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Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie została założona w 1993 roku. 
Jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych 
w Polsce. Placówki dydaktyczne są zlokalizowane w siedmiu miastach: 
Warszawie, Katowicach, Olsztynie, Lublinie, Człuchowie, Szczecinie i Wałbrzychu. 
Bogata oferta edukacyjna obejmuje pięć kierunków studiów: pedagogikę, 
socjologię, politologię, pracę socjalną oraz fi lologię angielską. Uczelnia posiada 
uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia – licencjackich, 
II stopnia – magisterskich oraz podyplomowych. WSP TWP wykorzystuje
w swojej działalności dydaktycznej nowatorskie rozwiązania edukacyjne, takie 
jak: tutoring i mentoring akademicki, coaching oraz przedsiębiorczość, stosowane 
w wiodących ośrodkach akademickich świata. 

Uczelnia rozwija system kształcenia na odległość (e-learning), w ramach którego 
kształci studentów i słuchaczy z Polski oraz innych krajów. Jako nowoczesna 
uczelnia wykorzystuje fundusze europejskie, realizując kilkanaście projektów 
edukacyjnych i badawczych. Aby zapewnić jak najlepszą ofertę edukacyjną, 
uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową i krajową z ośrodkami naukowo-
-badawczymi, innymi uczelniami, instytucjami kształcenia ustawicznego, 
organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami biznesowymi. Dzięki aktywności 
Akademickiego Biura Karier prowadzi działania doradcze i aktywizujące 
absolwentów i studentów w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy 
i w gospodarce opartej na wiedzy. 

Seria książek „Współczesna polityka społeczna” dotycząca rozwoju usług 
społecznych w Polsce powstała w ramach projektu „Społecznie Odpowiedzialna 
Uczelnia”, realizowanego przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacje poruszają 
zagadnienia związane z teorią i praktyką wielosektorowej polityki społecznej, 
pedagogiki społecznej, gospodarki społecznej, społecznie odpowiedzialnego 
biznesu. Seria prezentuje prace uznanych zagranicznych ekspertów, którzy 
wnoszą nowe spojrzenie na zagadnienia społeczne.
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Książkę tę dedykuję pamięci Dziadka Davida Leiba – syna Sary i Zecha-
ryahu Ze’eva Lichtshine, który urodził się i dorastał w mieście Vladimir Volynsk 
(zwanym przez Żydów Ludmirem) i stracił w Holokauście brata (Shmuela) 
i cztery starsze od niego siostry, pamięci Babci Miriam („Mani”) – córki Frimeta 
i Jony Rozenthal, która urodziła się i dorastała w miasteczku Gostynin (niedaleko 
Warszawy). Straciła w Holokauście brata (Izraela) i cztery siostry. 

Oboje wyemigrowali do Palestyny w 1933 roku zaraz po zawarciu małżeństwa 
w Polsce i nigdy nie dowiedzieli się niczego o losach swoich najbliższych.





Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność oso-
bom, bez których pomocy i pracy ta książka nie 
mogłaby się ukazać po polsku. Oto one:

Prof. Julian Auleytner,

Pan Marek Pyz,

Prof. Sheizaf Rafaeli,

Prof. Szewach Weiss,

Pani Agnieszka Olek,

Pani Aleksandra Rawska,

Pan Wojciech Tworek





Prolog 

Angina sek�oris

PROFESOR SZEWACh WEISS

Profesor Oz Almog�� należąc� do dr�giego pokolenia socjologów izrael-
skich�� k�órego prace na�kowe �kaz�ją się w pres�iżow�ch domach w�dawni-
cz�ch w Izrael� i poza nim�� w�daje nową książkę o wielok�l��row�m Izrael�. 
�es� �o pierwsza z prac izraelskiego na�kowca�� w�dawana w Polsce i w jęz�k� 
polskim�� przed jej op�blikowaniem w Izrael�. Sam fak� w�dania książki pro-
fesora Almoga jes� znacząc�m świadec�wem szczególn�ch relacji pomiędz� 
środowiskami na�kow�mi Polski i Izraela.

Izrael jes� dla Polaków krajem in�eres�jąc�m poznawczo. Choć zabrakło 
j�ż w Polsce Ż�dów nadal prowadzon� jes� dialog z j�daizmem. Pochodząc� 
z Polski Ż�dzi mieli wielki wkład w odb�dowani� „�rzeciej świą��ni” – �rzeciej 
niepodległości i s�werenności pa�s�wa Izrael. To b�ł wpł�w socjopoli��czn��� 
k�l��row� i demograficzn�. R�ch s�jonis��czn� s�worzon� w ko�c� XIX wiek� 
przez Teodora herzla�� znalazł szerokie poparcie wśród Ż�dów z Polski. �ak 
wiadomo Polska b�ła największ�m cen�r�m ż�cia ż�dowskiego w E�ropie 
– przed II wojną świa�ową mniejszość ż�dowska licz�ła 3��5 mln osób.

Pierwsze pokolenie socjologów izraelskich od czas� manda�� br���jskiego�� 
aż do la� 70-��ch pozos�awało pod domin�jąc�m wpł�wem w�bi�nego bada-
cza Szm�ela Noacha Ajzens�ad�a. W�dane w 1965 rok� Społeczeństwo izraelskie 
s�ało się Biblią izraelskiej socjologii. Uczniowie Ajzens�ad�a: profesorowie 
Bar �osef�� horowi�z�� Szapira�� Lisak�� ���man�� �aar�� Awineri i inni�� nie mniej 
znacząc��� kon��n�owali podejście socjologiczne swego wielkiego poprzednika�� 
wobec nowej rzecz�wis�ości Izraela�� k�ór� jes� społecze�s�wem wieloe�nicz-
n�m. Tą drogą poszedł prof. Almog�� dodając swój p�nk� widzenia�� niekied� 
d�sk�s�jn� do �ego s�opnia�� że spo��kał się z polemiką w świecie akademi-
ckim�� z k�órej �o polemiki prof. Almog zw�kle w�chodzi zw�cięsko. 

Badania prof. Almoga �chw���ją sz�bko zmieniającą się d�namikę rze-
cz�wis�ości młodego pa�s�wa: każda alija prz�nosi nową falę emigracji. Pod-
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czas w�borów do I Knese�� w począ�k� 1949 rok��� na liście �prawnion�ch 
do głosowania b�ło nie więcej niż 450 ��s. osób. Lis�a w�borców do obecnego 
Knese���� na począ�k� 2009 rok��� �rosła do 5��5 mln.

Pierwsze pokolenie socjologów izraelskich prowadziło badania na�kowe 
na pods�awie map� par��jnej i poli��cznej Izraela. W rok� 1955 �kazał się 
ar��k�ł profesora Binijamina Akzina�� �wórc� w�działów prawa�� adminis�racji 
i na�k poli��czn�ch na Uniwers��ecie hebrajskim – „Rola par�ii w demokra-
cji izraelskiej”. Przeds�awia on społecze�s�wo Izraela jako „społecze�s�wo 
par��jne” – w �akim sensie�� że każd� fragmen� ż�cia społecznego opis�wan� 
jes� jako reg�lowan� związkami i zależnościami par��jn�mi. Inn� z profeso-
rów�� �ona�an Szapira�� pisząc o k�l��rze poli��cznej Izraela porównał ją do 
bolszewickiej k�l��r� poli��cznej. Par�ia Prac��� �apaj�� posł�g�jąc się me�o-
dologią �orica Diverże�� mówiącego o par�iach „domin�jąc�ch”�� �worząc koa-
licje�� na czele k�ór�ch s�ała od la� 30. do 70. XX wiek��� b�ła �aką par�ią. 
D�namiczne społecze�s�wo izraelskie nie rozdzieliło się na zróżnicowane sek-
�or� pod wpł�wem jednoczącego oddział�wania �apaj�� k�óra mając wpł�w na 
wsz�s�kie sek�or��� pows�rz�m�wała �endencje par��k�larne. Analizie w�borów 
w Izrael� poświęcił swe najważniejsze prace profesor Aszer Arian.

Do �akiego świa�a na�kowego wchodzi�� ze swoim własn�m podejściem 
profesor Oz Almog. �ego badania socjopoli��czne poszerzone zos�ają o kwe-
s�ie d�namiki migracji�� wielok�l��rowości ż�dowskiej i arabskiej i „zderze-
nia c�wilizacji” w Izrael��� s�jonizm� i pos�s�jonizm��� k�l��r��� kinema�ografii 
i demografii.

W oddawanej w ręce Cz��elnika książce�� rozdziela Almog wielok�l��row� 
Izrael�� poszczególne społeczności izraelskie�� na siedem gr�p – sek�orów: 
5 ż�dowskich i dwie nież�dowskie. Pierwszą gr�pą są we�erani�� pocho-
dząc� głównie z E�rop� i Amer�k�� aszkenaz�jcz�c��� w większości niereli-
gijni�� świecc� a nawe� a�eiści. Do gr�p� �ej należ� pierwsze�� dr�gie�� �rzecie 
i czwar�e pokolenie. Licz� ona ok 3��3 mln osób. Dr�ga gr�pa �o społeczność 
religijno – narodowa�� można dodać: s�jonis��czno-narodowa�� głównie złożona 
z aszkenaz�jczków. Licz� ona od 600 do 800 ��s. Trzecią są �l�raor�odoks�jni 
Ż�dzi�� pochodząc� w większości z krajów północnej Afr�ki i bliskiego Wschod� 
(naz�wani są mizrachim�� czasami sefardim) – ok. 800 ��sięc�. Czwar�� sek�or 
– imigranci z b�łego Związk� Radzieckiego �o ok. 1 mln 200 ��s. Pią�� sek�or 
– Ż�dzi E�iopsc��� kolejne 120 ��s. �o ż�dowskie sek�or�. W nież�dowskich�� 
w sek�orze szós��m�� znajd�ją się Pales���sc� Arabowie mieszkając� w pa�-
s�wie Izrael. �es� ich ok 1 mln 300 ��s. (m�z�łmanów�� chrześcijan i inn�ch). 
Siódm� sek�or �o społecze�s�wo dr�z�jskie – 120 ��s.

Poli��c� s�arszego pokolenia�� prz�zw�czajeni do obraz� jednoli�ego spo-
łecze�s�wa izraelskiego narzekają na �e nowe zjawiska sek�orialne w izra-

Prolog. Angina sektoris
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elskim społecze�s�wie. Pa�rzą z niezadowoleniem na is�niejące obok siebie 
dwa�� �rz��� cz�er� i więcej społecze�s�w Izraela. Prz��aczają słowa znanego 
prawicowego poli��ka dr �ohanana Badera (absolwen�a Uniwers��e�� �agiel-
lo�skiego)�� k�ór� nazwał �o zjawisko „angina sek�oris”. Ci�� k�órz� przecz��ają 
książkę profesora Almoga�� będą mogli się przekonać�� że społecze�s�wo przez 
niego opis�wane �worz� po raz pierwsz� nową�� a��en��czną k�l��rę izraelską 
– slang jęz�kow��� m�z�kę�� sz��kę�� kino�� k�óra jes� mieszanką s�ar�ch �rad�-
cji i zw�czajów ż�dowskich�� współczesnego Izraela i k�l��r� śródziemnomor-
skiej .

�ówim� o mał�m społecze�s�wie�� licząc�m 7 mln osób�� mał�m kraj��� 
mając�m wspólne los��� wspólne �roski. Ciasno. Ciesz�m� się razem�� płaczem� 
razem�� kłócim� się razem. Temperamen� poli��czn� jes� �ak w�soki jak �em-
pera��ra. Ż�jem� w przerwach międz� wojnami i wojnach międz� przerwami. 
Tworz� �o k�l��rę poli��czną oblężonej �wierdz��� społecze�s�wa o�oczonego 
wrogami�� albo inn�mi. B�d�je �o izolację k�l��rową�� ale w �ej izolacji „jes�e-
śm� razem”. 

Dziś 25% par małże�skich jes� dw� e�niczn�ch. Akademia i obowiązkowa 
armia (dwa la�a dla kobie� i �rz� dla mężcz�zn) są najważniejsz�m swa�em 
młod�ch Izraelcz�ków. Tam spo��kają się wsz�s�kie gr�p� e�niczne współczes-
nego Izraela.

�edność nie znacz� jednakowość. Nie ��lko Polac� mają „dwie Polski”. 
Izraelcz�c� mają „siedem Izraelów”. Ale i Polac� i Ż�dzi dają sobie radę.

Profesor Almog s�awia sobie i cz��elnikowi p��anie jak opis�wana s���a-
cja odbija się na mapie poli��cznej Izraela: parlamen�arnej i samorządowej. 
Brak par�ii domin�jącej o�wiera różne możliwości koalic�jne�� �worz� war�nki 
do permanen�n�ch kr�z�sów koalic�jn�ch i prz�spieszon�ch w�borów (os�a�-
nich pięć Knese�ów nie �ko�cz�ło swej kadencji); napięcia pomiędz� społecz-
nością or�odoks�jną a świecką�� �r�dności w w�konani� planów dł�gole�nich; 
zmniejsza frekwencje w�borczą (w la�ach pięćdziesią��ch frekwencja w�no-
siła międz� 80 a 82%�� a w os�a�nich – około 60%). Pla�forma poli��czno – par-
lamen�arna sł�ż� bardziej in�eresom e�niczno – par��k�larn�m; zmniejsz�ła 
się liczba osób zapis�jąc�ch się do par�ii. W �akiej s���acji �rad�c�jne zdol-
ności koalic�jne poli��ków izraelskich pomagają s�worz�ć s�abilność rządową 
i samorządową. 

Is�nieją pa�s�wa�� dla k�ór�ch s�s�em koalic�jn� jes� bardziej odpowiedni 
niż dw�par��jn�. Pa�s�wo Izrael jes� �akim pa�s�wa.

Prolog. Angina sektoris





Ws�ęp do w�dania polskiego

�oim�� jako badacza i prak��ka poli��ki społecznej�� zadaniem b�ło prz�-
go�owanie ws�ęp� do polskiego �ł�maczenia napisanej przez Oz’a Almog’a 
książki Wielokulturowy Izrael. Szczególną mo��wacją dla �ego zadania b�ł 
fak� �ko�czenia przeze mnie s��diów pod�plomow�ch prowadzon�ch przez 
�AShAV Israel Cen�er for In�erna�ional Coopera�ion.

�AShAV �o Cen�r�m Współprac� �iędz�narodowej Izraelskiego �ini-
s�ers�wa Spraw Zagraniczn�ch�� k�órego misją jes��� poprzez rozpowszech-
nianie wiedz��� wzmacnianie kompe�encji i kreowanie now�ch �mieję�ności�� 
wspieranie l�dzi z różn�ch s�ron świa�a w ich prac� na rzecz społeczności 
lokaln�ch�� regionaln�ch�� krajow�ch i ponadnarodow�ch w d�ch� pokoj� 
i akcep�acji dla wielok�l��rowości. Prz� �ej szczególnej okazji m�ślę �akże 
o „moim” cedrze rosnąc�m gdzieś na wzgórzach �olan. Dlaczego moim? 
Bowiem dobr�m zw�czajem jes��� że każd� k�o jes� absolwen�em różn�ch form 
ksz�ałcenia zorganizowan�ch przez �AShAV sadzi małe drzewko i dos�aje 
cer��fika� po�wierdzając� �ę cz�nność. 

Książka�� do k�órej napisałam ws�ęp�� pozwoliła mi zroz�mieć jak wiele 
w�bois��ch i pokrę�n�ch dróg m�sieli przejść różni l�dzie�� ab� pows�ał Erez 
Isreal�� w k�ór�m zasadziłam drzewo.

Zadanie�� k�óre przede mną pos�awiono pos�rzegam jako �r�dne�� bowiem 
książka Oz’a Almog’a nie jes� de fac�o o poli��ce społecznej ��lko o Izrael�. 
A��or koncen�r�je się przede wsz�s�kim na jego s�r�k��rze e�niczno-społecz-
nej�� �r�dnej poli��cznej drodze l�dzi k� wolności i dążeni� do swojego miej-
sca na Ziemi�� o niepewn�ch w�borach i ich konsekwencjach. �es� �o również 
książka o wpł�wie preferowan�ch war�ości na poziom i jakość ż�cia�� i o zmia-
nach�� k�óre niesie za sobą globalizacja. A��or pisze �akże o obawach�� k�óre 
z niej w�nikają dla ��ch�� k�órz� cenią sobie nade wsz�s�ko �ożsamość naro-
dową i ciągłość k�l��rową jako w�znaczniki �rwania i rozwoj� narodów. 

Bardziej niż o poli��ce społecznej jes� �o ksiązka o s�r�k��rze społecznej 
i w ��m dla poli��ki społecznej �kwi jej siła i prz�da�ność. Znajomość s�r�k��r� 
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społecznej�� szczególnie w s���acji gd� jes� ona zlepkiem he�erogeniczn�ch 
nacji z różnorodn�mi his�or�czn�mi zaszłościami w�znacza skalę problem� 
prz� kons�r�owani� i realizowani� poli��ki społecznej. �es� �akże is�o�n�m 
p�nk�em odniesienia dla racjonalnego zarządzania procesem zaspokajania 
po�rzeb. społecznie �znan�ch za ważne

Socjologicznie defini�jąc s�r�k��ra społeczna �o �kład wzajemnie powią-
zan�ch elemen�ów składow�ch społecze�s�wa�� np. ról społeczn�ch cz� poz�cji�� 
międz� k�ór�mi zachodzą mniej l�b bardziej d�namiczne proces� oraz w�s�ę-
p�je hierarchia społeczna. �es� �o �eż �kład s�os�nków społeczn�ch pomię-
dz� poszczególn�mi osobami�� ka�egoriami społeczn�mi l�b organizacjami�� 
k�ór� może prz�bierać różne pos�acie: hierarchii�� d�s�ansów�� nierówności�� cz� 
podziałów i zróżnicowa�. S�r�k��ra społeczna mimo�� że jes� immanen�n�m 
i s�ał�m składnikiem każdego społecze�s�wa�� sama podlega nie�s�ann�m 
przeobrażeniom. Widać �o szczególnie w�raźnie na prz�kładzie Izraela�� k�ór� 
pows�ał prak��cznie 60 la� �em�. Od 1948 rok��� w k�ór�m pa�s�wo Izrael 
zos�ało wpisane w porządek świa�ow��� dawna�� mało d�namiczna s�r�k��ra 
społeczna biedn�ch pales���skich Ż�dów nagle przeis�ocz�ła się w niezw�-
kle in�ens�wnie zmieniające się nowoczesne społecze�s�wo�� b�d�jące jedną z 
najbardziej rozwinię��ch gospodarek narodow�ch. 

