, o pokój i 

braterstwo narodów". W miejscu, gdzie zagazowano milion osób, są to słowa absurdalnie nie 

na miejscu. Czyżby zmaltretowane długą drogą, zwykle nieświadome swego losu ofiary 

ginęły, bo walczyły o wolność i godność, a nie po prostu usiłowały przeżyć? Przecież 

przyczyną ich śmierci było to, że były Żydami. Napis postponuje ofiary komór gazowych i 

sugeruje, że warto mówić tylko o ofiarach poległych w walce.  

Chęć włączenia Zagłady w zrozumiałe ramy powoduje podział na "godnych" powstańców i 

"niegodne" masy wraz z ich przywódcami - Judenratem. W Izraelu innym skutkiem tych 

zabiegów była "syjonizacja" powstańców. Pomijano np. rolę odegraną w powstaniu przez 

bundowców i komunistów. Należący do Bundu Edelman - w Polsce symbol powstania - był 



przeciwny takim gestom, jak samobójstwo Mordechaja Anielewicza i jego otoczenia. 

Dowodził, że w powstaniu nie chodziło o żadne cele, tylko o wybór sposobu umierania. Jego 

antyheroiczność nie pasowała syjonistom (jego książkę "Getto walczy" z 1945 r. 

przetłumaczono na hebrajski dopiero w 2001 r.). Zertal czyni z Edelmana jedynego 

prawdziwego rzecznika powstańców. A przecież Anielewicz i inni naprawdę byli syjonistami 

i myśleli w kategoriach "historycznych" (porównanie z Masadą) lub romantycznych (wpływ 

polskiego romantyzmu?), tak jak ich towarzysze w Ziemi Izraela. Wielki poeta izraelski 

Natan Alterman skrytykował podział na masy i powstańców (w domyśle: syjonistów) oraz 

uznał, że płonąca barykada nie jest właściwym symbolem Dnia Pamięci o Zagładzie. 

Całkowicie się z tym godzę, podobnie jak Zertal. Jednak faktem jest, że mieszkający w 

Izraelu byli powstańcy krytykowali Altermana. Zertal przypisuje to "olbrzymiej presji 

ideologicznej". Czemu ich traktuje tak paternalistycznie? Mam wrażenie, że to wynik 

antysyjonistycznego zaperzenia.  

4. 

Większość książki zajmuje analiza sposobów używania - i nadużywania - Zagłady oraz 

manipulowania ocalonymi z Zagłady. Główny zarzut Zertal brzmi: ci ludzie nie mieli w 

gruncie rzeczy głosu. Ich los służył jako karta przetargowa. W ich imieniu mówili inni.  

Do 1951 r. ok. 300 tys. ocaleńców osiedliło się w Izraelu. Wielu przebywało przedtem w 

obozach dla uchodźców w Niemczech, bo nie mieli dokąd się udać. Z Polski trafiła tam np. 

większość z kilkudziesięciu tysięcy Żydów, którzy w panice uciekali po pogromie kieleckim z 

lipca 1946 r. O tym Zertal nie pisze, za to szczegółowo opisuje historię statku "Exodus". Ben 

Gurion, główny przywódca syjonistyczny, potem pierwszy premier, zaplanował akcję, która 

miała oddziałać na światową opinię. W lipcu 1947 r. 4,5 tys. Żydów wsiadło we Francji na 

statek, który miał ich zawieźć do Palestyny. Chodziło o demonstracyjne przerwanie 

brytyjskiej blokady. Odesłani do Francji, poza wyjątkami, nie zeszli na ląd; wreszcie odesłani 

zostali do Niemiec. Ben Gurion uczynił z nich symbol - ich cierpienia dawały 

prosyjonistyczny efekt medialny. Jednak gdy walka o państwo przeniosła się na forum ONZ, 

zapomniano o nich. Czy ich nieładnie wykorzystano? Zertal to zarzuca, choć rzetelnie 

przyznaje, że owi uchodźcy sami chcieli pozostać na statku. 

Izraelska ustawa z 1950 r. o nazistach i ich pomocnikach była wymierzona w kolaborantów. 

Miała też umożliwiać oczyszczenie się przed sądem. (Potem na mocy tej samej ustawy 

sądzono Eichmanna...). Nikt nie był sądzony nawet za pośrednie spowodowanie śmierci. 

