
Wprowadzenie

Inspiracją do przygotowania niniejszego zbioru stała się konferencja naukowa
zorganizowana przez Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” w kooperacji z Zakładem
Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie w maju 2011 roku. Naszą publikację zatytułowaliśmy zresztą tak, jak
brzmiał tytuł majowej konferencji: Medinat Israel – Państwo i tożsamość. Znalazły
się tutaj niektóre, ale znacznie poszerzone i zmodyfikowane, spośród referatów
wygłoszonych na konferencji, a także prace „zamawiane” u autorów, którzy w niej
nie uczestniczyli, a zajmują się bezpośrednio czy pośrednio szeroko rozumianą
problematyką izraelską.

Niniejsza książka ma na celu przybliżenie czytelnikom różnych aspektów
funkcjonowania współczesnego Izraela z punktu widzenia nauk politycznych
i społecznych. Jakkolwiek na polskim rynku wydawniczym obecne są prace
dotyczące genezy, historii i współczesności tego państwa, żeby wspomnieć książkę
Andrzeja Chojnowskiego i Jerzego Tomaszewskiego czy przekłady prac Ralfa
Balke i Leo Treppa1, to nadal wiedza na temat Eretz Israel w Polsce jest
niewielka i zawęża się w dużej mierze do silnie zakorzenionych stereotypów. Nie
ma również zbyt wielu polskojęzycznych opracowań zwartych na temat konfliktu
izraelsko-palestyńskiego i sytuacji na Bliskim Wschodzie (Doris Bensimon i Eglal
Errera, Krzysztof Bojko, Jerzy Świeca)2 czy, tym bardziej, struktury etnicznej
i wyznaniowej współczesnego Izraela3. Wbrew pozorom także stosunki polsko-

1 R. Balke, Izrael, Warszawa 2005; A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2003;
L. Trepp, Żydzi, naród, historia, religia, Warszawa 2009.

2 D. Bensimon, E. Errera, Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2000;
K. Bojko, Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987–2006, Warszawa 2006; J. Świeca, Bliskowschodni
proces pokojowy. Idee – inicjatywy – dyplomacja, Katowice 1996. Cennym źródłem informacji
o Bliskim Wschodzie i współczesnym Izraelu są m.in. portale internetowe: http://bliskiwschod.pl
oraz http://izrael.e-nowik.pl.

3 Interesujące, również pod tym względem, są artykuły, będące pokłosiem konferencji nauko-
wej zorganizowanej w listopadzie 2003 r. w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu



8 Wprowadzenie

-izraelskie nie doczekały się zbyt wielu studiów, choć inicjatywą niezwykle cenną
i potrzebną jest wydanie, trzy lata temu przez Naczelną Dyrekcję Archiwów
Państwowych, wyboru dokumentów opracowanych przez Szymona Rudnickiego
i Marcosa Silbera4.

Nasza publikacja, z tekstami autorstwa głównie młodych badaczy, dla których
czasem jest to początek drogi naukowej czy też pierwsze spotkanie z tematy-
ką izraelską, jest skromnym uzupełnieniem powyższych pozycji. Warto przy tym
pamiętać, że Izrael wielu Polakom kojarzy się wyłącznie z początkami religii
chrześcijańskiej, a większość osób na pytanie: „kim są Izraelczycy” odpowie:
„Żydami”. Tymczasem jest to kraj niezwykle zróżnicowany pod względem et-
nicznym, religijnym, kulturowym oraz socjalnym i nieuzasadniona jest tendencja
do pomijania wszelkich nieżydowskich mniejszości zamieszkujących to państwo,
jak i postrzegania wszystkich grup jako jednolitych wewnętrznie.

∗ ∗ ∗

Zbiór otwiera artykuł Darii Bonieckiej-Stępień dotyczący tzw. „nowej” toż-
samości żydowskiej, której idea wkrótce po ogłoszeniu na kongresie w Bazylei
programu syjonistycznego stała się przedmiotem opracowań, dysput i sporów,
w niektórych środowiskach trwających zresztą do dziś. Autorka śledzi wypowie-
dzi i pisma myślicieli syjonistycznych – m.in. Achad Ha-ama, Berdyczewskiego,
Brennera – którzy walnie przyczynili się do nowej interpretacji zjawiska tożsa-
mości, religii, przyszłości narodu żydowskiego.

Piotr Małczyński w artykule Gra w tożsamość. Piłka nożna a identyfikacja
tożsamościowa w Izraelu przekonuje, że piłka nożna stanowi narzędzie, dzięki któ-
remu mieszkańcy Izraela mogą demonstrować swą grupową przynależność. Autor
dostrzega, że futbol, niezależnie od tego, czy go uprawiamy, czy sytuujemy się
w roli widza-kibica, oferuje szereg możliwych identyfikacji, a dla wielu, zwłasz-
cza arabskich sympatyków tego sportu, jest przestrzenią integracji z izraelskim
społeczeństwem.