Na podkreślenie zasł�g�je fak��� że jes� �o społecze�s�wo narodowościowo 
bardzo zróżnicowane cech�jące się d�ż�m zaangażowani� społeczn�m�� poli-
��czn�m i religijn�m. F�nkcjonalna wielok�l��orowość jes� z jednej s�ron� 
szansą a z dr�giej s�ron� zagrożeniem dla b�dowania pods�aw �rwałego roz-
woj�. Pełna akcep�acja ze s�ron� władz okresowo nasilającej się migracji�� 
wsparcie nowoprz�b�ł�ch emigran�ów i a�rakc�jność ofer�� socjalnej doprowa-
dziła do silnego napł�w� do Izraela l�dzi młod�ch. W porównani� z wieloma 
krajami społecze�s�wo �ego kraj� jes� bardzo młode. Średni wiek pop�lacji 
w 2007 rok� w�nosił 28��7 la�. Od począ�k� 1980 rok��� średnia dł�gość ż�cia 
całej pop�lacji s�s�ema��cznie wzras�ała i w�nosi obecnie 78��8 la� dla męż-
cz�zn i 82��5 la� dla kobie� – jes� �o w�nik pow�żej średniej dla krajów OECD. 
Tempo s�arzenia się l�dności jes� wolniejsze�� w s�os�nk� do wskazanej gr�p� 
pa�s�w. Trzeba również dodać�� że na s�r�k��rę społeczną współczesnego Izra-
ela ma ogromn� wpł�w konflik� z Pales���cz�kami. Konflik� �en odbija się 
na poli��ce�� gospodarce i relacjach wewną�rz Izraela. Codzienn�m widokiem 
na �licach �ego pa�s�wa są �zbrojeni żołnierze. Szczególnie szok�jąc� jes� 
dla prz�b�sza z zewną�rz�� widok młod�ch l�dzi z bronią przewieszoną przez 
ramię�� k�órz� jak ��lko sko�czą sł�żbę w armii zasiądą w ławach �niwer-
s��e�� i znow� będą bez�roskimi nas�ola�kami. Wieczna świadomość zagro-
żenia ze s�ron� świa�a arabskiego�� nieprz�ch�lnego Izraelowi�� doprowadziła 
poli��kę „pa�s�wa ż�dowskiego” do pos�nięć wpł�wając�ch głęboko na relacje 
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wewną�rz społecze�s�wa i rz���je na szereg �r�dności w form�łowani� i rea-
lizowani� dobrej poli��ki społecznej.

Na p��ania: jak za�em w�gląda współczesn� Izrael? �aka jes� w is�ocie s�r�k-
��ra społeczna „pa�s�wa ż�dowskiego”? odpowiada książka Oz’a Alomog’a. 
Pokró�ce za�em zas�gnaliz�ję kier�nki analiz� domin�jące w książce�� k�óra 
na polskim r�nk� jes� pierwszą �ego rodzaj�.

Izrael �o zb�dowane na s�aroż��n�ch korzeniach jedno pa�s�wo o s�� 
narodowościach. L�dność Izraela wzrosła z prawie 0��8 mln w rok� pows�ania 
Izraela jako samodzielnego pa�s�wa�� do 7��4 mln osób na koniec 2008 rok�. 
Największe fale imigracji w�s�ąpił� w la�ach 1948 i 1951 (około 688 000 imi-
gran�ów) i na począ�k� la� 1990�� (około 1 mln imigran�ów z b�łego Związk� 
Radzieckiego). W la�ach 1948 i 2007 saldo migracji s�anowiło prawie 40% cał-
kowi�ego wzros�� liczb� l�dności�� co zaowocowało ��m�� że w 2007 rok��� nieco 
ponad jedna czwar�a l�dności w Izrael� b�ła obcego pochodzenia (�j. nie �ro-
dzon�ch w granicach geograficzn�ch pa�s�wa Izrael).

�eograficznie Izrael �o miejsce wzajemnego oddział�wania wpł�wów k�l-
��row�ch Afr�ki�� Azji i E�rop�. Izrael nie jes� afr�ka�ski�� nie jes� azja��cki�� 
nie jes� e�ropejski – jes� „izraelski”. U�worz�li go Ż�dzi prz�b�li z niemal 
80 krajów świa�a�� wnosząc jako war�ość – ale i jako problem – swoje his�o-
r�czne przeż�cia i ż�ciowe naw�ki – w�rosłe na gr�ncie k�l��r�� w k�ór�ch 
ż�li w diasporze. Analiz�jąc s�r�k��rę społeczną �ego kraj��� �rzeba wziąć pod 
�wagę również liczne nacje arabskie�� bowiem Arabowie �o pią�a część �am�ej-
szego społecze�s�wa�� co znajd�je w�raz w fakcie�� iż zarówno jęz�k hebrajski 
jak i arabski są �znane za �rzędowe. 

�ał� obszarowo Izrael�� a zwłaszcza podzielona �erozolima�� �o miejsce 
koncen�racji i świa�ow�ch wpł�wów niezw�kle ważn�ch dla �rzech wielkich 
mono�eis��czn�ch religii: j�daizm��� islam� i chrześcija�s�wa. L�dność Izra-
ela�� z p�nk�� widzenia prz�należności do określonego k�l�� religijnego�� 
s�anowili w 2007 rok�: Ż�dzi (75��7% pop�lacji)�� Arabowie (20% pop�lacji�� 
z czego 83��2% do��cz� m�z�łmanów; 8��4% Arabsko-chrześcijan�� i 8��3% dr�-
zów). Nie-arbasc� chrześcijanie (0��4% l�dności) oraz osob� bezreligijne (3��9% 
pop�lacji) s�anowią niewielki �łamek społecze�s�wa izraelskiego. Szczególne 
odłam� ob�wa�eli Izraela�� jakim są Ż�dzi �l�raor�odoks�jni i haredim nie są 
klas�fikowane jako odrębne w gr�pie l�dności ż�dowskiej�� ale szac�je się�� 
że s�anowią oni około 8% ogół� pop�lacji. Z �wagi na siln� poziom repro-
d�kcji zacz�nają pełnić coraz większą rolę w ż�ci� poli��czn�m Izraela. L�d-
ność pochodzenia ż�dowskiego e�nicznie głównie jes� prz�porządkow�wana 
do nas�ęp�jąc�ch gr�p: Aszkenaz�jcz�c� cz�li l�dność ż�dowska his�or�cz-
nie zamieszk�jąca E�ropę środkową�� wschodnią i częściowo zachodnią�� a od 
XVII wiek� również Amer�kę Północną. W �rad�cji łączeni b�li z pokoleniami 



Wstęp do wydania polskiego18

Beniamina. Prz�b�wali oni do Izraela jeszcze przed jego pows�aniem�� głównie 
z powodów poli��czn�ch b�li bowiem e�ropejskimi s�jonis�ami. Ich migracja 
miała miejsce prak��cznie od począ�k� XX wiek� ze szczególn�m nasileniem 
w okresie po II wojnie świa�owej. Do czas� holoca�s�� posł�giwali się jęz�-
kiem jid�sz�� co obok różnic religijn�ch b�ło pods�awową cechą odróżniającą 
ich od Ż�dów sefard�jskich. W jid�sz s�worz�li odrębną k�l��rę i odrębną 
�ożsamość. Sefard�jcz�c� �o l�dność ż�dowska zamieszk�jącej obszar Półw�-
sp� Iber�jskiego i posł�g�jąca się dialek�ami j�deo-roma�skimi. W �rad�-
cji łączeni oni są z pokoleniem ��d� i w sensie ścisł�m s�anowią około 10% 
mieszka�ców Izraela�� ale częs�o do Sefard�jcz�ków zalicza się �akże Ż�dów 
wschodnich �zw. �izrachim�� k�órz� w�znają j�daizm w �ak zwanej sefard�j-
skiej �rad�cji prawno-li��rgicznej – w�ed� ich liczba jes� oceniana na około 
40%. Sefard�jcz�c� pochodząc� z krajów arabskich (pierwo�nie z hiszpanii)�� 
prz�b�li do Izraela głównie ze względów religijn�ch. 

Os�a�nia gr�pa �o �ak zwani ros�jsc� Ż�dzi�� k�órz� prz�b�li po 1989 r. 
z �erenów b�łego Związk� Radzieckiego w w�nik� odwilż� poli��cznej�� k�órą 
prz�niosła „pieres�rojka”�� a �akże w konsekwencji posz�kiwania s�abilności 
ekonomicznej jako przeciwwagi dla gospodarczej niepewności w rozpadają-
c�m się ZSRR. Ich prz�b�cie zrodziło konflik� na płaszcz�źnie społecznej. 
Sefard�jcz�c� obawiali się�� że Rosjanie zepchną ich z powro�em na margines 
społeczn�. Ze s�ron� or�odoksów ros�jsc� Ż�dzi spo��kali się z zarz��ami�� że 
wiel� z nich nie jes� Ż�dami z pochodzenia (spora ich część prz�b�ła w mie-
szan�ch małże�s�wach). Ros�jsc� Ż�dzi zareagowali pocz�ciem wspólno���� 
k�óre kazało im s�worz�ć opoz�c�jne do resz�� społecze�s�wa s�r�k��r� i par-
�ie oraz media.

L�dność nież�dowskiego pochodzenia e�nicznego przeważnie jes� prz�pi-
sana do arabskojęz�czn�ch gr�p o odmienn�ch cechach. ��z�łmanie�� z k�ó-
r�ch większość �o S�nnici�� s�anowią 75% l�dności nież�dowskiej. Zamieszk�ją 
głównie w mał�ch mias�eczkach i wsiach�� gdzie ponad połowa ż�je w północnej 
części kraj�. Bed�ini�� do k�ór�ch należ� około 30 plemion�� jes� rozproszona 
na rozległ�ch �erenach poł�dniowego Izraela. �es� �o l�dność pochodzenia 
koczowniczego�� k�óra przechodzi obecnie proces przeksz�ałcania się plemien-
nej organizacji społecznej w społeczność osiadłą i s�opniowo zasilającą siłę 
roboczą Izraela. Dr�gą co do liczebności gr�pą mniejszościową w Izrael��� 
liczącą około 130 ��s. osób�� są Arabowie chrześcijanie. �ieszkają przeważnie 
w ośrodkach miejskich: w Nazarecie�� Shfar’am i hajfie. Nas�ępni �o Dr�zo-
wie�� ż�jąc�ch w 22 wioskach Izraela�� k�órz� s�anowią gr�pę a��onomiczną 
pod względem k�l��row�m�� społeczn�m i religijn�m. Chociaż religia Dr�zów 
jes� niedos�ępna dla osób z zewną�rz�� �o znaczna część jej filozofii – koncep-
cja �agijja – nawoł�je do całkowi�ej lojalności wobec władz kraj��� w k�ór�m 
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Dr�zowie mieszkają. I os�a�nia znacząca gr�pa �o około 3 ��sięc� Czerkie-
sów�� k�órz� ż�ją w dwóch wioskach w �alilei. Są oni s�nni�ami�� chociaż nie 
mają arabskiego pochodzenia ani k�l��rowego zaplecza wśród społeczności 
m�z�łma�skiej. Zachow�ją odmienną �ożsamość e�niczną. Działają jednak 
w różn�ch sferach gospodarki i �czes�niczą w ż�ci� kraj��� nie as�mil�ją się 
ani z ż�dowską większością�� ani z m�z�łma�ską mniejszością.

Is�o�ne podział��� jak wskaz�je narracja książki Oz’a Almog’a�� rodzą się 
w ramach poszczególn�ch społeczności i są konsekwencją nie ��lko prz�należ-
ności religijnej�� ale �akże realizacji gospodarczego pom�sł� na rozwój Izraela 
��ch�� k�órz� �worz�li jego zręb� i b�li silnie związani z ideologią s�jonizm� 
głoszoną przez Teodora herzl’a. Szczególnie znaczące dla rozwoj� Izraela 
jes� �o�� co dzieje się w obrębie kib�ców�� maszawów w k�ór�ch prak��cznie nie 
�czes�niczą s�r�k��r� mniejszościowe. 

Kib�ce �o �nikalne�� ��powe ��lko dla Izraela zjawisko społeczno-ekono-
miczne. �es� �o rodzaj spółdzielczego gospodars�wa rolnego�� w k�ór�m ziemia 
i środki prod�kcji są wspólną własnością. Ideow�m podłożem pows�awania 
kib�c� jes� połączenie s�jonizm� z socjalizmem. Pods�awow�m celem f�nk-
cjonowania kib�c� b�ło przeksz�ałcenie świadomości Ż�dów poprzez na�cze-
nie ich prac� fiz�cznej na roli oraz walki w obronie wspólno��.

�ieszka�c� kib�c� nie mają własnego mają�k��� ż�ją i podzielają równe 
prawa�� i obowiązki. Dec�zje do��czące s�ra�egii gospodarczej i podział� docho-
dów podejm�je walne zebranie wsz�s�kich jego członków; ono �eż w�biera 
komi�e� kier�jąc� ż�ciem kib�c� międz� waln�mi zebraniami. Prz�należność 
do wspólno�� jes� dobrowolna. Kib�ce prz�cz�nił� się do rozwoj� i rozkwi�� 
gospodarczego kraj��� a ich członkowie wnieśli znaczn� wkład w proces orga-
nizacji i b�dow� nowoczesnego pa�s�wa izraelskiego�� szczególnie po II wojnie 
świa�owej. Dzisiejsze s�r�k��r� kib�cowe s�anowią dorobek �rzech generacji. 
Tworzone z prz�cz�n ideologiczn�ch dla rozwoj� rolnic�wa (pierwsz� pows�ał 
w 1909 r.) zmienił� swój charak�er. Założ�ciele kib�c� s�worz�li społeczność 
o w�ją�kow�m charak�erze. Dzieci kib�c� (sabra) �rodzone w go�owej s�r�k-
��rze socjalnej mod�fikował� ją po �o�� ab� połącz�ć ekonomiczne�� społeczne 
i adminis�rac�jne sfer� jego przes�rzeni społeczno-ekonomicznej.

Obecnie w Izrael� liczba kib�ców w�nosi 275�� zamieszk�je je 2��5% pop�-
lacji Izraela. �imo�� że kib�ce zamieszk�je ��lko 2��5% ob�wa�eli Izraela�� ich 
znaczenie dla d�namiki społecznej i gospodarki jes� d�że. Udział kib�ców 
w gospodarce narodowej Izraela w�nosi 40% w rolnic�wie�� 7% – w prod�kcji 
przem�słowej�� 10% – w ��r�s��ce i 9% – w eksporcie przem�słow�m. Kib�ce 
i ich s�r�k��ra społeczna �o obecnie d�że w�zwanie dla poli��ki społecznej 
Izraela bowiem nasila się w nich kr�z�s mo��wacji�� nie wsz�sc� jednakowo 
efek��wnie prac�ją i w związk� z ��m nie chcą j�ż akcep�ować równego 
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podział� w��worzonego z�sk�. Wiele d�sk�sji we współczesn�m Izrael� kon-
cen�r�je się wokół prz�szłości kib�ców i ich mieszka�ców. Tema�em przewod-
nim ��ch rozważa� jes� problem odpowiedzialności jednos�ki i społecze�s�wa 
w dążąc�m do globalizacji świecie. Niek�órz� obawiają się�� że prz�s�osow�jące 
się do now�ch war�nków kib�ce oddalają się od sw�ch pierwo�n�ch zasad 
pros�ego kolek��wizm�. �imo per��rbacji kib�ce nadal pozos�ają s�mbolem 
pa�s�wa ż�dowskiego�� opierając się na zasadach kom�nis��czn�ch: wspólnej 
prac� i „sprawiedliwego”�� cz�li równego podział� osiągan�ch z�sków. Wiel� 
członków �ej jed�nej na świecie społeczności �waża�� iż zdolność do kompro-
mis� i adap�acja jes� kl�czem do prze�rwania w pełn�m napięć współczesn�m 
świecie.

F�nkcjonalną odmianą kib�c� są maszaw� w k�ór�ch odrz�cono jako reg�łę 
współposiadanie środków prod�kcji�� a prz�ję�o zasadę�� w k�órej każda rodzina 
posiada własne gospodars�wo i własn� dom. �aszaw� silnie ewol�ował� eko-
nomicznie i społecznie: od relacji silnie wspólno�ow�ch�� k�ór�m podlegał� 
również zak�p� i sprzedaż w�prod�kowan�ch dóbr do pewnej niezależności 
i większej swobod� ekonomicznej w zakresie ksz�ał�owania wewnę�rzn�ch 
i zewnę�rzn�ch relacji na r�nk�. 3��2% l�dności Izraela zamieszk�je około 
450 maszawów�� k�óre �worz� średnio 60 rodzin. �aszaw� dos�arczają krajowi 
znaczną część prod�k�ów roln�ch.

Izraelskie społecze�s�wo jes� bardzo rozwars�wione. Z jednej s�ron� 
mam� bardzo niskie wskaźniki �bós�wa i w�sokie s�op� za�r�dnienia�� k�óre 
cech�je średnia dla generalnej pop�lacji ż�dowskiej a z dr�giej�� jes� mniej-
szość arabska oraz �l�raor�odoks�jn�ch Ż�dów i haredim�� k�órz� z �wagi na 
d�że rodzin��� niedos�a�eczne �czes�nic�wo w procesie ed�kac�jn�m�� niskie 
za�r�dnienie cech�je w�soki wskaźnik �bós�wa. To dw�-l�b �rój- rozwidlenie 
w izraelskim społecze�s�wie znajd�je odzwierciedlenie w rozkładzie nierów-
ności i w�sokim wskaźnik� �bós�wa. Wielkość współcz�nnika �iniego (0��38) 
obraz�jąc� nierówności dochodów w Izrael� jes� porówn�waln� z war�ościami�� 
k�óre �z�sk�jem� w Polsce cz� S�anach Zjednoczon�ch�� ale plas�je się znacz-
nie pow�żej średniej dla krajów OECD (0��31 w 2005). Wskaźnik �bós�wa 
jes� najw�ższ� wśród najsz�bciej demograficznie rozwijając�ch się gr�p l�d-
ności. Wedł�g s�a��s��k Bank� Izraela�� nieco ponad połowa Arabów i około 
60% �l�raor�odoksów i haredim ż�je w depr�wacji społecznej w porównani� 
z zaledwie 12% w pozos�ałej pop�lacji Izraela. Ponieważ rodzin� arabskie 
i �l�raor�odoks�jne są z reg�ł� wielodzie�ne nie dziwi fak��� że iden��fikowane 
wśród �ej l�dności �bós�wo dzieci�� jes� w�ższe niż w dowoln�m kraj� OECD. 
Doda�kowo analiza socjodemograficzn�ch �endencji wskaz�je�� że 45% dzieci�� 
k�óre obecnie rozpocz�nają na�kę w szkołach pods�awow�ch należ� do wska-
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zan�ch gr�p�� s�ąd �jawnia się pilna po�rzeba poli��czna�� ab� odnaleźć �o�� co 
fak��cznie m�si b�ć nadrzędn�m celem społeczn�m Izraela.