Zapadały niskie wyroki lub uniewinnienia. Czy jeśli 18-letnia blokowa biła więźniarki, by 

wymusić posłuch, to była to zbrodnia wojenna? Czasem kapo musiał „dyscyplinować 

opornych, by cała grupa uniknęła śmierci” - mówił sędzia Jozef Lamm, który w latach 30. 

sam był więźniem w Dachau. Omawiano też rolę judenratów. Najsłynniejsza była sprawa 

Rezsö (Rudolfa) Kasztnera, lidera żydowskiego na Węgrzech. Udało mu się uratować blisko 

1,7 tys. Żydów, którzy w 1944 r. wyjechali do Szwajcarii. W zamian załatwiał dla Eichmanna 

pieniądze, obiecywał też załatwić tysiące potrzebnych Niemcom ciężarówek (o sprawie 

można przeczytać w wydanej niedawno po polsku książce Ann Porter "Pociąg Kasztnera"). - 

Uratował więcej Żydów niż wszyscy nasi bohaterowie razem wzięci - mówią ocaleni przez 

Kasztnera ludzie i ich potomkowie. Inni wskazują na moralną dwuznaczność ratowania tylko 

"ważnych" osób. Potem miał miejsce spektakl edukacyjny - proces Eichmanna. Wszystko 

służyło nie tylko pamięci o Zagładzie, ale też temu, by była ona "głównym bastionem naszego 

systemu bezpieczeństwa".  

Do przykładów zawartych w książce można dodać inne. Doroczny Marsz Żywych, w którego 

trakcie tysiące młodych Żydów (a od pewnego czasu również Polaków i innych) przechodzą z 

Auschwitz do Birkenau, jest cenną inicjatywą edukacyjną. Jednak mnie i wielu polskich 



Żydów razi częste używanie tej okazji nie tylko do podkreślania potrzeby obrony Izraela (to 

byłoby zrozumiałe), ale także promowania poszczególnych polityków w stylu: "Tylko moja 

partia zapewni bezpieczeństwo krajowi". Do tego od początku miało miejsce zawłaszczanie 

Marszów przez Żydów izraelskich i amerykańskich w duchu syjonistycznym: Auschwitz - a 

więc Polska - to ciemność, śmierć; Izrael to światło, życie. Nie było tu miejsca na polskich 

Żydów: zaburzaliśmy klarowność tego podziału. Mogliśmy zatem uczestniczyć najwyżej jako 

jednostki. Gdy się tam znalazłem, nie umiałem zaakceptować świadomego niedopuszczenia 

wystąpień po polsku. Nigdy więcej już w Marszu nie wziąłem udziału. 

5. 

Gdy Arendt wydała "Eichmanna w Jerozolimie", spotkał ją ostracyzm. Jej książkę przełożono 

na hebrajski dopiero po niemal 40 latach. Według Zertal ostracyzm ten był próbą pozbycia się 

"dybuka Zagłady" - tych jej aspektów, które trudno wpasować w narrację dominującą w 

Izraelu. Jest to np. współpraca żydowskich liderów z okupantem czy bezczynność 

mieszkających w Ziemi Izraela Żydów. Najsłynniejsza stała się teza Arendt o "banalności 

zła". Wielu zrozumiało to jako pomniejszanie wagi Zagłady. A przecież chodzi tu o przepaść 

między przeraźliwą zbrodnią a banalnością osób, które ją realizowały. 

Arendt mówiła rzeczy trudne do przyjęcia dla syjonistów: nie wychwalała wartości czynu 

zbrojnego, nie negowała wartości diaspory. Historyk Israel Gutman zarzucił jej żydowską 

nienawiść do samej siebie, jej dawny przyjaciel Gershom Scholem - brak miłości do Izraela. 

Na to usłyszał, że ona nie uznaje miłości do ciał zbiorowych, tylko do osób. Takie odrzucenie 

wszelkiego patriotyzmu wskazuje na to, jak bardzo podejście Arendt rozmijało się z 

podejściem znakomitej większości ludzi. Gotowa była uznać tylko jeden rodzaj identyfikacji 

ze zbiorowością: zło popełnione przez swoich boli bardziej, niż gdy popełnią je inni. To dobre 

hasło, ale czy może wystarczyć? Arendt pisze o historii bez cienia triumfalizmu, przypomina 

tu Edelmana. Także w swym antysyjonizmie i w podejściu, które uważam za ważne, a na 

które - wedle Zertal - obolała wrażliwość żydowska nie była gotowa w czasach procesu 

Eichmanna: obraz Zagłady nie jest przeciwstawieniem zła absolutnego absolutnemu dobru. 