Rashida Khalidiego koncepcja palestyńskiej tożsamości narodowej oraz po-
glądy na wybrane zagadnienia konfliktu izraelsko-palestyńskiego to tytuł artykułu
Piotra Mirskiego. Autor przybliża czytelnikom poglądy jednego z czołowych dziś
znawców Bliskiego Wschodu, omawia proces kształtowania się tożsamości naro-
dowej Palestyńczyków, wreszcie stara się antycypować rozwój sytuacji na Bliskim
Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Wrocławskiego, opublikowane w pracy zbiorowej Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna,
red. E. Rudnik, Warszawa 2006.

4 Stosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów, oprac. S. Rudnicki, M. Silber,
Warszawa 2009.
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Z tekstem P. Mirskiego koresponduje opracowanie Wojciecha Kutnika, który
szczegółowo omawia czynniki hamujące realizację izraelsko-palestyńskich poro-
zumień pokojowych po 1993 roku (porozumienie w Oslo). Uwzględniając aktu-
alną sytuacją polityczną i fakt pozostawania dwóch stron w otwartym konflikcie,
autor kreśli różne scenariusze powrotu do ewentualnych negocjacji pokojowych.

Zaryzykujemy stwierdzenie, że obszerny artykuł pióra Maryli Skałczyńskiej-
-Falczyńskiej, dotyczący społeczności judaizantów z Peru, z których większość
ostatecznie znalazła się w Ziemi Izraela, jest pierwszym w języku polskim opraco-
waniem na ten temat. Autorka, korzystając z literatury obcojęzycznej i z wyników
własnych badań etnograficznych na północy Peru, przybliża czytelnikom nie tylko
tytułowych „Żydów inkaskich”, ich drogę do judaizmu i uwieńczone sukcesem
starania o wyjazd od Izraela, ale szeroko omawia poszczególne fale imigracji do
tego państwa, z uwzględnieniem sytuacji prawnej oraz realiów społeczno-poli-
tycznych i ekonomicznych, z którymi musieli konfrontować się nowo przybyli.

Imigracji do Izraela dotyczy również tekst Anny Bartnik, która zajęła się sy-
tuacją mniejszości żydowskiej w ZSRR po drugiej wojnie światowej. Działalność
ruchu tzw. refusników, poddawanych szykanom i represjom osób pochodzenia ży-
dowskiego, starających się o prawo wyjazdu do Izraela, niewątpliwie wpłynęło na
rozwój życia kulturalnego i religijnego Żydów radzieckich. Co więcej, występując
jawnie przeciwko polityce Kremla, ludzie ci odegrali także istotną rolę w walce
o prawa człowieka i transparentność życia publicznego w Kraju Rad.

Krzysztof Chaczko to autor ogłoszonej niedawno drukiem propozycji syste-
matyzacji izraelskiej rywalizacji partyjnej5. Wychodząc z założenia, że izraelski
system partyjny przeszedł z unipolarnej sekwencji rozwojowej w okresie 1949–
1977 do bipolarnej konfiguracji partyjnej z lat 1977–2006, autor omawia ewolucję
systemu partyjnego Izraela i społeczne źródła tej zmiany.

Krytycznej analizy kina izraelskiego, uwzględniając skomplikowaną sytuację
społeczno-polityczną w kraju, podjął się w krótkim eseju Łukasz Jasina. Autor,
sięgając do tematyki wybranych obrazów, śledzi trendy i mody w izraelskiej
kinematografii, dochodząc ostatecznie do wniosku, iż mimo reprezentowania
wysokiego poziomu i tego, że uchodzi za najlepszą na Bliskim Wschodzie, nie
nadąża za skomplikowanymi dziejami swojego kraju. Jak słusznie zauważa autor,
problematyka „tożsamościowa” jest w niej stale obecna.

Zerwanymi w 1967 roku i odbudowywanymi w okresie transformacji ustro-
jowej w Polsce relacjami polsko-izraelskimi zajęła się Joanna Krauze. Aktualne
relacje między obydwoma państwami są relatywnie dobre. Autorka dostrzega jed-

5 K. Chaczko, Od konfiguracji unipolarnej do konfiguracji trójpolarnej? Próba typologizacji
izraelskiego systemu partyjnego, „Studia Judaica” 2011, nr 1 (27), s. 87–105.
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nak, że nie od spotkań i rozmów polityków wysokiego szczebla, ale od uwzględ-
nienia i zrozumienia uwarunkowań, pojawiających się na poziomie społeczeństw,
jak i zmian zachodzących we wzajemnej percepcji obu narodów, będzie zależeć
kształt przyszłych relacji Polski z Izraelem.

∗ ∗ ∗

Poszczególne teksty oczywiście nie wyczerpują tematu, zmniejszają jednak
lukę badawczą i – być może – pozwolą lepiej poznać Izrael. Mamy nadzieję,
że oddawany do rąk czytelnika zbiór artykułów dotyczących różnych aspektów
funkcjonowania tego państwa spotka się również z zainteresowaniem politologów,
specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych, historyków, etnografów
czy badaczy kultury. Poszczególne opracowania mają bowiem stanowić swego
rodzaju postulat badawczy i zachęcić do podjęcia bardziej szczegółowych studiów
dotyczących wybranych aspektów historii i współczesności Izraela.

Redaktorzy