A��or Wielokulturowego Izraela zadaje sobie p��anie�� na k�óre s�ara się 
odpowiedzieć w �ok� prowadzonego w�wod�: cz� l�dzie biedn�ch per�ferii 
w�dos�aną się z niedoli i odłączenia w niedalekiej prz�szłości? Wedł�g Oz’a 
Almog’a zmiana zależ� od �rzech rewol�cji�� k�óre nadal czekają Izrael – są 
�o: rewol�cja w oświacie – prz�ciągnięcie na�cz�cieli na dobr�m poziomie do 
w�kon�wania zawod��� rewol�cja w �ransporcie p�bliczn�m (przede wsz�s�-
kim sz�bkie pociągi) i rewol�cja w sz�bkim In�ernecie (s�worzenie we wsz�s�-
kich częściach pa�s�wa wir��alnej przes�rzeni�� �możliwiającej swobodne 
i ła�we s�rfowanie z każdego miejsca). Zmian� �e zbliżą cen�r�m do per�-
ferii i złamią współzależność międz� miejscem zamieszkania a poziomem 
socjoekonomiczn�m. Nie chodzi �� o zmianę w ciąg� chwili�� ponieważ na��rą 
społeczn�ch procesów jes� �o�� że rozgr�wają się w �empie w�mian� pokolenio-
wej. Ale jeśli do chwili obecnej znaczna część spośród wars�w biedn�ch w���-
cz�ła sobie drogę do izraelskiej klas� średniej�� nie ma powod��� dla k�órego 
proces �en miałb� nie b�ć kon��n�owan��� a nawe� prz�spieszon�. 

�ak za�em f�nkcjon�je współczesn� Izrael? Żeb� �o zroz�mieć�� �rzeba sięg-
nąć do korzeni�� o k�ór�ch opowiada książka Oz’a Almog’a. 

Aldona Frączkiewicz-Wronka





Wprowadzenie

Izrael jes� male�kim pa�s�wem na Bliskim Wschodzie�� k�órego powierzch-
nia nie przekracza 22 ��s. kilome�rów kwadra�ow�ch�� a l�dność licz� nie-
spełna 7.5 miliona. �imo �o�� od momen�� pows�ania w 1948 rok� aż po dziś 
dzie��� Izrael b�dzi wielkie zain�eresowanie na cał�m świecie. S�ara i nowa 
his�oria�� mi�ologia region��� �miejscowienie pa�s�wa w serc� arabskiego 
i m�z�łma�skiego świa�a�� cz� wreszcie jego ż�dowski charak�er�� przemieniają 
Izrael w mi�.

�i� pa�s�wa Izrael�� podobnie jak inne mi���� zb�dowan� jes� częściowo na 
fałsz�w�ch obrazach. Podczas moich w�kładów w kraj� i zagranicą co r�sz 
zaskak�je mnie�� do jakiego s�opnia l�dzie nie znają Izraela�� a w szczególności 
izraelskiego społecze�s�wa. Nawe� ��m�� k�órz� wielokro�nie odwiedzali Izrael�� 
brak�je dogłębnej wiedz� na jego �ema�. Wiel� pisze o nas ar��k�ł� i repor-
�aże�� komen��je bieżące w�darzenia i w�raża w nich swoje s�anowisko�� baz�-
jąc na informacjach powierzchown�ch�� częściow�ch�� a częs�o wręcz błędn�ch.

Najbardziej powszechn�m błędem w podejści� do społecze�s�wa izrael-
skiego jes� �jęcie go jako b��� homogenicznego. Wiel� m�lnie prz�jm�je�� że 
is�nieje pewien określon��� choć zni�ansowan��� model Izraelcz�ka. T�mczasem 
w is�ocie�� pod parasolem k�l��r� domin�jącej�� wspólnej dla większości ob�wa-
�eli pa�s�wa Izrael�� f�nkcjon�ją gr�p��� diame�ralnie różniące się międz� sobą 
pod względem świa�opogląd��� religii�� dąże� i s��l� ż�cia. Izraelskie społecze�-
s�wo �worz� barwna pale�a k�l��r i s�bk�l��r�� podzielon�ch pod względem 
smak��� �rad�cji i zasad zachowania się (jęz�k�� s�rój�� jedzenie�� mieszkanie�� roz-
r�wka�� m�z�ka�� ed�kacja�� i�p.)�� cz�nników ekonomiczn�ch (dochod��� zawód�� 
oszczędności�� mają�ek�� i�p.)�� zmienn�ch demograficzn�ch (kraj pochodzenia�� 
wielkość rodzin��� rozproszenie geograficzne�� w�ksz�ałcenie�� i�p.)�� oraz świa-
�opogląd� (poli��cznego�� religijnego�� ideologicznego)�� �ożsamości i o�warcia 
na zewnę�rzne wpł�w�. Nie is�nieje jeden parad�gma� Izraelcz�ka�� lecz wiele 
parad�gma�ów Izraelcz�ków o „zapośredniczonej �ożsamości”. Dwie najważ-
niejsze zmienne dec�d�jące o różnicach międz� gr�pami w społecze�s�wie 
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izraelskim �o�� religia (rodzaj religii i sposób jej prak��kowania) oraz kraj 
pochodzenia.

Izrael jes� jedn�m z krajów�� k�ór� prz�jął najwięcej imigran�ów po dr�-
giej wojnie świa�owej�� obok �akich pa�s�w jak S�an� Zjednoczone�� Kanada�� 
A�s�ralia�� Nowa Zelandia�� Niemc��� Francja i Wielka Br��ania. Od pows�ania 
pa�s�wa do 2002 rok� do Izraela prz�jechało około 3 milionów imigran�ów. 
Około 40% ż�dowskiej pop�lacji Izraela �rodziło się poza granicami kraj�. 
Wraz z ich dziećmi�� k�óre �rodził� się j�ż w Izrael��� s�anowili oni w 2002 rok� 
dwie �rzecie ż�dowskiej pop�lacji.

Izrael przeż�ł dwie wielkie fale imigracji (hebr. alija). Pomiędz� ��mi 
dwiema wielkimi alijami�� do Izraela do�arł� mniejsze fale imigrac�jne�� w la-
�ach 1956–1957�� 1962–1964 i 1972–1973. W pozos�ał�ch la�ach miała miejsce 
imigracja bardziej �miarkowana�� k�órej wielkość szac�je się na 10–15 ��sięc� 
imigran�ów rocznie (przede wsz�s�kim w la�ach osiemdziesią��ch i w os�a�-
nich la�ach). 

Pierwsza wielka alija �rwała �rz� i pół rok� od pows�ania pa�s�wa (maj 
1948 – koniec 1951 rok�). W jej �ok� do Izraela prz�b�ło 687 ��s. l�dzi (śred-
nio 196 ��s. rocznie). Przed �ą aliją ż�dowska pop�lacja Izraela licz�ła zale-
dwie 650 ��s. l�dzi�� nic więc dziwnego�� że nowi imigrancji mieli ogromn� 
wpł�w na demograficzną i k�l��rową �kankę pa�s�wa Izrael. 

Połowę imigran�ów�� prz�b�ł�ch w ramach wielkiej aliji po pows�ani� pa�-
s�wa s�anowili aszkenaz�jcz�c��� �o jes� Ż�dzi pochodząc� z krajów chrześcija�-
skich (E�rop�)�� połowę zaś Ż�dzi orien�alni (hebr. mizrachim) (sefard�jcz�c�)�� 
cz�li �chodźc� z krajów islamskich (Azji i Afr�ki). Z ��ch krajów imigrował� 
niemal całe społeczności ż�dowskie (�emen�� Irak i Libia)�� bądź ich is�o�na 
część (�aroko�� T�nezja�� T�rcja�� Iran�� i inne).

Wiel� spośród imigran�ów z E�rop� w drodze do Izraela przeszło oboz� dla 
dipisów (ocaleni z holoka�s�� oraz ci�� k�órz� �rafili do obozów dla imigran-
�ów na C�prze). Wśród nich b�li �ac��� k�órz� prz�b�li jako część całej społecz-
ności imigr�jącej do Izraela (na prz�kład Ż�dzi b�łgarsc� i j�gosławia�sc�)�� 
oraz �ac��� k�órz� nie prz�b�li w ramach całej społeczności ż�dowskiej�� jak na 
prz�kład Ż�dzi r�m��sc��� polsc��� czesc��� i�d.

W la�ach pięćdziesią��ch i sześćdziesią��ch większość imigran�ów prz�b�ła 
z �aroka�� T�nezji�� Algierii i R�m�nii. Po wojnie sześciodniowej rdze� imigra-
cji s�anowili Ż�dzi z krajów E�rop� Zachodniej i ze S�anów Zjednoczon�ch�� 
począwsz� zaś od la� siedemdziesią��ch�� większość imigran�ów prz�jeżdżała 
z krajów b�łego Związk� Radzieckiego.

Dr�ga wielka fala imigrac�jna miała miejsce w la�ach dziewięćdziesią��ch 
dw�dzies�ego wiek��� gd� do Izraela prz�b�ło co najmniej 956 ��s. imigran�ów�� 
w zdec�dowanej większości z krajów b�łego Związk� Radzieckiego. 
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Tabela 1. Imigracja do Izraela w latach 1948–2002

Okres
Liczba imigrantów  

(w tysiącach)

Średnia roczna liczba 
imigrantów  

(w tysiącach)

Liczba imigrantów  
na 1.000 mieszkańców 

na rok*

1948–2002 2.930 54

1948–1951 687 196 180

1951–1960 294 33 18

1961–1967 289 41 17

1968–1979 405 34 9

1980–1989 154 15 4

1990–1999 956 96 18

2000–2002 137 46 7
* Dla średniej wielkości pop�lacji w dan�m okresie.

Za: �osze Sikron�� Demografia: Populacja Izraela – Cechy i Tendencje�� Karmel P�blishing ho�se�� 
�erozolima: 2004�� s. 115.

W przeddzie� pows�ania pa�s�wa Izrael w Pales��nie manda�owej ż�ło 
650 ��s. Ż�dów�� s�anowiąc�ch około 6% narod� ż�dowskiego w �am��m czasie. 
Obecnie (dane z września 2009 rok�) pa�s�wo Izrael licz� około 7.5 miliona 
s�ał�ch mieszka�ców (wliczając w �o arabskich mieszka�ców wschodniej �ero-
zolim��� mieszka�ców Wzgórz �olan�� oraz Izraelcz�ków mieszkając�ch w ��dei 
i Samarii – na Zachodnim Brzeg� �ordan�).

Około 75% s�ał�ch mieszka�ców Izraela �o Ż�dzi�� 20% – Arabowie (m�z�ł-
manie�� chrześcijanie i Dr�zowie)�� 5% (około 320 ��s. mieszka�ców) s�anowią 
inni – imigranci i ich rodzin��� k�órz� nie są Ż�dami�� oraz mieszka�c� bez 
prz�należności religijnej. Około 70% obecnej pop�lacji ż�dowskiej �rodziło 
się w Izrael��� 20% w E�ropie i Amer�ce�� a pozos�ałe 10% w Azji i Afr�ce.

W konsekwencji w�sokiego prz�ros�� na��ralnego oraz fak���� że Ż�dzi 
s�anowią większość pop�lacji kraj��� Izrael jes� jed�n�m krajem na świecie�� 
w k�ór�m ż�dowska pop�lacja ��rz�m�je �endencję wzros�ową�� w przeci-
wie�s�wie do społeczności ż�dowskich na cał�m świecie�� k�óre maleją bądź 
��rz�m�ją się na s�ał�m poziomie. W�ją�ek s�anowią ż�dowskie społeczności 
�l�raor�odoks�jne na cał�m świecie�� k�óre odno�ow�ją sz�bki wzros� liczeb-
ności. Członkowie ��ch społeczności przeważnie sprzeciwiają się s�osowani� 
środków an��koncepc�jn�ch z pob�dek religijn�ch�� a w społecznościach ��ch 
nie w�s�ęp�ją prz�padki as�milacji do środowiska nie-ż�dowskiego.

Obecnie krajem pochodzenia większości Izraelcz�ków jes� Izrael. Blisko 
dwa milion� Izraelcz�ków �o l�dzie�� k�órz� sami�� i k�ór�ch rodzice �rodzili 
się w Izrael�.
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�imo spadk� w os�a�nich la�ach odse�ka prz�jezdn�ch ze Wspólno�� 
Pa�s�w Niepodległ�ch�� pośród wsz�s�kich now�ch imigran�ów osiedlając�ch 
się w Izrael� najpop�larniejsz�m krajem pochodzenia poza Izraelem jes� b�ł� 
Związek Radziecki�� włączając w �o jego azja��ckie rep�bliki. Społeczność �a 
licz� obecnie około miliona l�dzi�� włączając w �o około 250 ��s. ich dzieci�� 
k�óre �rodził� się j�ż w Izrael�.

Dr�gim z p�nk�� widzenia wielkości krajem migracji jes� �aroko. Spo-
łeczność maroka�ska licz� około 500 ��s. l�dzi�� w ��m 350 ��s. �rodzon�ch 
w Izrael��� k�ór�ch ojciec �rodził się w �arok�.

Około 250 ��s. Izraelcz�ków pochodzi z Irak��� w ��m 170 ��s. �rodzon�ch 
w Izrael��� k�ór�ch ojciec �rodził się w Irak�.

Około 220 ��s. Izraelcz�ków pochodzi z R�m�nii�� w ��m 120 ��s. �rodzo-
n�ch w Izrael��� k�ór�ch ojciec �rodził się w R�m�nii.

Około 200 ��s. pochodzi z Polski�� w ��m 150 ��s. �rodzon�ch w Izrael��� 
k�ór�ch ojciec �rodził się w Polsce.

�as� imigran�ów�� prz�b�wając�ch z �ak odmienn�ch krajów i k�l��r�� prze-
ksz�ałcił� Izrael w fasc�n�jąc� kraj wielok�l��row�.

Celem �ej książki jes� przeds�awienie cz��elnikowi obraz� najważniej-
sz�ch k�l��r i gr�p e�niczn�ch składając�ch sie na społeczną mozaikę Izraela. 
Z na��r� rzecz� obraz �en nie jes� pełn�. Brak w nim spojrzenia na imigra-
cję zarobkową�� zalewającą Izrael w os�a�nim czasie�� na r�ch kib�cow��� k�ór� 
zmienił swe oblicze nie do poznania�� oraz na mniejsze k�l��r� ��p� „Czar-
n�ch hebrajcz�ków”�� Czerkiesów�� Samar��an�� Bahajów�� i�d. 

S�arałem się przeds�awić zwięzł� obraz „pale�� główn�ch kolorów” spo-
łecze�s�wa i k�l��r� izraelskiej. Książka nosi ����ł „Wielok�l��row� Izrael”�� 
gd�ż akcen� położon� jes� w niej na opis i w�jaśnienie procesów przemian�� 
k�óre przechodzi każda z omawian�ch gr�p. Są �o głębokie proces��� częściowo 
jawne�� częściowo �kr��e�� k�óre zmieniają i będą zmieniać w nadchodząc�ch 
la�ach całą �kankę społeczną Izraela. Każd��� k�o chce zroz�mieć pa�s�wo 
Izrael�� jego po�rzeb� i problem��� m�si je brać pod �wagę.

�am szczęście w�kon�wać jedną z najbardziej fasc�n�jąc�ch profesji na 
świecie: jes�em badaczem społecze�s�wa izraelskiego. Nie jes�em na�kow-
cem�� zamknię��m w wież� z kości słoniowej i nie ma ��godnia�� w k�ór�m nie 
w�jeżdżałb�m w �eren�� robił zdjęcia�� w�wiad� cz� po pros�� szedł na reko-
nesans. S�aram się docierać na per�ferie�� wchodzić do domów i mieszka��� 
rozmawiać�� radzić się i nawiąz�wać kon�ak�� z w�bi�n�mi l�dźmi�� wzbogaca-
jąc�mi moją wiedzę i pomagając�mi mi zroz�mieć zmian� i �endencje dzie-
jące się na bieżąco. We własn�m mniemani� jes�em pracownikiem „w�wiad� 
socjologicznego”�� k�órego celem jes� zb�dowanie jak najszerszej sieci infor-
macji i skonfron�owanie świadec�w z maks�malnej liczb� źródeł. Baz�ję na 
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różnorodn�ch źródłach: p�blikacjach (ar��k�łach i książkach na�kow�ch) 
s��den�ów i kolegów z różn�ch dziedzin�� rapor�ach i badaniach ins����cji 
p�bliczn�ch i rządow�ch (na prz�kład Cen�ralne Bi�ro S�a��s��czne – Ha-
Liszka ha-Merkazit li-Statistika�� Cen�r�m Informacji Knesse���� minis�ers�wa�� 
i�d.)�� rapor�ach i badaniach agencji reklamow�ch oraz agencji bada� r�nk��� 
a �akże rozmai��ch p�blikacjach �kaz�jąc�ch się w prasie w in�ernecie�� po 
hebrajsk��� ros�jsk��� angielsk� i arabsk�.

Książka opar�a jes� na moich badaniach oraz na badaniach i p�blikacjach 
inn�ch osób i ins����cji. Ponieważ książka skierowana jes� do polskich cz��el-
ników�� z k�ór�ch większość nie cz��a po hebrajsk��� opar�a jes� na ��siącach 
dan�ch�� a moją in�encją b�ło zamieszczenie maksim�m informacji w ramach 
ograniczonej przes�rzeni�� dla�ego zdec�dowałem się zrez�gnować z opa�r�-
wania �eks�� prz�pisami. Cz��elnic� władając� hebrajskim znajdą odniesie-
nia do zamieszczon�ch w książce zjawisk i dan�ch na założonej przeze mnie 
i dr Tamar Almog s�ronie „L�dzie Izrael – Przewodnik po izraelskim społe-
cze�s�wie” www.peopleil.org�� działającej pod pa�rona�em Ins������ Sam�ela 
Neamana ds. Poli��ki Narodowej na Technionie i Uniwers��ecie w hajfie. 

W os�a�niej części książki zamieszczona zos�ała bibliografia dla poszerze-
nia wiedz� w jęz�k� angielskim i hebrajskim�� k�óre prz�bliżą cz��elnikom 
k�l��rę i ż�cie społecze�s�wa Izraela.





Rozdział 1

Ż�dzi świecc�

SyjOnISTyczna „kOLumna OgnIa”1

To�aln� idealizm ma �endencję rozwijać się w rewol�c�jn�ch społecze�-
s�wach�� k�óre nakreślają koncepcje s�worzenia nowego świa�a i nowego czło-
wieka. Izraelskie społecze�s�wo zos�ało ��worzone z rewol�c�jnej ideologii 
przez narodow� r�ch s�awiając� sobie na cel� w�bawienie Ż�da od klą�w� 
diaspor�. S�jonizm s�worz�ł „kol�mnę ognia” war�ości (połączenie �rad�c�j-
nej ż�dowskiej więzi i now�ch narodow�ch koncepcji) z ideologiczną is�o�ą 
obejm�jącą całość. S�jonis��czn� model w�argnął do prawie każdej sfer� ż�cia 
– do poli��ki�� ekonomii�� oświa���� sz��ki i wiel� inn�ch dziedzin – nadając now� 
w�miar egz�s�encji. Pows�ało odcz�cie�� że jes� dla kogo i dla czego ż�ć oraz 
ponieść ofiarę. Z �ego p�nk�� widzenia ż�cie Ż�da na Ziemi Izrael�� również 
�ego o świeckim świa�opoglądzie�� podobne b�ło pod względem ps�chologicz-
n�m do ż�cia człowieka religijnego. 