Gdy wygłosiłem publicznie podobną refleksję: nauką, którą należy wynieść z Auschwitz, jest 

to, że każdy z nas w niesprzyjających okolicznościach mógłby stać się funkcjonariuszem 

obozu śmierci, zaatakowali mnie moi żydowscy koledzy w Polsce. Za co? Za banalizację 

Zagłady.  

6.  

Zasadniczą słabością wybitnej skądinąd książki Zertal jest zupełne pomijanie perspektywy 

religijnej. Tak bardzo przeciwstawia się ona religijnemu nacjonalizmowi, że nie przyjmuje do 

wiadomości żadnych elementów tradycji judaizmu. Czasem brakuje jej kompetencji. Gdy 

omawia używanie terminu "jak owce wiedzione na rzeź", najwyraźniej nie wie, że występuje 

on w modlitewniku. Nie ma w książce choćby aluzji do ważnego w Izraelu zjawiska - 

religijnie motywowanego antysyjonizmu. W swej skrajnej formie jest rzadki i karykaturalny: 

to np. palenie flagi państwowej w Dniu Niepodległości. W postaci łagodnej częsty: oznacza 

odmawianie większych wartości państwu. Jest na antypodach kultu państwa i siły militarnej, 

czyli zwraca się przeciw postawom, które Zertal krytykuje. Jednak takie podejście nie jest jej 

miłe, bo jest religijne: w książce myślenie religijne ulega spłaszczeniu, bo reprezentuje je 

tylko religijna prawica syjonistyczna. 

Krytykując wychwalanie „pięknej śmierci”, która daje życie wieczne, Zertal powołuje się na 

wierzenia greckie. Nie wspomina w ogóle znanego żydowskiego pojęcia kidusz ha-Szem, 

męczeństwa za wiarę - na pewno nie dlatego, że o tym nie wie. A przecież w zwyczajowych 

modlitwach wszystkie ofiary Zagłady nazywa się „świętymi”, a nie tylko ofiary szczególnie 

przez syjonistów „przywłaszczane”. Tak rozumiane męczeństwo może być rozumiane 



antysyjonistycznie, ale jest religijne, więc nasza autorka go nie chce. Jednak, jak wielu 

Żydów, jest gotowa stosować do Izraela szczególnie wysokie wymagania. Wygląda to na 

pozostałość przekonania, że Żydzi są narodem wybranym. Religijność niejedno ma imię. 

Izrael nie znajduje się w przypadkowym miejscu. A jednak czytając książkę ma się często 

wrażenie, że opisywany jest konflikt przybyszów z tubylcami, który mógłby się dziać np. na 

Madagaskarze. Autorka nie wspomina nawet, że Żydzi są szczególnie związani z ziemią, na 

której syjoniści utworzyli państwo. I że jest to więź licząca tysiące lat, o charakterze 

zasadniczo religijnym. Tymczasem wśród Arabów rozpowszechnione jest negowanie 

jakiegokolwiek historycznego związku Żydów z terenem zwanym Palestyną. Jaser Arafat 

twierdził publicznie, że nie istniały żadne żydowskie świątynie w Jerozolimie. 

Krytykując propagandowe utożsamianie z Hitlerem prohitlerowskiego wielkiego muftiego 

Jerozolimy Hadż Amina Al-Husejniego, warto by wspomnieć, że był on czynnie 

zaangażowany w promowanie "ostatecznego rozwiązania". Krytykując łatwość, z jaką w 

propagandzie izraelskiej utożsamia się arabskich przeciwników z hitlerowcami, autorka 

lekceważy łatwość, z jaką w propagandzie antyizraelskiej formułuje się zapowiedzi pozbycia 

się Żydów. Wspominając słowa egipskiego prezydenta Nasera o zepchnięciu ich do morza, 

podaje, że spowodowały one histerię, ale zarazem orzeka, iż taka "ocena sytuacji nie miała 

nic wspólnego z realiami". Nawet jeśli tak było, nie można abstrahować od tego, że udziałem 

Państwa Izraela są nie wyobrażone, ale rzeczywiste wojny. Warto też pamiętać, że 

kontekstem tej książki są mity historyczne i religijne przeciwników Izraela - wśród nich 

prawdziwy kult śmierci: zakłada on nie tylko używanie czyjejś śmierci do narracji 

zwycięstwa, ale też przygotowywanie do chwalebnej samobójczej śmierci, która szerzy 

śmierć wśród przypadkowych Izraelczyków. 

Tekst publikujemy za zgodą Autora. Dziękujemy! 
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