Wspólna �worząca się �ożsamość i wielka społeczna solidarność�� w okresie 
�worzenia się poli��cznej ż�dowskiej wspólno�� (jisz�w�) i począ�ków pa�-
s�wa�� nadał� ż�ci� w Izrael� charak�er społeczności wierząc�ch�� pows�ałej 
z ż�dowskiej �ożsamości i pocz�cia wizji�� k�óre s�worz�ła organizacja s�jo-
nis��czna. Wzmocnił� się ona za pośrednic�wem cz�erech doda�kow�ch  
cz�nników:
1. Państwowość „tygla narodów” z jednej strony i segregacji etnicznej 

z drugiej strony. Podobnie jak S�an� Zjednoczone (zdefiniowane rów-
nież jako „religia ob�wa�elska”)�� Izrael jes� społecze�s�wem emigran�ów�� 
społecze�s�wem charak�er�z�jąc�m się eli�arną koncepcją i również spo-
łecze�s�wem pograniczn�m�� k�óre zmagało się (�akże na poziomie mi��cz-

1 W�rażenie zaczerpnię�e z Biblii�� Ks. Wj. 13��21 oznaczające prowadzenie przez czło-
wieka�� gr�pę cz� mi�. A Jahwe szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, 
podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Pows�ało jako ����ł �ele-
wiz�jnego serial� dok�men�alnego o dziejach s�jonizm��� w�prod�kowanego w la�ach osiem-
dziesią��ch. 
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n�m) z osadnic�wem i rozwojem now�ch �erenów w kraj��� a w ślad za ��m 
z nienawiścią �am�ejsz�ch mieszka�ców. W ob� społecze�s�wach w�ksz�ał-
ciło się dążenie do as�milacji i do ak�l��racji z k�l��rą a��och�onów prz� 
jednoczesn�m zachow�wani� jasn�ch granic k�l��row�ch opar��ch na kon-
cepcjach k�l��rowej eli�arności. Co więcej�� dwa społecze�s�wa s�worz�ł� 
ideologię wielok�l��rowego ��gla emigran�ów. Oba zachow�wał� �eż więź 
z or�ginalną k�l��rą pionierów i or�ginalną religią (Izraelcz�c� z j�dai-
zmem�� a Amer�kanie z k�l��rą anglosaską i pro�es�an��zmem)�� jedno-
cześnie dążąc do s�worzenia �nikalnej świeckiej k�l��r�. 

2. Etniczna homogeniczność. Pod względem demograficzn�m i k�l��ro-
w�m pop�lacja izraelska b�ła bardziej homogeniczna od inn�ch narodo-
w�ch pa�s�w. U pods�aw� nowego izraelskiego społecze�s�wa znajdowało 
się wspólne podłoże religii�� narod��� his�orii i k�l��r� Ż�dów. 

3. Częściowy rozdział religii od państwa . Rozdział religii (or�odoks�j-
nej) od pa�s�wa w model� izraelskiej religii ob�wa�elskiej jes� mniejsz� 
od �ego�� k�ór� is�nieje w modelach narodowościow�ch w społecze�s�wie 
zachodnim. Związek emocjonalno-ideologiczn� międz� j�daizmem a s�jo-
nizmem w��worz�ł skomplikowane relacje izraelskiego s�s�em� poli��cz-
nego�� ideologicznego i religijnego. Związek �en pod�k�ował me�afiz�czn� 
charak�er mi�ów�� r���ałów i s�mboli izraelskich. 

 �eśli na badacz� społecze�s�wa zos�ało nałożone �r�dne zadanie dowiedze-
nia�� za pomocą analiz� znacze� �eks�ów�� nieła�wego związk� międz� reli-
gijnością a narodowością�� �o w�daje się�� że w prz�padk� Izraela związek 
�en jes� ła�wiejsz� do �dowodnienia�� ponieważ jes� on bardziej widoczn� 
w o�war�ej i demons�rowanej wars�wie k�l��r� (prz�kładowo: prawa do��-
czące małże�s�wa�� prawo powro�� albo definicja�� k�o jes� Ż�dem). Pa�s�wo 
izraelskie zdefiniowało siebie odgórnie w ka�egoriach �ożsamości religijnej 
– pojęcia „pa�s�wa Ż�dów” i nie kons�����je z �ego względ� pa�s�wa świe-
ckiego na wzorach demokracji zachodnich. Wprawdzie s�jonizm dopra-
szał się zmian� charak�er� ż�dowskiej or�odoksji diaspor��� jednakże – jak 
pokazało wiel� badacz� – nie odgrodzono się od przeszłości�� ale dopaso-
wano s�are religijne war�ości do nowej rzecz�wis�ości Ziemi Izraela i pio-
nierskiej ideologii. 

4. Konflikt izraelsko-arabski. Wciąż �rwająca wojna�� �owarz�sząca rewol�-
cji s�jonis��cznej od jej zarania�� s�worz�ła zwar�� społeczn� konglomera��� 
k�ór� łagodził (prz�najmniej do wojn� �om Kipp�r) po�encjalne społeczne 
różnice. Podczas wojn��� jak można założ�ć�� w�os�rza się konsens�s wokół 
„m�” wobec wroga�� a os�rze poli��cznego wewnę�rznego podział� �ępieje. 
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Mit sabry jaKo sPołECzny ModEl 

Wraz z rozwojem jisz�w� hebrajsko-s�jonis��cznego w Pales��nie pod 
koniec I wojn� świa�owej oraz w la�ach dw�dzies��ch i �rz�dzies��ch dw�-
dzies�ego wiek� �ksz�ał�owało się pokolenie młod�ch o charak�er�s��czn�ch 
cechach k�l��row�ch. Pokolenie �o�� k�óre na k�l��rę i men�alność izrael-
ską w�warło większ� wpł�w niż każde inne pokolenie�� prz�jęło się naz�wać 
„sabrami” (od nazw� kak��sa – sabr� – pop�larnego w regionie�� kł�jącego na 
zewną�rz�� ale słodkiego wewną�rz). 

Pres�iż sabr��� �s�alenie jego ��powego w�gląd� i �ż�wanie prz�domk� 
„sabra” osiągnęł� szcz�� podczas wojn� w�zwole�czej�� a zwłaszcza po jej 
zako�czeni��� wraz z rozwojem izraelskiej k�l��r� �pamię�niania przeszłości. 
W �am��m okresie sabra s�ał się k�l��row�m boha�erem również w sz��ce 
izraelskiej (li�era��ra�� poezja�� piosenki�� malars�wo�� rzeźba�� kino�� sz��ka i roz-
r�wka)�� k�óra podkreślała s�ereo��powe s�ron� jego pos�aci. 

Pierwsze pokolenie sabrów i pokolenia�� k�óre pos�ępował� jego drogą (�ro-
dzeni w la�ach cz�erdzies��ch�� pięćdziesią��ch i sześćdziesią��ch dw�dzies�ego 
wiek�)�� są pokoleniami�� k�ór�ch świa�opogląd zos�ał �ksz�ał�owan� przez 
s�jonis��czno-hebrajski s�s�em oświa�� w Izrael�; pokoleniami �ż�wając�mi 
jęz�ka hebrajskiego w mowie i piśmie�� w�chowan�mi w świe�le mi�� osiedla-
jącego się i broniącego pioniera. �łodzież �a pochodziła w większości z rodzin 
ż�dowskich emigran�ów�� k�órz� z pob�dek s�jonis��czn�ch prz�b�li do Izraela 
przed pows�aniem pa�s�wa�� oraz �ra�owan�ch członków ż�dowskich rodzin ze 
wschodniej E�rop��� k�óre zginęł� w holoka�ście. W�chow�wali się w różnego 
rodzaj� szkołach�� m. in. w szkołach z in�erna�em „N�r�� prac�jącego” i „N�r�� 
Oświa�� Ogólnej”; spędzali wiele godzin i dni swojej młodości w domach mło-
dzież� sk�piając�ch r�ch� młodzieżowe; pod koniec na�ki w szkołach średnich 
odb�wali wolon�aria� dla zdob�cia doda�kow�ch �mieję�ności w procesie osadni-
c�wa (s�nowie moszaw i kib�ców jako kon��n�a�orz� i s�nowie mias� w r�chach 
młodzieżow�ch�� w gr�pach szkoleniow�ch Palmach��� w jednos�kach Nahal�); 
walcz�li w szeregach podziemia (Ecel�� Lechi�� hagana)�� oddziałach wojska br�-
��jskiego (podczas dr�giej wojn� świa�owej)�� w jednos�kach walcząc�ch podczas 
wojn� w�zwole�czej�� podczas Kr�z�s� S�eskiego w „operacji Kadesz”�� wojn� 
sześciodniowej�� wojn� �om Kipp�r i wojn� liba�skiej.

�odel sabr� zaczął b�ć ��ożsamian� w społecze�s�wie izraelskim z nas�ę-
p�jąc�mi zw�czajami i s�ereo��pami:
1. W�chow�wanie do s�jonis��cznego posłannic�wa w szkołach rolnicz�ch�� 

kib�cach�� r�chach młodzieżow�ch i miejskich gimnazjach.
2. Pocz�cie narodowej odpowiedzialności�� oddania�� ocho�niczej prac� dla 

narodow�ch misji. 
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 3. Negowanie diaspor� i rozwinięcie pocz�cia w�ższości nad Ż�dem z dia-
spor� i nie-Ż�dem. 

 4. Pełna w�zwa��� ciężka sł�żba w eli�arn�ch jednos�kach hagan� i wojska 
izraelskiego (Palmach�� spadochroniarze�� kompanie rozpoznawcze�� morsc� 
komandosi�� lo�nic�wo i inne).

 5. �oda khaki�� �brania do prac� w kib�c��� „biblijne” sandał��� �rójką�na 
czapka zwana „�embel” i chwiejąc� się lok na czole. 

 6. K�l��ra wspólnego śpiewania�� k�óre s�ało się rodzajem h�mnów li��r-
gii s�jonis��cznej – bębn� (�am �am�)�� oż�wianie �cz�ć narodow�ch za 
pośrednic�wem m�z�ki i r�mów (zespół Chisba�ron�� wojskowe gr�p� 
m�z�czne�� gr�p� śpiewacze i inne).

 7. K�l��ra �a�ców l�dow�ch; zwłaszcza hora�� k�óra s�ała się s�jonis��czn�m 
rodzajem chas�dzkiego �a�ca szerle .

 8. K�l��ra wspólnego ogniskowania; kumzic�� finjan (czajnik na kawę)�� chizbat 
(śmieszne opowiadania z p�en�ą opowiadane prz� ognisk�)�� k�óre wzmac-
niał� prz�należność do wspólno��. 

 9. E�os ciężkiej prac� i prak��c�zm� – z jid�sz tachles (bezpośrednio�� prak-
��cznie)�� �o znacz�: b�ć pionierem�� robo�nikiem�� obro�cą i żołnierzem 
zamias� filozofem i �czon�m.

10. S��l mówienia bezpośredni�� z hebrajskim�� „izraelskim” akcen�em i nie-
formaln�m slangiem�� zawierając�m słowa i w�rażenia z jęz�ka arabskiego 
i jid�sz. 

11. K�l��ra znajomości Izraela�� przejawiająca się wielką znajomością geogra-
fii i prz�rod� Izraela oraz dziedzic�wa bi�ew. 

12. W�cieczki i podróże na łono na��r� pełne w�zwa��� zwłaszcza do �alilei�� 
P�s��ni ��dzkiej i P�s��ni Negew. 

13. K�l��ra b�cia w �owarz�s�wie�� społecznic�wo�� bra�ers�wo�� dom młodzie-
żow��� dzielnica i jednos�ka wojskowa (chłopc� i dziewczę�a spędzają więk-
szość czas� razem�� poza domem).

14. Opanowanie seks�alne i �cz�ciowe.
15. Socjalizm kib�c� i his�adr��� (cen�rali związków zawodow�ch). 

S�jonis��czna k�l��ra narod� miała ogromn� wpł�w�� w okresie jisz�w� 
i w pierwsz�ch dziesięcioleciach is�nienia pa�s�wa�� na całe społecze�s�wo 
izraelskie. �ej wpł�w b�ł szczególnie znacząc� we wsz�s�kim�� co do��cz� 
ksz�ał�owania s��l� ż�cia na Ziemi Izrael (naz�wanego s��lem sabrów) wśród 
w�ksz�ałconej�� dobrze s���owanej aszkenaz�jskiej eli�� watikim2 – mianowicie 

2 Watikim – hebr. s�arz��� we�erani. Co najmniej pierwsze l�b dr�gie pokolenie osiedlo-
n�ch w Izrael�. 
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imigran�ów pierwsz�ch alii (w okresie jisz�w�) oraz ich k�l��row�ch i biolo-
giczn�ch po�omków (pokolenie sabrów). W�mie�m� �� kilka prz�cz�n:
1. R�ch� młodzieżowe i kib�ce odegrał� bardzo znaczącą rolę we wprowa-

dzeni� s�jonis��czno-świeckiego s��l� ż�cia (naz�wanego s��lem sabrów). 
Większość w�chowanków pochodziła z n�r�� „Prac�jącego Osadnic�wa” 
(kib�ce�� moszawim3�� moszawo�4) albo z miejskich dzielnic z dobrze s���o-
waną pop�lacją (w pojęciach �am�ej epoki). Na�omias� pop�lacja na per�-
feriach (osiedla imigran�ów – hebr. olim�� mias�a rozwijające się�� biedne 
dzielnice w mias�ach) nie o�worz�ła się z �aką samą siłą na �en s��l ż�cia. 
To jedna z prz�cz�n�� dla k�ór�ch wiel� imigran�ów pochodząc�ch z pa�s�w 
m�z�łma�skich zachow�wało arabski akcen� dom� ojca i nie prz�swoiło 
sobie akcen�� „izraelskiego”�� charak�er�z�jącego młod�ch aszkenaz�jcz�-
ków. 

2. S�jonis��czna propaganda opierała się zwłaszcza na ma�eriale pisan�m 
(książki�� gaze��). Znaczna część społeczności miała �r�dności z jęz�kiem 
hebrajskim (zwłaszcza imigranci z pa�s�w arabskich) co wpł�nęło na ich 
poziom o�warcia się na propagandę s�jonis��czną sabrów w Izrael�. 

3. hagana�� Palmach i pierwsze walczące jednos�ki wojska izraelskiego ode-
grał� ważną rolę w s�worzeni� i rozpowszechnieni� s��l� ż�cia sabrów. 
Ponieważ w okresie jisz�w� i na począ�k� is�nienia pa�s�wa w skład ��ch 
jednos�ek wchodziła większość aszkenaz�jska�� ich wpł�w na �ę wars�wę b�ł 
silniejsz�. 

4. Adap�acja nowoczesnego sposob� ż�cia (racjonalis��cznego�� prod�k��w-
nego�� niezależnego l�b demokra��cznego) b�ła nieodłączną częścią e�os� 
s�jonis��cznego. Ponieważ is�nieje korelacja pomiędz� go�owością adap-
�owania p�nk�ów widzenia i nowoczesn�m sposobem ż�cia a poziomem 
w�ksz�ałcenia�� na��ralne jes��� że bardziej w�ksz�ałcona wars�wa �legała 
większ�m wpł�wom i bardziej oddział�wała na k�l��rę s�jonis��czną 
sabrów. 

5. S�jonis��czna mi�ologizacja s�awiała na piedes�ale zwłaszcza pionierów 
i prz�wódców organizacji Prac��� k�órz� b�li �eż wiodąc�mi pos�aciami 
r�ch� s�jonis��cznego i jisz�w� na Ziemi Izrael. W większości mieli �ę 
samą przeszłość społeczną i k�l��rową (wschodnia E�ropa�� s�jonis��czne 
organizacje młodzieżowe�� pierwsze zawiązki osadnic�wa s�jonis��cznego 
na Ziemi Izrael). Dla�ego ła�wo b�ło ich po�omkom (sabrom) ��ożsamić 

3 Moszawim – hebr.�� l. poj. moszaw (wioska�� osada) – spółdzielnie rolnicze�� k�óre �worz�li 
s�joniści prz�b�wając� na Ziemię Izrael na począ�k� XX wiek�.

4	 Moszawot – hebr.�� l. poj. moszawa (kolonia) – osad� wiejskie�� gdzie w odróżnieni� od 
kib�ców i moszaw ziemia i własność należ� do pr�wa�n�ch właścicieli. Rozwinęł� się w czasie 
pierwszej alii (1881–1904). 
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się z ideologią�� k�órą s�worz�li. Odcz�cie wn�ków i prawn�ków mówiło: 
„S�jonizm �o m�. Przewodzim� i prowadzim� cał� obóz”. Równolegle �de-
rzało �o w pocz�cie d�m� l�dzi w�wodząc�ch się z e�niczn�ch gr�p orien-
�aln�ch i �worz�ło blokad� ps�chologiczne as�milacji k�l��rowej. 

6. ��ż na począ�k� drogi pows�ało nie�niknione napięcie pomiędz� ideolo-
gią s�jonis��czną�� k�óra jes� świecka w swoich najważniejsz�ch war�oś-
ciach (s�worzenie nowego�� nowoczesnego Ż�da�� k�ór� nie jes� niewolniczo 
oddan� wzorcowi religijnem�)�� a religijną or�odoksją. Religijni i zacho-
w�jąc� �rad�cję emigranci�� k�órz� nie zgodzili się na rez�gnację ze swojej 
orien�acji w�znaniowej (a b�ło �akich wiel�)�� odrz�cali kilka z pods�awo-
w�ch założe� w k�l��rze s�jonis��cznej (na prz�kład nadawanie imion 
izraelskich zamias� �rad�c�jn�ch imion ż�dowskich) i spowalniali proces 
adap�acji s�jonis��czn�ch kodów sabrów. Prak��cznie narodowo-s�joni-
s��czna koncepcja znacznej części imigran�ów z pa�s�w m�z�łma�skich 
różniła się nieco (z p�nk�� widzenia prz�kładania znaczenia i orien�acji) 
od s�jonizm� wschodnioe�ropejskiego. B�ła w swoich założeniach bardziej 
mesjanis��czna i religijna�� częściowo z powod� wielole�niej �ęskno�� w�ra-
żającej się w powiedzeni� „w prz�szł�m rok� w �erozolimie”. Dla�ego nie 
cz�li oni z�pełnie konieczności zdjęcia kip� i zaprzeczenia religii. Przeciw-
nie; jedn�m z s�mboliczn�ch obrazów Ż�dów orien�aln�ch (hebr. mizrachim 
– wschodni) jes� Ż�d w�chodząc� z samolo�� i cał�jąc� ziemię swojej ojcz�-
zn�. 
Dr�gie i �rzecie pokolenie rodzin�� k�óre w�emigrował� do Izraela w cza-

sach jego �worzenia i dwadzieścia la� po jego pows�ani� (w większości l�dzie 
�rodzeni w Izrael�)�� odznacz�ło się jeszcze większ�mi cechami sabr� w porów-
nani� do sw�ch ojców i dziadków. S�ało się �ak�� ponieważ b�li bardziej o�warci 
na pan�jące �rend� (zwłaszcza �legając wpł�wom szkoł��� radia�� �elewizji�� 
wojska i miejsc prac�). Obecnie sposób ż�cia sabr� prz�jm�je się zarówno 
� Ż�dów aszkenaz�jskich�� jak i Ż�dów orien�aln�ch�� świeckich i religijn�ch. 
Nawe� gr�p� pozornie dalekie od s��l� ż�cia sabr� – �akie jak �l�raor�odoksi�� 
imigranci z b�łego Związk� Radzieckiego i Arabowie – �legali i nadal �legają 
wpł�wom model� sabr��� łącząc go w sposób świadom� i nieświadom� z włas-
n�m s��lem ż�cia (np. w sposobie mówienia). 

Pokolenie Palmach� (�rodzeni w la�ach 1920-1935) i pokolenie pa�s�wa 
(1935–1965) s�anowią obecnie mężcz�źni i kobie�� w wiek� średnim i s�arsi. 
Tak jak całe pa�s�wo Izrael�� również oni przeszli dł�gi i złożon� proces roz-
woj� i pozb�wania się zł�dze��� b� �eraz z�pełnie inn�mi oczami prz�glądać 
się izraelskiej i świa�owej rzecz�wis�ości. Z pewnością nie są naiwni i pełni 
mo��wacji�� jak w przeszłości�� a ich kr���ka wobec �ego�� co się dzieje w pa�-
s�wie�� jes� os�ra i wnikliwa. 
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D�ch czas��� ksz�ał��jąc� świa� pojęć i sposobów zachowania ich dzieci 
i wn�ków�� różni się całkowicie od d�cha czas��� k�ór� ksz�ał�ował ich świa��� 
gd� b�li dziećmi i młod�mi l�dźmi. Pomimo �o cech� sabr� nie zniknęł� z ich 
osobowości; przejaw� obecności ��ch cech można zobacz�ć w wiel� sferach 
ż�cia. 

�es� �o za�ważalne m. in. w ich wielkim zaangażowani� w �o�� co się dzieje 
w pa�s�wie Izrael i w �rosce o jego los (co powod�je �eż niesko�czoną liczbę 
rozmów i d�sk�sji pełn�ch kr���ki); w wielkiej prz�jemności�� jaką czerpią ze 
spo�ka� z prz�jaciółmi�� k�órz� jedli z �ej samej menażki; w w�raźnej �en-
dencji do nawiąz�wania bezpośrednich relacji i nieformaln�ch kon�ak�ów 
(również z obcokrajowcami); w mniej ma�erialis��czn�m podejści� do ż�cia 
i w preferowani� pros�ego�� f�nkcjonalnego s��l� ż�cia zamias� krz�kliwego 
i rz�cającego się w ocz�. 

osłabiEniE ModElu sabry i PojawiEniE się 
POkOLenIa gLObaLnegO

Przejaw� osłabienia mi�� i model� sabr� pojawił� się w li�era��rze�� �ea�rze 
i kinie j�ż w la�ach pięćdziesią��ch i sześćdziesią��ch. Ale rozpad zarówno 
mi���� jak i model� k�l��rowego nas�ępował w d�ż�m �empie dopiero po kr�z�-
sie wojn� �om Kipp�r. Z czasem s�awała się silniejsza �endencja analizowania 
mi��cznego por�re�� sabr� prz� pomoc� ps�chologiczn�ch i socjologiczn�ch 
narzędzi; wzras�ała również kr���ka jego charak�er�s��czn�ch cech. 

Począwsz� od la� osiemdziesią��ch�� zwłaszcza po dr�giej wojnie liba�skiej�� 
a�ak na mi� sabr� s�ał się jeszcze bardziej os�r�; b�ł �o jeden z kl�czow�ch 
�ema�ów akademickiego d�sk�rs� w na�kach społeczn�ch i h�manis��czn�ch. 

�ednocześnie z in�elek��aln�m a�akiem na mi� sabr��� coraz słabsze s�awał� 
się �rad�c�jne przejaw� jego s��l� ż�cia w osobowości i k�l��rze świeckiej 
młodzież� izraelskiej�� k�óra �rodziła się i doras�ała po wojnie �om Kipp�r. 
Począwsz� od ko�ca la� osiemdziesią��ch�� kied� nawe� słowo „nos�algia” b�ło 
�ważane za zb�� rażące�� wn�kowie pokolenia Taszach zaczęli porz�cać k�l-
��rę „khaki” i rozwijać własną młodzieżową k�l��rę – mniej �niformis��czną 
i oddaloną od s��l� ż�cia sabr��� a bardziej zróżnicowaną. Po raz pierwsz� poja-
wiło się prz�zwolenie na powró� do s�mboli diaspor��� od k�ór�ch sabra s�arał 
się oddalić jak od ognia. Prz�kładem może b�ć powró� do rodzinn�ch imion 
pochodząc�ch z diaspor��� k�ór� s�ał się rodzajem deklar�jącej an���ez� do 
hebraizacji imion w la�ach pięćdziesią��ch i sześćdziesią��ch. Nawe� samo 
pojęcie „sabra” s�awało się mniej pop�larne w mowie codziennej i zamie-
niono je na ne��ralne słowo „Izraelcz�k”. 
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W la�ach dziewięćdziesią��ch s�awało się coraz bardziej jasne�� że w Izra-
el� w�ras�a nowe pokolenie młod�ch�� posiadające cech� pos�-sabr��� k�óre 
wzmocnił� się w os�a�nim dziesięcioleci� za pośrednic�wem rewol�cji digi�al-
nej (In�erne��� �elefon komórkow�). 

W przeszłości młodzi spędzali dni na grach �liczn�ch�� czerpali wzorce oso-
bowe z li�era��r� i radia. Na�omias� młodzi �eraźniejszości obwarow�ją się 
w swoich pokojach�� a swoich boha�erów znajd�ją w �elewizji i In�ernecie. Ich 
obraz świa�a ksz�ał��je się nie za pomocą książek�� ale za pomocą r�szając�ch 
się z wielką prędkością obrazów�� k�ór�m �owarz�sz� elek�roniczn� dźwięk. 
Częs�o oglądają �elewizję�� godzinami rozmawiają przez �elefon komórkow��� 
w�s�łają mało is�o�ne wiadomości i s�rf�ją w In�ernecie (zwłaszcza w facebo-
ok�). L�bią hałas wokół siebie i sł�chają m�z�ki�� zwłaszcza gr�p zagranicz-
n�ch. Odwiedzają �eż reg�larnie miejsca rozr�wek: kl�b� �aneczne�� prz�jęcia 
na plaż��� kawiarnie�� bar� sz�bkiej obsł�gi cz� p�b�. W porównani� do sw�ch 
rodziców�� posł�g�ją się jęz�kiem �boższ�m i nie po�rafią się �ak dobrze w�sła-
wiać. his�orię ż�dowską i s�jonis��czną znają słabiej�� ale ich zdolność prz�-
swajania wiadomości a�diowiz�aln�ch jes� o wiele większa i mają znacznie 
świeższe informacje o ��m�� co dzieje się za granicą. �ają �eż większe aspira-
cje od swoich rodziców�� a przekonanie o rozwijani� osobis�ej karier� związa-
nej z w�sokimi zarobkami ksz�ał��je się � nich w bardzo młod�m wiek�. Chcą 
d�żo posiadać�� są ma�erialis�ami; l�bią zak�p��� są klien�ami modn�ch marek�� 
modn�ch �bra� i fr�z�r�� kolcz�kowania i �a��aż�. Kró�ko mówiąc�� są coraz 
bardziej podobni do swoich rówieśników z inn�ch zachodnich pa�s�w i coraz 
mniej prz�pominają „Izraelcz�ków” z poprzednich pokole�. 

Aż do wojn� �om Kipp�r pa�s�wo Izrael b�ło „społecze�s�wem wizji” 
skierowan�m k� narodow�m celom; przede wsz�s�kim k� ocaleni� narod� 
ż�dowskiego i ��worzeni� hebrajskiego niezależnego pa�s�wa�� k�óre będzie 
świa�łem dla narodów. Wraz z �pł�wem czas� s�raciło ono naiwność i swoją 
solidarność plemienną; s�ało się bardziej kr���czne�� skłócone i egocen�r�czne. 
Na��ralnie�� proces �en nie b�ł jednakow� we wsz�s�kich gr�pach. Wśród reli-
gijn�ch narodowców miał miejsce prz�najmniej do os�a�niego dziesięciolecia 
proces odwro�n��� ale wśród w�ksz�ałconej�� świeckiej i dobrze s���owanej war-
s�w� watikim zachodziła wzras�ająca regresja�� prz�spieszana w w�nik� w�da-
rze� i procesów miejscow�ch (wojn��� emigracja�� napięcia poli��czne i e�niczne�� 
liberalizacja r�nk� ekonomicznego). Spowodowało �o głęboką zmianę w poz�-
cji i wizer�nk� narodow�ch ins����cji�� na czele z ins����cjami poli��czn�mi 
i obronn�mi�� gdzie war�ości�� k�óre należał� do najważniejsz�ch w egz�s�encji 
izraelskiej – �akie jak sł�żba narodowa�� praca ocho�nicza cz� zachow�wanie 
hebrajskiej �rad�cji – �legł� zmianie. Tak pows�ał ż�zn� gr�n� do �worze-
nia się now�ch społeczn�ch ��pów. Szcz��em �ego proces� b�ł rozpad model� 
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sabr��� będącego przez wiele la� rodzajem la�arni morskiej w świecie war�ości�� 
i jego zamiana na bardziej globaln��� w k�órego cen�r�m s�oi ��ppie. 

�es� �o drama��czna zmiana (w ka�egoriach izraelskich); większość Izra-
elcz�ków jes� świadom�ch�� że ma ona miejsce�� ale jednocześnie �ł�mi i nie 
prz�jm�je jej wielkiego znaczenia. Ale wą�pliwe�� cz� pos�ać ��ppie b�ła 
w planach pokolenia założ�cieli przewid�wana. 

Wsz�s�kie �endencje po epoce sabr��� k�óre zaczęł� prz�spieszać w la�ach 
osiemdziesią��ch i dziewięćdziesią��ch�� wzmocnił� się jeszcze bardziej 
w pierwsz�m dziesięcioleci� XXI wiek� – zwłaszcza dzięki wzras�ającem� 
wpł�wowi �elewizji i In�erne���� wzros�owi poziom� ż�cia i pogłębieni� kon-
flik�� z Pales���cz�kami. 

Pods�m�jm� w skrócie proces��� k�óre wpł�nęł� na pos�ać młodego świe-
ckiego Izraelcz�ka:
1. Feminizacja społecze�s�wa izraelskiego�� �o znacz� przejście do nieco bar-

dziej złagodzonego model� podział� płci�� k�ór� s�worz�ł niezależną i aser-
��wną kobie�ę oraz wrażliwego mężcz�znę. 

2. Pos�ęp�jące przenikanie się orien�aln�ch gr�p e�niczn�ch z gr�pami asz-
kenaz�jskimi�� k�óre s�worz�ł� nową klasę średnią – aszkenaz�jsko-orien-
�alną. Przenikanie �o w�raża się również w izraelskim s��l� ż�cia łącząc�m 
śródziemnomorskość z amer�kanizacją. 

3. O�warcie się na zagranicę i globalizacja Izraela. Proces �en w�raża się mię-
dz� inn�mi w normalizacji i spowszednieni� podróż� za granicę�� zwłaszcza 
zorganizowan�ch w�jazdów na w�pocz�nek do śródziemnomorskich ho�eli 
i do Tajlandii�� w napł�wie międz�narodow�ch sieci�� w podążani� młod�ch 
za międz�narodow�mi markami. 

4. Rewol�cja w mediach�� k�óra �cz�niła �elewizję (a za nią In�erne�) izra-
elskim „Flecis�ą z hameln”. Izraelcz�c� �zależnili się od mediów�� k�óre 
dos�arczają im nie�s�ając� s�r�mie� bodźców�� boha�erów k�l��r� i modele 
do naśladowania. Pa�s�wo Izrael s�ało się ma�erialis��czne jak inne 
zachodnie społecze�s�wa. �arzeniem Izraelcz�ka jes� dziś zos�ać „ido-
lem”�� �ancerzem�� śpiewakiem�� modelem�� prezen�erem i z�skać sławę. 
Rewol�cja w �elekom�nikacji w��ocz�ła wojnę ed�kac�jn�m normom w ro-
dzinie i szkołach oraz �rad�cji cz��ania książek i gaze�. Prz�cz�nia się �eż 
do wzmocnienia �mieję�ności w zakresie a�diowiz�aln�m i �mieję�ności 
gr� ak�orskiej wśród młodego pokolenia. 

5. Przejście z model� k�l��r� narodowo-kolek��wnej – kładącej nacisk na 
s�rowość�� �ł�mienie �cz�ć�� �kr�wanie in��mności i oddanie się w�peł-
niani� wizji s�jonis��cznej – do model� k�l��r� ind�wid�alnej�� kładącej 
nacisk na posz�kiwania ps�chologiczne�� na jawne okaz�wanie �cz�ć i na 
osobis�� rozwój. 
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 6. Przejście z s�jonis��cznego�� an��diasporowego ��gla narodów do k�l��-
ralnego pl�ralizm� i �prawomocnienie �ożsamości łącznikowej (izra-
elsko-ros�jskiej�� izraelsko-dr�z�jskiej�� izraelsko-�l�raor�odoks�jnej�� 
izraelsko-e�iopskiej i inn�ch). �eśli model sabr� b�ł przede wsz�s�kim 
modelem męskiego�� ż�jącego od pokole� w Izrael��� dobrze s���owanego�� 
w�ksz�ałconego aszkenaz�jcz�ka�� związanego z par�ią �apai�� model 
„nowego Sr�lika5” miesza ze sobą płci�� s�a��s�� orien�acje religijne�� ideo-
logie i poli��ki. 

 7. S�worzenie zaskak�jąc�ch połącze� pomiędz� k�l��rami i s��lami z pozor� 
odległ�mi od siebie – rodzaj kolaż� pos�modernis��cznego�� w k�ór�m 
„wsz�s�ko pas�je do wsz�s�kiego”. �edn�m z w�raźn�ch izraelskich prze-
jawów �ego zjawiska jes� wzros� k�l��r� New Age�� s�anowiącej mieszaninę 
m�śli Fre�da�� �aharishi�� rabina Carlebacha i chas�d�zm� z Bracławia. 

 8. Rozwój wolnego r�nk� i społecze�s�wa pogranicznego�� a �akże wzros� 
orien�acji ma�erialis��cznej�� hedonis��cznej�� egois��cznej i karierowiczow-
skiej . 

 9. Rozwój k�l��r��� rekreacji i rozr�wek oraz pojawienie się pokolenia hedo-
nis�ów i „l�dzi s��low�ch”�� jako model� przeciws�awnego do „zakonników 
w khaki”. Dzisiejsi młodzi nie bawią się�� ab� ob�dzić się i wrócić rześkimi 
do prac��� ale ciężko prac�ją�� żeb� się bawić – w kawiarniach�� res�a�ra-
cjach�� kl�bach i cen�rach handlow�ch rozproszon�ch we wsz�s�kich częś-
ciach Izraela. 

10. Społecze�s�wo s�jonis��czne zakładało khaki i w�różniało się demons�ro-
wan�m asce��zmem oraz pogardą wobec piękna zewnę�rznego. Izrael jes� 
wprawdzie bardzo daleki od inn�ch k�l��r�� zwłaszcza chrześcija�skiej�� 
jeśli chodzi o s�os�nek do piękna i es�e��ki�� jednakże kapi�alis��czna eko-
nomia w�chow�je Izraelcz�ków w �ej dziedzinie i obdarow�je ich nową 
wrażliwością. Izraelcz�c� mają obecnie więcej pieniędz� i czas��� ab� zain-
wes�ować w prod�k�� �piększające�� zadbać o siebie i o o�oczenie; na�cz�li 
się i nadal �czą się war�ości r�nkowej �rzekającego i eleganckiego pro-
d�k�� w pociągając�m opakowani��� w�rosłego w piękn�m o�oczeni�. 
Samo o�oczenie prod�k�� �waża się za część marki i wizer�nk� firm�; 
w�raża jej bogac�wo�� pom�słowość�� nowoczesność i w�dajną sł�żbę klien-
�owi oraz prz�kładanie wagi do szczegółów. �ednocześnie wraz z proce-
sem kapi�alizacji sz��ka projek�owania coraz bardziej opanow�je prawie 
każdą dziedzinę naszego ż�cia i sp�cha wiz�alną szarość s�jonis��cznej 

5 Sr�lik – il�s�rowana pos�ać s�worzona w 1956 rok� przez Kariela �ardosha. Sr�lik 
�bran� w zielone spodenki khaki�� czapkę „�embel” i biblijne sandał� �o pos�ać s�mboliz�jąca 
pionierski�� s�jonis��czn� i walcząc� Izrael. 
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er�. Częścią zjawiska jes� wciąż wzras�ająca liczba ins����cji�� w k�ór�ch 
można �cz�ć się sz��ki projek�owania jako zawod� i hobb� (w�ższe szkoł��� 
szkoł� i koła). „Nowe Sr�liki” nie są niedbałe jak pokolenia sabrów�� k�óre 
ich poprzedził�; orien��ją się dobrze w globalnej linii mod� (są cool)�� są 
bardzo �wórcz� w dziedzinie w�gląd� zewnę�rznego (�brania�� b����� fr�-
z�r��� kolcz�ki�� �a��aże) i projek�owania wnę�rz (kawiarnie�� kl�b� i inne). 

11. Rewol�cja w na�ce i komp��er�zacja doprowadził� do rozkwi�� izrael-
skiej gałęzi now�ch �echnologii i do �cz�nienia Izraela jedn�m z najbar-
dziej skomp��er�zowan�ch pa�s�w�� posiadającego najlepsze �echnologie 
na świecie (osobis�e komp��er��� In�erne��� �elefon� komórkowe i inne). 
Rewol�cja komp��erowa i �elekom�nikac�jna oraz pows�anie izraelskiego 
pokolenia „c�berprzes�rzennego” ma wielki wpł�w na słabnącą poz�cję 
k�l��r� narodowo-s�jonis��cznej. K�l��ra w swojej na��rze rozwija się za 
pomocą zbior� konwencji i mał�ch bodźców�� k�óre �worzą �war�nkowa-
nia�� �wrażliwienia i smaki. Komp��er i �elewizja prz�noszą po�op �niwer-
saln�ch bodźców�� k�óre nie są zależne od geografii�� klima���� miejscowej 
mow� i �rad�cji oraz zas�ęp�ją narodowe par��k�larne bodźce. �eśli czło-
wiek jes� wzorcem pejzaż� ojcz�źnianego�� dzisiejsi młodzi s�ają się coraz 
bardziej wzorcem wieloprogramowego pejzaż� �elewiz�jnego i s�ron 
w sieci in�erne�owej. „Nowe Sr�liki” ż�ją w digi�aln�m świecie (mp3�� �ele-
fon� komórkowe i inne)�� m�śląc i mówiąc „po komp��erowem�”. 

12. Dominacja model� ��ppie – globalnego (niewą�pliwie �elawiwskiego)�� 
złożonego w Izrael� z �rzech podmodeli: miejski karierowiczowski�� kapi-
�alis��czn��� hedonis��czn� ��ppizm wedł�g model� pop�larnego serial� 
�elewiz�jnego „Rama� Aviv �imel”; d�chow� bohemis��czn� wspólno�ow� 
��ppizm wedł�g model� pop�larnego serial� �elewiz�jnego „Floren�in”; 
��ppizm śródziemnomorski�� k�ór� z�skał l�dow� prz�domek „ars – poe-
��ckość” (hebr. ars – slangowe określenie młod�ch o niek�l��raln�m ob�-
ci�). 

�akie są ��powe pragnienia pokolenia pos�-sabr� w Izrael� (chodzi �� 
przede wsz�s�kim o wars�wę społecze�s�wa świecką i zachow�jącą �rad�cję)? 
W na��raln� sposób są bardziej osobis�e�� egocen�r�czne i f�nkcjonalne niż �o 
się działo w przeszłości. �iłość�� kariera�� pieniądze�� sława. Prawdopodobnie 
młodzi są �eż bardziej skoncen�rowani na celach. Dzisiaj nie m�śli się per-
spek��wicznie�� ale ż�je się �eraźniejszością. Nie znacz� �o�� że młodzi w Izrael� 
nie mają wielkich marze�. Przeciwnie; wielkie marzenia są pods�awą s�k-
ces� firm zajm�jąc�ch się now�mi �echnologiami�� k�óre za�r�dniają liczn�ch 
 ��ppie. Ale pod względem osobis��m ��ppie ż�ją dniem dzisiejsz�m. K�o 
wie�� co będzie się ze mną działo za dziesięć la��� a nawe� za miesiąc – mówi 
 ��ppie. �oże mieć miejsce krach na giełdzie�� ja mogę z d�rek�ora zamienić 
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się w bezrobo�nego i co na��ralne w Izrael��� można �mrzeć w jakimś zama-
ch� cz� w�padk� drogow�m. W dziedzinach �wórczości i sz��ki jes� �o jeszcze 
bardziej nieprzewid�walne i l�dzie�� k�órz� zajm�ją się ��m zawodowo�� ż�ją 
w wieczn�m pocz�ci� niepewności. 

W ��m miejsc� należ� dokonać ważnego rozróżnienia międz� pokoleniem 
b�ł�ch sabrów (�rodzon�ch w la�ach pięćdziesią��ch�� sześćdziesią��ch i sie-
demdziesią��ch)�� k�órz� nadal doświadczali w dzieci�s�wie ��pow�ch przeż�ć 
charak�er�z�jąc�ch sabrę�� na prz�kład w r�chach młodzieżow�ch – a pokole-
niem ich po�omków (�rodzon�ch w la�ach osiemdziesią��ch i później). Dzieci 
doras�ał� bez walk�� w o�war��m świecie – niek�órz� powiedzą�� że aż nazb�� 
o�war��m�� bo j�ż w nim �r�dno skr�s�alizować konkre�ne pragnienia. Są �eż 
bardziej zależni od swoich rodziców i brak�je im społecznej perspek��w��� 
k�órą daje cz��anie książek. 

W sondaż� przeprowadzon�m w 2007 rok� zap��ano młodzież�� kim chcia-
łab� b�ć w prz�szłości. 62% odpowiedziało�� że chcą b�ć sławni�� ale ��lko 30% 
chce �ego bardzo�� a 32% po pros�� chce. 92% chce mieć wpł�w�� a z nich 60% 
bardzo �ego chce. 49% bardzo chce b�ć boga��mi�� a 42% po pros�� �ego chce. 
92% bardzo chce ciesz�ć się z ż�cia�� a 80% bardzo chce b�ć spełnion�mi. 

Agen� reklamow��� k�ór� przeprowadził �en sondaż�� powiedział: „�łodzież 
chce odnieść s�kces; nie jes� dla nich jeszcze jasne�� jak �o się zdarz��� ale chcą 
�ego dokonać. W zaskak�jąc� sposób chęć „b�cia sławn�m” znajd�je się s�o-
s�nkowo nisko w hierarchii ich pragnie�. Niezb�� ich �o in�eres�je. To poko-
lenie�� k�óre w�rosło na e�osie sz�bkiego wzbogacenia się w w�nik� w�k�p� 
przedsiębiors�w s�ar�-�p przez po�en�a�ów now�ch �echnologii i na serialach 
�akich jak „Us�awieni w ż�ci�”�� opowiadając� o losach czwórki młod�ch boha-
�erów�� k�órz� w ciąg� jednego dnia wzbogacili się w branż� now�ch �echnologii. 
Pokolenie�� w k�ór�m każd� �rodził się ab� �a�cz�ć�� po �o�� ab� zos�ać samem� 
idolem. Pokolenie�� w k�ór�m z jednej s�ron� jes� d�żo pl�ralizm� i o�war�ości�� 
a z dr�giej d�żo zas�oj� i podążania w��ar��mi ścieżkami. D�żo mniej b�n��ją 
się przeciwko swoim rodzicom�� radzą sobie jakoś ze szkołą i j�ż w wiek� 14 la� 
wiedzą dobrze�� że chcą odnieść s�kces. W s�os�nkowo młod�m wiek� mówią 
o samorealizacji�� o w�rażani� siebie�� o szczęści� i miłości. Ale bardzo częs�o 
pojawia się odcz�cie�� że co innego mówią�� a co innego m�ślą. �ówią�� że chcą 
�czes�nicz�ć�� ale w prak��ce polegają na dorosł�ch; chcą wpł�wać�� ale wolą 
pozos�ać pas�wn�mi. Chcą przede wsz�s�kim ciesz�ć się ż�ciem”.

�edn�m z najw�raźniejsz�ch przejawów ż�cia ��ppie jes� brak s�ałości. 
Znasz ogóln� az�m���� w k�ór�m �woje ż�cie będzie pos�ępować naprzód�� ale 
nie masz pojęcia�� co czeka cię po drodze. Dla�ego �eż �r�dno i może niemoż-
liwe jes� �s�alenie prognoz� i skr�s�alizowanie pragnie�. Nawe� na poziomie 
osobis��ch s�os�nków s�aje się �o z dnia na dzie� �r�dniejsze. Przecież w na-
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szej epoce co dr�ga�� albo co �rzecia para się rozwodzi i k�o wie�� co w prz�-
szłości s�anie się z żoną cz� mężem. Nawe� kobie���� k�óre b�ł� kied�ś opoką 
s�ałości�� są obecnie pełne energii�� fan�azji i wiecznie niespokojne. 

Nie �lega wą�pliwości�� że pragnienia młod�ch w kró�kiej i dalekiej perspek-
��wie są dziś d�żo bardziej ma�erialis��czne niż �o miało miejsce w przeszło-
ści. Licz� się pełn� rach�nek w bank��� d�że mieszkanie�� l�ks�sow� samochód. 
Dorosło �� młode pokolenie�� k�óre mierz� siebie i inn�ch przede wsz�s�kim 
i nade wsz�s�ko przez pr�zma� pieniędz�. W sondaż� do��cząc�m kons�mpcji�� 
k�ór� zos�ał przeprowadzon� os�a�nio (2008) wśród młodzież� i op�blikowan� 
w gazecie „�lobes” cz��am��� że „jeśli chodzi o własn� wizer�nek�� osc�l�ją mię-
dz� chęcią „b�cia jak wsz�sc�” a pragnieniem b�cia w�ją�kow�mi i niepow�a-
rzaln�mi: k�pią kosz�lkę jaką ma kolega�� ale w �nikaln�m kolorze”. 

Kied� zap��ano młod�ch l�dzi�� jaką nagrodę chcielib� dos�ać z okazji le�-
niej promocji�� 43% zaznacz�ło w�pocz�nek za granicą�� 12% w�brało lap�op�� 
6% w�pocz�nek w Izrael��� 4% VIP-owski bile� na w�s�ęp��� 4% iphone�� a mał� 
procen� iPod. 25% odpowiedziało�� że wsz�s�ko w podobn� sposób. 

Specjalis�a od reklam� i marke�ing� powiedział: „�łodzież ceni marki�� 
k�óre się dla nich robi. Wedł�g nich �nikalna reklama jes� sama w sobie 
�ema�em do rozmow� i eksc���jąc�m w�darzeniem. Sz�kają�� co mogą robić 
w czasie woln�m i podczas wakacji�� i cieszą się�� kied� mogą wziąć �dział 
w marke�ingow�ch w�darzeniach. Cenią sklep� firmowe�� k�óre �akie w�da-
rzenia prz�go�ow�ją; chcielib� ponownie odwiedzać �akie miejsca. Chcą�� żeb� 
ich wzr�szano�� zadziwiano i wprowadzano innowacje�� ale w ramach ich rozr�-
wek (prz�jaciele�� w�s�ęp��� m�z�ka�� morze�� zak�p�)”. 

�ak j�ż zos�ało powiedziane�� ��ppie cech�je nas�cenie�� a co za ��m idzie 
– oboję�ność. Tr�dno go wzr�sz�ć i dla�ego również jego pragnienia nie są 
jakąś odważną nadzieją�� ab� spełnić marzenie. Prak��cznie w�rosło w Izrael� 
aż nazb�� rozpieszczone pokolenie�� k�óre ma j�ż wsz�s�ko i dla�ego nie ma 
nic. Pokolenie�� k�óre nieła�wo zadowolić i wzr�sz�ć. Pisarka Arnona �ado� 
przeds�awiła �ę cechę w wiersz� „B�ć dziewcz�nką”�� k�ór� napisała dla dzieci 
w 1984 rok�. 

�a coś chcę
nie s�ąd
nie s�am�ąd
nie niebieskie
nie małe
nie d�że
nie słone
nie herba�nik
nie jabłko
coś… 
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Z dr�giej s�ron� jes� również coś prawdziwego w pragnieniach i marze-
niach ��ppie. �es� �o brak pre�ensjonalności i hipokr�zji. Bo przecież niemało 
hipokr�zji i naiwnej pre�ensjonalności b�ło w narodowej propagandzie. 

ŚwiECKa PoPulaCja watikim

Niereligijn� sek�or sabrów obejm�je Ż�dów nie nosząc�ch kip� (zachow�-
jąc�ch �rad�cje i świeckich)�� k�órz� nie należą do rodzin�� k�óre imigrował� 
do Izraela z b�łego Związk� Radzieckiego i E�iopii w ciąg� os�a�nich dw�-
dzies�� la�. Chodzi �� o pop�lację 3��5 miliona osób�� w k�órej skład wchodzi 
130 ��sięc� członków kib�ców. 

Obecnie�� bardziej niż kied�kolwiek wcześniej�� linia graniczna mię-
dz� Ż�dem religijn�m a zachow�jąc�m �rad�cje nie jes� w�raźna. Niemało 
l�dzi nosząc�ch kip� prowadzi s��l ż�cia�� k�ór� jes� w swojej is�ocie świecki 
w porównani� do wiel� l�dzi nie nosząc�ch kip��� a defini�jąc�ch siebie jako 
„l�dzie wierząc�”. Tworz� �o pośredni margines demograficzn� �ego sek�ora�� 
k�ór� zazw�czaj nie jes� widoczn� w sondażach. Kied� Cen�ralne Bi�ro S�a-
��s��ki Izraela spróbowało przeds�awić s�a��s��czn� obraz �ej gr�p��� jedn�m 
z pierwsz�ch działa� b�ł sondaż „Religijność w Izrael�”�� odnosząc� się do 
la� 2002–2004�� a op�blikowan� w kwie�ni� 2006 rok�. Wedł�g �ego sondaż� 
8% pop�lacji ż�dowskiej zdefiniowało siebie jako �l�raor�odoksów�� 9% jako 
religijn�ch��12% jako religijn�ch zachow�jąc�ch �rad�cję�� 27% jako zachow�-
jąc�ch �rad�cję i 44% jako świeckich. 

Pomimo �o war�o podkreślić�� że zazw�czaj również Ż�d �ważając� siebie 
za „wierzącego”�� „bliskiego Bog�”�� „zachow�jącego �rad�cję” bądź wedł�g 
każdej podobnej definicji nie zawierającej słowa „religijn�”�� ale jednocześnie 
nie nosząc� kip��� bliższ� jes� w swoim zachowani� i �ożsamości do człowieka 
niereligijnego/zachow�jącego �rad�cję niż do „religijnego” (religijni or�o-
doksi sami defini�ją religijność jako zachow�wanie 613 prz�kaza� j�daizm��� 
a nie selek��wne zachow�wanie norm religijn�ch) i dla�ego logiczn�m jes� 
włączenie ��ch l�dzi do niereligijnego sek�ora sabrów. 

�edn�m z najbardziej zakorzenion�ch rozróżnie� w społecze�s�wie izra-
elskim jes� rozróżnienie międz� Ż�dami orien�aln�mi (hebr. mizrachim) a 
aszkenaz�jskimi (hebr. aszekanazim). �ednakże jeśli chodzi o podział s�a��-
s��czn��� owo rozróżnienie jes� bardzo wą�pliwe. Cen�ralne Bi�ro S�a��s��ki 
Izraela�� a za nim inni izraelsc� badacze�� �s�alają pochodzenie e�niczne czło-
wieka wedł�g pochodzenia jego ojca. Prz�kładowo człowiek zdefiniowan� jako 
„Ż�d orien�aln�”�� jes� nim wówczas jeśli „jedno z jego rodziców jes� Ż�dem 
orien�aln�m (�rodzon�m w Azji-Afr�ce) i nie �rodzon�m w Izrael�”�� na�o-
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mias� jako „Ż�d aszkenaz�jski” zdefiniowan� jes� człowiek�� k�órego „jedno 
z rodziców jes� Ż�dem aszkenaz�jskim (�rodzon�m w E�ropie-Amer�ce) i nie 
�rodzon�m w Izrael�”. 

Us�alenie pochodzenia człowieka wedł�g pochodzenia jego ojca jes� 
powszechnie prz�ję�ą konwencją w świecie�� ale mowa �� o arbi�ralnej kon-
wencji i prak��cznie zwodniczej�� d�skr�min�jącej i dla�ego również anachro-
nicznej. Opiera się ona na szowinis��czn�m założeni��� w sposób ocz�wis�� 
nie empir�czn�m�� wedł�g k�órego sposób ż�cia w rodzinie d�k��je zwłaszcza 
ojciec/mąż�� a nie kobie�a/żona (prak��cznie zaś d�k��ją go dwie s�ron� w róż-
n�ch dawkach). 

W Izrael� opieranie się na pochodzeni� ojca jako cz�nnik� defini�jąc�m 
pochodzenie w�woł�je os�re b�rze w s�r�k��rze społecznej do �ego s�opnia�� 
że pojawia się wą�pliwość�� cz� w ogóle jes� miejsce na �o�� ab� go �ż�wać. 

W os�a�nich la�ach coraz bardziej powszechne s�aje się w p�blikacjach 
Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��ki Izraela a �akże ogólnie – rozróżnienie po�rójne: 
międz� Ż�dami orien�aln�mi�� aszkenaz�jskimi i �rodzon�mi w Izrael� 
(�akimi�� k�ór�ch rodzice�� a �akże oni sami �rodzili się w Izrael�). �ednakże 
pomimo �ego rozróżnienia�� polepszającego rozdzielczość e�nicznego obraz� 
demograficznego�� wiel� badacz� nadal przeds�awia znieksz�ałcon� obraz róż-
nic międz� Ż�dami aszkenaz�jskimi a orien�aln�mi�� ponieważ ich dane odno-
szą się nadal do s�arej definicji pochodzenia. 

Ważne jes� ab� ponownie podkreślić: że w ciąg� wiel� la� w Izrael� rozróż-
nienie międz� Ż�dem orien�aln�m a Ż�dem aszkenaz�jskim w�pł�wało z �ego�� 
że większość l�dzi z Izraela albo ich rodzice �rodzili się zagranicą. Obecnie 
większość członków sek�ora niereligijnego sabrów s�anowią �rodzeni w Izra-
el�; rodzice więcej niż połow� z nich również �rodzili się w Izrael�. Wedł�g 
Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��ki Izraela w rok� 2006 około 3��7 miliona Ż�dów 
(religijn�ch i świeckich razem) �rodziło się w Izrael�; spośród nich 1��9 miliona 
�o �rodzeni w Izrael��� k�ór�ch ojciec również �� się �rodził. Inn�mi słow��� 
większość Ż�dów aszkenaz�jskich i większość Ż�dów orien�aln�ch o wiele 
mniej wchłonęła k�l��rę aszkenaz�jską cz� orien�alną w porównani� do ich 
rodziców albo rodziców ich rodziców; na pods�awę ich świa�opogląd� i s��l� 
ż�cia wpł�nęł� doświadczenia izraelskie i kod� ż�dowskiej k�l��r� pop�larnej 
(szkoł� pa�s�wowe�� �elewizja cz� wojsko). 

�imo �o ocz�wiście nie ma mow� o jednorodnej gr�pie e�nicznej. h�br�d�-
zacja i analiza szerokiej gam� społeczn�ch zmienn�ch (opar�a na sondażach�� 
obserwacjach i w�wiadach) w��worz�ła podział na główne gr�p� socjoekono-
miczne�� mianowicie gr�p� z gospodars�wami domow�mi o podobn�m s�a��-
sie ekonomiczn�m�� kons�mpcji�� zamieszkania�� pochodzenia�� w�ksz�ałcenia�� 
rodzin� oraz orien�acji poli��cznej i religijnej. 
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1. S�a��s w�ksz�ałcon�ch dobrze s���owan�ch watikim (po�omkowie r�chów 
młodzieżow�ch). �r�pa �a złożona jes� w większości z l�dzi pochodzenia 
aszkenaz�jskiego�� k�órz� przeszli ��pow� proces socjalizacji sabrów �ro-
dzon�ch w Izrael� (r�ch� młodzieżowe�� gimnazja miejskie i szkoł� rolni-
cze)�� i ich po�omków (dr�gie i �rzecie pokolenie�� k�óre nie w�chow�wało 
się koniecznie w r�chach młodzieżow�ch i doras�ało w epoce globalno-
ma�erialis��czno-skomp��er�zowanej).

2. Nowa klasa średnia (aszkenaz�jsko-orien�alna). �r�pa �a złożona jes� 
w d�żej części z rodzin pochodzenia orien�alnego cz� mieszanego�� k�óre 
w ciąg� �rzech os�a�nich dziesięcioleci w�kazał� ekonomiczną i ed�ka-
c�jną r�chliwość�� a �eraz zamieszk�ją d�że aglomeracje miejskie. W�łom 
w m�rach e�niczno-geograficzno-ekonomicznego ge��a �cz�nili własn�mi 
siłami rodzice (większość doras�ała na per�feriach w biedn�ch rodzinach 
wielodzie�n�ch). Ich po�omkowie doras�ali j�ż w lepsz�ch war�nkach eko-
nomiczn�ch i społeczn�ch (w�goda ma�erialna�� dos�ępność na�ki i oświa���� 
pocz�cie bezpiecze�s�wa i d�m� osobis�ej). 

3. �niejszość �ej gr�p� (10-20%) s�anowią rodzin� pochodzenia aszkenaz�j-
skiego. W pa�s�wie�� z k�órego pochodzili�� rodzice albo dziadkowie należeli 
do mniej w�ksz�ałcon�ch i s���owan�ch wars�w wśród Ż�dów. Większość 
prz�b�ła do Izraela w masow�ch imigracjach (po holoka�ście). 

4. S�a��s biedn�ch per�ferii (pracownik fiz�czn�). �r�pa �a złożona jes� 
prawie w całości z l�dzi pochodzenia orien�alnego�� posiadając�ch niskie 
w�ksz�ałcenie i zamieszk�jąc�ch geograficzne per�ferie pa�s�wa Izrael 
(Negew�� północną �alileę�� biedne dzielnice w d�ż�ch mias�ach). Dzieci�� 
�ak jak ich rodzice�� doras�ają w war�nkach niedos�a�k�; w �bós�wie eko-
nomiczn�m i d�chow�m (bieda�� w�obcowanie i brak nadziei)�� k�óre prze-
chodzi na nie w spadk�.
Każdą z ��ch �rzech gr�p można podzielić pod względem biologiczno-k�l-

��row�m na cz�er� pods�awowe pokolenia�� gdzie każda wars�wa wiekowa ma 
swoje szczególne charak�er�s��czne cech�:
1. Pokolenie rodziców – �rodzeni w la�ach �rz�dzies��ch i cz�erdzies��ch 

(wiek 65–90). Urodzili się w Izrael� albo w�emigrowali do Izraela w mło-
d�m wiek�. 

2. Pokolenie s�nów – �rodzeni w la�ach pięćdziesią��ch i sześćdziesią��ch 
(wiek 40–65). Większość �rodziła się i zdob�wała w�ksz�ałcenie w Izra-
el�. 

3. Pokolenie wn�ków – �rodzeni w la�ach siedemdziesią��ch�� osiemdziesią-
��ch i dziewięćdziesią��ch (wiek 10–30). Większość �rodzon�ch w Izrael�.

4. Pokolenie prawn�ków – dzieci�� k�óre �rodził� się w �rzech os�a�nich 
la�ach. 
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W prak��ce rozróżnienie międz� różn�mi gr�pami nie jes� jednoznaczne�� 
ponieważ rodzin� i liczne jednos�ki (k�ór�ch liczba nie jes� znana) znajd�ją 
się w obszarze pośrednim; �r�dno �s�alić granice międz� dwoma albo �rzema 
gr�pami. Częs�o �o samo gospodars�wo domowe zamieszk�ją rodzice i dzieci 
charak�er�z�jące się różn�mi s��lami ż�cia. Źródłem różnic międz� pokole-
niami jes� zmieniając� się d�ch czas� oraz o�oczenie doras�ania i zamieszka-
nia. Zjawisko �o pop�larne jes� w Izrael� zwłaszcza wśród sek�ora świeckiego 
watikim�� sek�ora religijno-narodowego i sek�ora mówiąc�ch w jęz�k� ros�j-
skim . 

S��le ż�cia są d�namiczne i wiele ich elemen�ów z czasem �lega zmianie 
odpowiednio do �echnologiczn�ch�� ekonomiczn�ch�� k�l��row�ch i poli��cz-
n�ch przemian mając�ch miejsce w społecze�s�wie izraelskim i na świecie.

Każd� ze s��lów ż�cia�� jak j�ż wspomniano�� dzieli się na s��le podrzędne. 
�ożna za�em porównać s��le do pods�awow�ch kolorów�� jako że każd� kolor 
ma różne odcienie. 

mIeSzczanIe watikim

S�a��s w�ksz�ałconego�� dobrze s���owanego i od dawna osiedlonego 
w pa�s�wie Ż�da (watikim) s�anowił i s�anowi najmocniejszą i najbardziej 
wpł�wową na izraelskie społecze�s�wo wars�wę. Około 70% watikim jes� asz-
kenaz�jcz�kami�� �rodzon�mi w E�ropie albo w inn�ch zachodnich pa�s�wach�� 
bądź �eż �rodzon�mi w Izrael� jako po�oms�wo ojca�� k�ór� �rodził się w E�ro-
pie�� Amer�ce cz� Izrael�. Około 30% jes� Ż�dami orien�aln�mi; oni l�b ich 
ojcowie �rodzili się w pa�s�wach m�z�łma�skich (w większości prz�padków 
chodzi �� o Irak�� �emen�� S�rię i Egip�). Znaczną część (liczba nieznana) s�a-
nowią l�dzie pochodzenia orien�alnego�� w �ej wars�wie �akże są kobie���� k�óre 
w�szł� za mąż za aszkenaz�jcz�ków. Rodzina w �akim prz�padk� prz�swaja 
sobie zazw�czaj �ożsamość bardziej aszkenaz�jską (z powod� dominacji męż-
cz�zn�). 

Pod względem s��l� ż�cia można nakreślić linię podział� międz� wars�wą 
dorosł�ch (45 la� i więcej)�� �ksz�ał�owan�ch przez doświadczenia naiwn�ch 
czasów epoki s�jonis��cznej�� a młodszą wars�wą (do wiek� 45 la�)�� �ksz�ał-
�owaną przez w�darzenia�� k�óre rozegrał� się w epoce pos�narodowej�� k�óra 
w Izrael� jes� �eż okresem �l�rakapi�alis��czn�m. 

Większość l�dzi �ej wars�w� zamieszk�je d�że mias�a�� wspólno�owe 
osiedla i wioski (moszaw� i kib�ce). Prak��cznie należ� do �ej gr�p� więk-
szość l�dzi mieszkając�ch �� w pr�wa�n�ch albo dw�rodzinn�ch domach na 
własnościow�ch działkach (w dzielnicach miejskich albo w wiejskich osadach. 
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Do la� osiemdziesią��ch b�ła �o w pa�s�wie Izrael (poza moszawami imigran-
�ów i kib�cami) jed�na ż�dowska gr�pa posiadająca dom� na własnej ziemi 
(wille w niewielkiej liczbie dzielnic i mał�ch osad�� �akie jak Den�a w haj-
fie�� Rechavia w �erozolimie i Sav�on). Obecnie s���acja w�gląda j�ż inaczej; 
wiel� przeds�awicieli z inn�ch wars�w i gr�p izraelskiej pop�lacji mieszka 
w domach w�b�dowan�ch na własnościowej działce. 

Większość l�dzi �ej wars�w� ż�je na w�sokim poziomie ekonomiczn�m 
(�rz� najw�ższe dec�le na drabinie ekonomiczno-społecznej�� dzielącej spo-
łecze�s�wo wedł�g podział� zamożności)�� zamieszk�je w o�oczeni� charak-
�er�z�jąc�m się b�dowlami na w�sokim poziomie jakości�� zarządzaniem 
nier�chomością (sprzą�anie�� napraw�) i sł�żbą p�bliczną (oświa�a dobrej 
jakości�� w�dajne sł�żb� miejskie�� cen�ra handlowe�� dos�ępność rozr�wek). 

Powszechn� model rodzin� w �ej gr�pie �o para rodziców z �rojgiem dzieci. 
Wars�wę �ą cech�je najw�ższ� w izraelskiej pop�lacji wskaźnik liczb� wdów 
ż�jąc�ch samo�nie. A �o z powod� w�sokiej średniej dł�gości ż�cia kobie�. Nie 
jes� powszechn�m zjawiskiem�� ab� dziadkowie mieszkali w jedn�m mieszka-
ni� z rodzicami i wn�kami. Zwłaszcza z powod� prz�kładania d�żego znacze-
nia do kwes�ii pr�wa�ności i z powod� lepsz�ch war�nków ekonomiczn�ch. 
Zagorzał� pa�rio��zm�� k�ór� charak�er�zował s�jonis��czną pop�lację Izraela�� 
zepchnął rodzinę na dalsze (w porównani� do prz�ję�ego obecnie) miejsce w 
hierarchii war�ości. W wiel� rodzinach�� pa�s�wo (albo dokładniej – sł�żba 
narodowa) przejmowało działania związane z b�ciem w związk� i rodziciel-
s�wem. Obecnie hierarchia war�ości zmienia się sz�bko na rzecz s�awiania 
rodzin� na jej szcz�cie. U młod�ch rodzin mam� do cz�nienia z �roskliw�m 
rodziciels�wem; dziecko znajd�je się w cen�r�m ż�cia rodzin� – czasem aż do 
��ra�� kon�roli nad zachowaniem dzieci i s�worzeniem młodego�� egois��cz-
nego�� rozpieszczonego pokolenia (�o niepokojące zjawisko w�s�ęp�je w cał�m 
zachodnim świecie). 

Wśród pierwszego pokolenia (pierwsze alije – imigracje)�� dr�giego (poko-
lenie Palmach) i �rzeciego (Pokolenie Pa�s�wa) emigran�ów s�jonis��czn�ch 
prz�ję�� b�ł model pa�riarchaln� rodzin��� jednakże w w�dani� o wiele bardziej 
�łagodzon�m i �miarkowan�m�� w porównani� do e�ropejskiego i amer�ka�-
skiego mieszcza�s�wa�� a z pewnością do społeczności religijn�ch. �ężcz�zna 
b�ł �rak�owan� jako głowa rodzin��� k�órą �rzeba szanować i sł�chać jego zda-
nia�� ale nie jako ��ran dec�d�jąc� sam o wsz�s�kim. 

U młod�ch�� o orien�acji ��ppie�� model s�os�nków pomiędz� par�nerami 
w związk� jes� zazw�czaj d�żo bardziej równo�prawnion�. �anifes��je się �o 
rozwojem równoległ�ch karier i s�os�nkami d�żo bardziej o�war��mi i rów-
nościow�mi niż �o b�ło prz�ję�e w poprzednich pokoleniach. War�o podkreślić�� 
że większość r�chów i organizacji feminis��czn�ch w�wodzi się z �ej wars�w�. 
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Kod bliskiej prz�jaźni jes� bez wą�pienia pods�awow�m kodem w k�l��rze 
po�omków r�chów młodzieżow�ch; ma swój począ�ek w ż�dowskiej �rad�cji 
i solidarności�� w ramach oświa�� sabrów i w sł�żbie wojskowej. Kod �en ma 
wiele przejawów – s�mboli i cz�nów. D�że znaczenie o�war��ch i prz�jazn�ch 
kon�ak�ów w�raża się międz� inn�mi w o�war�ej i fiz�cznej kom�nikacji mię-
dz�l�dzkiej. �ężcz�źni mają w zw�czaj� do��kać częs�o rozmówcę�� a nawe� 
poklep�wać jeden dr�giego po ramieni��� wpa�r�wać się pros�o w ocz� i ser-
decznie ściskać ręce. U kobie� nie jes� prz�ję�e poklep�wanie�� jednakże bar-
dzo częs�o cał�ją się one i prz���lają. 

Po�omkowie r�chów młodzieżow�ch zaprz�jaźniają się sz�bko i ła�wo 
z l�dźmi podobn�mi do nich i w ogóle l�bią w��warzać pierwsz� ciepł� kon-
�ak�. Są zdec�dowan�mi ama�orami �owarz�skich spo�ka� z kolegami z prac��� 
z członkami rodzin� i prz�jaciółmi na w�cieczkach�� piknikach�� w pr�wa�n�ch 
mieszkaniach�� kawiarniach�� res�a�racjach�� kołach domow�ch�� młodzie-
żow�ch kl�bach k�l��r� i spor�� (zwłaszcza w okresie świą�)�� a �akże pod-
czas k�l��raln�ch i ar��s��czn�ch w�darze��� �akich jak „K�l��raln� szaba�”�� 
przeds�awie� �ea�raln�ch�� koncer�ów i w�s�ępów m�z�czn�ch�� przeds�awie� 
operow�ch�� w�s�aw sz��ki�� wieczorów poe��ckich dla p�bliczności�� konferencji 
cz� seminariów. Bardzo częs�o dos�arczają sobie poż��eczn�ch rad (na prz�-
kład o miejscach ��r�s��czn�ch�� o zak�pach za granicą) i przekaz�ją ak��alne 
informacje o wspóln�ch znajom�ch. Podczas pierwszego spo�kania z niezna-
n�mi osobami ma miejsce zazw�czaj rodzaj izraelskiego obrzęd� w�mian� 
informacji�� żeb� �gr�n�ować wspólną płaszcz�znę poroz�mienia („Znasz �o?”�� 
„�dzie sł�ż�łeś w wojsk�?” i�p.). Sł�żba wojskowa i jej przebieg jes� ważn�m 
p�nk�em w�mian� doświadcze� i �worzenia p�nk�ów s��czn�ch dla w�wołania 
bliskości. 

Większość osób należąc�ch do �ej wars�w� zajm�je �miarkowane�� lecz s�a-
nowcze s�anowiska w kwes�ii spraw zagraniczn�ch i obronności: go�owość na 
�er��orialn� kompromis�� ale nie za wszelką cenę i nie na każd�m �er��ori�m. 
Wedł�g nich kompromis m�si zobowiąz�wać również dr�gą s�ronę. W dzie-
dzinie ekonomicznej powszechną koncepcją jes� socjaldemokracja (oświecon� 
kapi�alizm). Niewielka mniejszość zajm�je bardziej rad�kalne socjalis��czne 
s�anowiska w dziedzinie pa�s�wowo-obronnej oraz w dziedzinie ekonomii 
i opieki społecznej. 

Rozróżnienie pomiędz� zwolennikami lewic��� prawic� i cen�r�m jes� 
w Izrael� – zwłaszcza wśród l�dzi w�ksz�ałcon�ch i dobrze s���owan�ch – 
�r�dne z dwóch pods�awow�ch prz�cz�n. 

Przede wsz�s�kim większość l�dzi w Izrael� zajm�je pragma��czne s�ano-
wiska (nie czarno-białe) i ma �endencję do ksz�ał�owania swoich sposobów 
widzenia s�osownie do zmieniającej się rzecz�wis�ości. W wiel� prz�padkach 
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zmiana �a nie odzwierciedla się w sposobie głosowania�� ale w sondażach. One 
zaś wciąż dowodzą�� że w wiel� �ema�ach można znaleźć szerokie poroz�mienie 
międz� głos�jąc�mi na Kadimę�� Lik�d�� Par�ię Prac��� a nawe� �erec. Obecnie�� 
bardziej niż kied�kolwiek wcześniej�� d�ża jes� wspólna płaszcz�zna poroz�mie-
nia ideologicznego�� prz�najmniej międz� ��mi cz�erema d�ż�mi par�iami. 

Po dr�gie�� wiel� l�dzi z �ej wars�w� ma zapa�r�wania lewicowe w zakre-
sie poli��ki zagranicznej i obronności�� zaś prawicowe jeśli chodzi o problem� 
ekonomiczne. Co więcej�� konserwa��zm iden��fikowan� zazw�czaj z prawicą 
i pl�ralizm iden��fikowan� zazw�czaj z lewicą nie zawsze idą w parze z kon-
cepcjami do��cząc�mi religii�� praw ob�wa�elskich�� związków�� rodziciels�wa 
i wiel� inn�ch dziedzin ż�cia. Dla�ego �eż �znanie człowieka jako „prawico-
wego” albo „lewicowego” jes� w Izrael� problema��czne. 

�imo �o nadal można zap��ać: jaka jes� liczba „rad�kaln�ch lewicowców”? 
W os�a�nich w�borach (2009) nadarz�ła się socjologiczna okazja �możliwia-
jąca rozróżnienie międz� lewicą rad�kalną (niek�órz� powiedzą: dogma-
��czną) a l�dźmi cen�r�m. S�ało się �o w w�nik� a�mosfer� pa�rio��cznej�� 
k�óra wzmocniła się w całej społeczności Izraelcz�ków po „Operacji Pł�nn� 
Ołów”. W w�borach ��ch 99.611 osób zagłosowało na nową organizację �erec�� 
112.130 osób na hadash�� (w większości prawdopodobnie Arabowie)�� 12.378 
na Par�ię Zielon�ch�� 27.737 na Zieloną Organizację – �eimad (Ż�dowskie 
Pa�s�wo). Liczba rad�kaln�ch lewicowców w Izrael� w�nosi mniej więcej 
około 200 ��s. osób spośród świeckich Ż�dów (prz� założeni��� że w�razis�a 
lewica będzie głosowała również na Par�ię Prac�). 

D�ż� procen� (�r�dno ocenić jego wielkość�� ale prz�ję�o�� że jes� d�żo 
większ� od ogólnej liczb� pop�lacji izraelskiej) �ej wars�w� obsadza w�sokie 
f�nkcje w ins����cjach rządow�ch (rząd�� Knese��� minis�ers�wa rządowe�� orga-
nizacje ekonomiczne�� s�s�em obronn� i oświa�a). W os�a�nich la�ach miało 
miejsce powolne zmniejszanie ich liczb� w ins����cjach rządow�ch. W klik� 
dziedzinach – �akich jak na prz�kład władza miejscowa i wojsko – najw�raź-
niej s�racili swoją przewagę na sk��ek proces� s�arzenia się i sz�bkiej r�chli-
wości nowej klas� średniej (zwłaszcza pop�lacji pochodzenia orien�alnego). 

Is�nieją d�że różnice (�r�dno oszacować ich dokładną wielkość) w zaan-
gażowani� poli��czn�m pomiędz� pokoleniem pięćdziesięciola�ków i s�ar-
sz�ch (pokolenie sabrów�� k�óre w�chow�wało się w r�chach młodzieżow�ch) 
a pokoleniem pięćdziesięciola�ków i młodsz�ch (pokolenie globalne). Wśród 
młodego pokolenia coraz silniejsza s�aje się �endencja do poli��cznego i spo-
łecznego eskapizm�. Kolek��wn� i �o�aln� pa�rio��zm er� s�jonis��cznej�� 
k�ór� charak�er�zował poprzednie pokolenia�� zos�ał zamienion� na s�os�nek 
ind�wid�aln� i egocen�r�czne �kier�nkowanie na realizowanie się w sferze 
pr�wa�nej (związek�� kariera�� miłe spędzanie czas�). W�raża się �o międz� 
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inn�mi w pogardzie wobec poli��ki i poli��ków oraz w zmniejszeni� się mo��-
wacji do sł�żenia pa�s�w� (na prz�kład w dziedzinie sł�żb� obronnej). S�o-
sownie do �ego�� pop�larne �ema�� rozmów do��czą karier��� rozr�wki�� czas� 
wolnego�� zak�pów�� miłości�� związków i rodziciels�wa. 

Na�omias� dorosłe pokolenie (pięćdziesięciola�kowie i s�arsi)�� mimo że 
przeszło bolesn� proces w�chodzenia ze zł�dze��� nadal okaz�je silne zaanga-
żowanie emocjonalne i �roskę o los� pa�s�wa. Powszechnie pan�jąc� sposób 
widzenia wśród członków �ej wars�w� głosi: mam� �prz�wilejowaną poz�cję 
w projekcie izraelskim (międz� inn�mi z powod� sł�żb� wojskowej i p�blicz-
nej na w�sokich s�anowiskach); jes�eśm� odpowiedzialni za is�nienie i prz�-
szłość pa�s�wa Izrael (w�nik s�jonis��cznego w�chowania w dom��� w szkole�� 
w r�chach młodzieżow�ch i w wojsk�). 

Wiel� spośród członków �ej wars�w� charak�er�z�je się dobrą znajomością 
�ego�� co się dzieje na arenie poli��cznej�� i znajomością d�sk�rs� na �ema�� 
poli��ki wewnę�rznej i zagranicznej. Wiel� ksz�ał��je opinię w społecze�s�wie 
izraelskim oraz zna bezpośrednio albo pośrednio l�dzi zajm�jąc�ch w�sokie 
i ważne s�anowiska. 

Poli��ka oraz s�s�em obronn� są główn�mi �ema�ami rozmów salonow�ch 
i inn�ch spo�ka� �owarz�skich �ej gr�p�. Kwes�ie �� por�szane do��czą zazw�-
czaj działalności (�jmowanej w większości prz�padków jako błędna) poli��-
ków i s�s�emów ins����cjonaln�ch�� prz�gnębiającej s���acji pa�s�wa i jego 
prz�szłości (niek�órz� nazwali �o „rozmową biadolenia” albo „narzekaniem 
i bawieniem się”). 

�r�pa po�omków r�chów młodzieżow�ch – zarówno dorosł�ch�� jak i mło-
d�ch – jes� świecka w swoim sposobie ż�cia. Pomimo �o większość nie jes� 
nas�awiona wrogo do religii. P��ani�� jak w�raża się j�daizm w ich sposobie 
ż�cia�� �dzielają niejasn�ch i niejednorodn�ch odpowiedzi. Niek�órz� �wierdzą�� 
że sam fak��� że ż�ją w pa�s�wie Izrael i mówią po hebrajsk��� jes� j�daizmem. 
Inni widzą przejaw swego j�daizm� w zachow�wani� religijn�ch �rocz�s�ości 
(obrzęd obrzezania�� bar micwa�� śl�b�� pogrzeb)�� jak również w obchodzeni� 
świą� Izraela wśród rodzin� albo prz�jaciół. �eszcze inni mówią�� że �s�os�n-
kow�ją się do w�branej liczb� s�mboli�� s�anowiąc�ch dla większości Ż�dów 
na świecie wspóln� mianownik – �akich jak pos� w �om Kipp�r�� niespoż�wa-
nie wieprzowin��� należ��e przeprowadzanie seder� podczas świę�a Pesach. 
Wspóln�m dla wsz�s�kich członków �ej gr�p��� w kon�ekście ich s�os�nk� do 
religijn�ch zw�czajów jes� fak��� że s�anowi �o dla nich przede wsz�s�kim kwe-
s�ię �rad�cji�� a w mniejsz�m s�opni� wiar�. Ich s�anowisko można zdefiniować 
jako „ż�dowską świeckość”. 

Os�a�nio coraz bardziej rozprzes�rzenia się w Izrael� �endencja �worze-
nia al�erna��w� dla �rad�c�jn�ch �rocz�s�ości ż�dowskich (zwłaszcza śl�b� 
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i bar cz� ba� micw�). Większość przekraczając�ch granice i łamiąc�ch kon-
wencje w �ej dziedzinie pochodzi z młodej�� w�ksz�ałconej wars�w� po�omków 
r�chów młodzieżow�ch. �imo �o nadal większość członków �ej wars�w� woli 
nie ods�ępować od ż�dowskiej �rad�cji obchodzenia świą� i rodzinn�ch �rocz�-
s�ości. Poniżej zos�anie �o dokładniej omówione. 

Po�omkowie r�chów młodzieżow�ch s�anowią wars�wę�� w k�órej skład 
wchodzi większość eli�� biznesowej Izraela. Co więcej�� zdec�dowana więk-
szość kobie� znajd�jąc�ch się na w�sokich poz�cjach w gospodarce Izraela 
pochodzi z �ej wars�w� (z powod� równo�prawnienia w rodzinie oraz silnego 
e�os� w�ksz�ałcenia i niezależności ekonomicznej). 

Do gr�p� �ej należ� również większość właścicieli firm rodzinn�ch (parę 
pokole� prac�jąc�ch we wspóln�m in�eresie)�� jak również właścicieli firm 
i przedsiębiors�w na poziomie średnim i w�ższ�m. 

W os�a�nich la�ach zmienia się coraz bardziej – zwłaszcza wśród w�ksz�ał-
conej wars�w� – koncepcja karier��� zawodowe cele i profesjonalna �ożsamość. 
�eśli człowiek w przeszłości w�bierał konkre�n� zawód na całe ż�cie i rozwijał 
karierę w jedn�m albo maks�malnie w dwóch miejscach prac��� dzisiaj osobis�a 
kariera s�ała się elas��czna i zmienna. �es� �eż mniej zdefiniowana z p�nk�� 
widzenia �ożsamości�� ponieważ profesje s�ał� się w nasz�ch czasach złożone 
i mniej ��ożsamiane z konkre�n�m miejscem prac�. Zmianę �ę odzwierciedla 
pojęcie „kierowanie własną karierą”�� k�óre weszło do miejscowego żargon�. 

Tr�dno określić jeden ekonomiczn� p�nk� widzenia wśród po�omków 
r�chów młodzieżow�ch�� ponieważ �ema� jes� złożon� i wielowars�wow�. Prak-
��cznie ich p�nk� widzenia w znacznej mierze jes� dw�war�ościow� i s�ąd 
liczne sprzeczności. Dorosłe pokolenie w�chowało się w dobie gospodarki 
socjalis��cznej�� gd� d�ża część gospodarki izraelskiej b�ła w rękach his�a-
dr��� (Cen�rali Związków Zawodow�ch) albo rząd��� a s�a��s pracowników 
b�ł zawsze zagwaran�owan�. Im sz�bciej rozwijała się gospodarka Izraela�� 
��m bardziej dla większości jego ob�wa�eli s�awało się jasne�� że należ� przejść 
w prz�spieszon�m �empie do gospodarki kapi�alis��cznej�� gospodarki poda-
żowej i pop��owej�� przedsiębiorczości i pr�wa��zacji. S���acja ekonomiczna 
w�chowanków r�chów młodzieżow�ch poprawiła się bardzo�� ale �roska o b�� 
wzrosła�� zwłaszcza jeśli chodzi o ich po�oms�wo (k�ór�ch ż�cie b�ło o wiele 
mniej s�abilne niż pierwszego pokolenia). Pierwsze pokolenie �roszcz�ło się�� 
żeb� jego s�a��s i pensja nie �cierpiał��� ale j�ż jego po�omkowie ż�ją w cza-
sach finansowej niepewności�� również w zaawansowan�m wiek�. Dla�ego 
p�nk� widzenia dorosł�ch ma charak�er d�alis��czn� są kapi�alis�ami na 
zewną�rz�� a wewną�rz socjalis�ami. Wśród większości młodego pokolenia kon-
cepcja kapi�alis��czna jes� bardziej zakorzeniona pod wpł�wem d�cha czas�. 
Pomimo �o�� do wciąż wzras�ającej mniejszości zacz�na w os�a�nich la�ach 
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docierać fak��� że „pozos�ałości” me�od� kapi�alis��cznej są niebezpieczne. 
Prowadzi �o do zmian ideologiczn�ch (w kier�nk� wrażliwości socjalnej i so-
cjalis��cznej)�� a w niek�ór�ch prz�padkach również do zmian w sposobie ż�cia 
(�akich jak przeprowadzka z mias�a na wieś). 

Charak�er kons�mpcji dorosłego pokolenia (w�chowanków r�chów mło-
dzieżow�ch) można przeds�awić nas�ęp�jąco:

Os�rożna kons�mpcja�� k�órej w�da�ki mierzone są z ręką na p�lsie. 
T�pow� kons�men� w �ej wars�wie rzadko r�z�k�je. W�dawanie pieniędz� jes� 
powściągliwe�� bez rozrz��ności�� eks�rawagancji i ponoszenia w�sokiego r�z�ka 
(w�raża się �o również w kwes�ii overdraftu). L�dzie �ważają�� ab� nie wpaść 
w zasadzki mod� i �rendów�� i ab� nie w�dawać d�ż�ch s�m „bez po�rzeb�” na 
„prz�jemności”. Prefer�je się prod�k� dobrej jakości�� k�ór� w��rz�m�je dł�gi 
czas�� zamias� prod�k�� o kró�kim czasie działania�� zgodnego z �endencjami 
dzisiejszej mod�. War�ość �ż��kowa i cena ważniejsze są zazw�czaj od piękna. 
Nie jes� �eż powszechn� p�nk� widzenia „k�pm� �o�� co on k�pił”. S��l ż�cia 
r�chów młodzieżow�ch w��worz�ł cechę �nikania w�s�awności ma�erialnej�� 
ekscen�r�czności�� prz�k�wania spojrze� (nie jes� prz�ję�e „ż�cie na pokaz”) 
i preferowania s�ałej linii (albo prz�najmniej nieśmiałej) w k�powani� pro-
d�k�ów. 

Większość kons�men�ów „k�l��r� w�sokiej” (�ea�r�� bale� klas�czn��� koncer�� 
m�z�ki klas�cznej i jazz�� wieczor� i seminaria) w Izrael� pochodzi z �ej gr�p� 
i spośród imigran�ów ze Wspólno�� Niepodległ�ch Pa�s�w. K�l��ra wspólnego 
b�cia razem w�wodząca się z r�chów młodzieżow�ch wpł�wa na sposob� spę-
dzania czas� po�omków ��ch r�chów. Prz�kładem są �� koła domowe (�nikalna 
�rad�cja Izraela)�� wspólne śpiewanie�� l�dowe �a�ce�� reg�larne spo�kania z prz�-
jaciółmi z czasów sł�żb� wojskowej cz� piesze w�cieczki w Izrael�. 

Kons�mpc�jn� kod młodego pokolenia (orien�acja ��ppie) można scha-
rak�er�zować nas�ęp�jąco: 

To najbardziej przedsiębiorcza�� nowa�orska i najśmielsza gr�pa (awan-
gardowa) w dziedzinie kons�mpcji�� zarówno w rozwijani� i prod�kcji�� jak 
również w marke�ing� (l�dzie reklam��� mediów�� in�eresów i�p.). W Izrael� 
większość „�worzącego s�a��s” i przedsiębiorczego ob�wa�ela należ� do �ej 
gr�p� (ar��ści�� pisarze�� l�dzie z dziedzin� now�ch �echnologii�� l�dzie mediów�� 
na�kowc� i inni). 

�łode pokolenie przejawia d�żo większą rozrz��ność niż ich rodzice�� zaś 
mniejszą �endencję do oszczędzania. Na szcz�cie hierarchii war�ości �ej gr�p� 
znajd�ją się walor� es�e��czne�� odzwierciedlające się w wiel� dziedzinach 
ż�cia; np. w projek�owani� wnę�rz�� �biorze cz� go�owani�. 

�es� �o gr�pa o największej wrażliwości ekologicznej i zdrowo�nej w Izra-
el� (podobnie jak ich rówieśników w świecie zachodnim)�� co wpł�wa na dec�-



Rozdział 152

zje w dziedzinie kons�mpcji (prod�k�� die�e��czne�� zdrowsza ż�wność i inne). 
�o��wacja ich cz�nów�� związana z war�ościami (równość�� prawa ob�wa�elskie�� 
feminizm i inne)�� odgr�wa ważną rolę prz�najmniej � części młodej wars�w� 
i wpł�wa również na sposob� kons�mpcji (np. niek�powanie prod�k�ów�� k�óre 
zos�ał� w�prod�kowane w krajach Trzeciego Świa�a prz� w�korz�s��wani� do 
prac� małole�nich pracowników). 

W wars�wie �ej powszechna jes� go�owość do ocho�niczej prac� na rzecz 
realizacji celów społeczno-wspólno�ow�ch wbrew przeciwnej �endencji odłą-
czenia się od wspólno�� i społecze�s�wa�� i zamknięci� się w sferze pr�wa�no-
ści (zwłaszcza wśród młodsz�ch). 

nowa Klasa ŚrEdnia

W la�ach siedemdziesią��ch�� po ��m kied� w społecze�s�wie izraelskim 
pojawiło się wiel� �anich robo�ników z ziem ok�powan�ch i kied� �rodzeni 
w la�ach pięćdziesią��ch i sześćdziesią��ch osiągnęli dojrzałość biologiczną�� 
różnice e�niczne w pa�s�wie Izrael zaczęł� się s�opniowo zmniejszać.

W la�ach osiemdziesią��ch�� gd� Lik�d doszedł do władz��� poprawiła się 
poz�cja l�dzi pochodząc�ch z orien�aln�ch gr�p e�niczn�ch i wiel� z nich 
znalazło drogę do prz�wódz�wa poli��cznego – począ�kowo na poziomie lokal-
n�m�� a później i na pa�s�wow�m. Lik�d s�ał się domem�� rodziną�� s�mbolem 
i organizmem nowej r�chliwości społecznej. Prak��cznie �gr�n�owanie się 
Lik�d� w rządzie i złamanie poli��cznej hegemonii par�ii �apai prz�spie-
sz�ł� pows�anie nowej klas� średniej. 

Kapi�alizm�� k�ór� prz�niósł z sobą Lik�d�� prz�cz�nił się w znaczn� sposób 
do popraw� ekonomicznego poziom� ż�cia �ej wars�w�. Rozwój drobnego han-
dl��� inwes�owanie na giełdzie oraz prace w�konawcze i podw�konawcze s�ał� 
się korz�s�n�mi sposobami na gromadzenie pieniędz��� własności i podnosze-
nia s�a��s� społecznego bez konieczności posiadania w�ższego w�ksz�ałcenia 
albo pro�ekcji par�ii �apai. 

Wiel� członków �ej wars�w� �o właściciele małego bądź średniego biznes� 
– k�pc��� przedsiębiorc� b�dowlani�� właściciele res�a�racji�� �aksówkarze i inni. 
Częściowo prac�ją w sł�żbie pa�s�wowej (minis�ers�wa rządowe�� �rzęd� 
miejskie i rad��� szpi�ale�� wojsko�� oświa�a i inne)�� a częściowo robią karierę 
w zawodach związan�ch ze sł�żbą ob�wa�elską�� w k�ór�ch jes� mniej prze-
szkód społeczn�ch i pro�ekcji: �bezpieczenia�� zawod� �echniczne�� bankowość�� 
��r�s��ka�� b�cie wspólnikiem w koopera��wie z firmą �ranspor�� a��ob�so-
wego Egged i inne. Os�a�nio coraz więcej l�dzi z �ej gr�p� prac�je w �akich 
dziedzinach biznes��� jak spor��� moda cz� media. 
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Proces kapi�alizacji Izraela rozpoczął proces rozbijania (niedoprowa-
dzon� do ko�ca) �rad�c�jnego związk� międz� „niebieskim kołnierz�kiem” 
i niskimi dochodami a pochodzeniem orien�aln�m (mizrachi); równocześ-
nie zaś zne��ralizował różnice międz� ż�dowskim s��lem ż�cia orien�aln�m 
a aszkenaz�jskim. Ci�� k�órz� mieszkali w dzieci�s�wie na ciasn�ch osiedlach 
bloków naz�wan�ch „pociągow�mi” (hebr. rakewet)�� zaczęli s�opniowo nab�-
wać przes�ronne mieszkania�� a nawe� dom� na działkach własnościow�ch na 
per�feriach. Ci�� k�órz� doras�ali w �rad�c�jnej rodzinie wielodzie�nej�� zaczęli 
zakładać nowoczesne rodzin��� z nie więcej niż czwórką dzieci. Ci�� k�ór�ch 
rodzice nie wsiedli do samolo�� od czas� ich imigracji do Izraela�� zaczęli 
podróżować za granicę – na począ�k� na �eren� bliższe i �a�sze�� �akie jak 
�recja�� C�pr i T�rcja�� a po�em również do pa�s�w dalekich i drogich. Ci�� 
k�ór�ch rodzice jeździli a��ob�sem�� mogli pozwolić sobie po raz pierwsz� 
na now� samochód. Począ�kowo pop�larn� S�bar��� a po�em inne japo�skie 
marki s�ał� się s�mbolami gr�p� i okres� – eleganckie samochod� (a��oma-
��czne skrz�nie biegów�� kierownice ze wspomaganiem�� silniki d�żej moc� 
i inne) o prz�s�ępnej dla wiel� osób cenie. 

W la�ach dziewięćdziesią��ch i w pierwsz�m dziesięcioleci� nowego ��siąc-
lecia�� kied� nowa mnogość �owarów w sklepach s�ała się dos�ępna dla coraz 
większej gr�p� l�dzi�� pows�ała i �gr�n�owała się szeroka�� nowa�� dobrze s���-
owana (nieboga�a i niebiedna) izraelska średnia klasa aszkenaz�jsko-orien-
�alna�� k�óra łącz� w sobie wschodnie i zachodnie �rad�cje�� sposob� zachowania 
i g�s��. Również dobór boha�erów k�l��r� zaczął bardziej odzwierciedlać 
nową klasę. Wiele znan�ch now�ch osobis�ości ze świa�a mediów – ak�orz� 
filmowi i �ea�ralni�� gwiazd� spor���� modele�� poli��c��� m�z�c��� ar��ści es�ra-
dowi – pochodzi z �ej wars�w�. To oni wzmocnili jej �ożsamość jako wpł�wowej 
i szanowanej w społecze�s�wie izraelskim. 

�łęboka zmiana�� jaka dokonała się w �ej wars�wie�� widoczna jes� zwłasz-
cza w młod�m pokoleni� – �rodzon�ch w la�ach osiemdziesią��ch i później. 
�es� �o pokolenie smsa�� mp3�� facebooka i �essengera. Większość �rodziła się 
w Izrael� i ma rodziców�� k�órz� �eż się ���aj �rodzili. Pokolenie �o charak�er�-
z�je się łączeniem modeli sabr��� �rad�c�jno-religijn�ch�� globaln�ch i lokaln�ch 
(�eren zamieszkania). Pods�awow�mi doświadczeniami�� k�óre je ksz�ał��ją�� 
są lice�m�� wojsko�� w�cieczka na Daleki Wschód albo do poł�dniowej Amer�ki�� 
s��dia akademickie w w�ższej szkole (college) bądź na �niwers��ecie. 

W około 15% gospodars�w domow�ch ob�dwoje par�nerów jes� aszke-
naz�jcz�kami �rodzon�mi w zachodnich pa�s�wach (przede wsz�s�kim 
w E�ropie) l�b w Izrael��� jako po�oms�wo ojców �rodzon�ch w E�ropie/
Amer�ce. W około 70% gospodars�w domow�ch ob�dwoje par�nerz� �ro-
dzili się w pa�s�wach arabskich (Ż�dzi orien�alni) albo są dziećmi rodziców�� 
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k�órz� ob�dwoje �rodzili się w pa�s�wach arabskich (zwłaszcza w północnej 
Afr�ce i �emenie). Około 10–15% gospodars�w domow�ch �worzą par� mie-
szane: jedno z par�nerów jes� Ż�dem orien�aln�m�� a dr�gie aszkenaz�jcz�-
kiem. Większość członków �ej wars�w� zamieszk�je d�że i średnie mias�a 
oraz moszaw��� jak na prz�kład Ba� Yam�� holon�� Nahari�a�� Ne�an�a�� Aszdod�� 
Pe�ah Tikva�� Kir�a� Bialik�� Rosh haA�in�� Rishon LeZion�� Rama� �an albo  
�odi’in. 

Większość „nowej klas� średniej” mieszka w okolic�(dzielnice�� moszaw�) 
charak�er�z�jącej się średnim do w�sokiego poziomem jakości b�dow��� zarzą-
dzaniem nier�chomościami (sprzą�anie�� napraw�) i sł�żbami p�bliczn�mi 
(oświa�a na dobr�m poziomie�� sprawne �sł�gi m�nic�palne�� cen�ra handlowe 
i dos�ęp do rozr�wek). Wars�wa �a zal�dnia w Izrael� większość now�ch dziel-
nic (zb�dowan�ch w ciąg� os�a�nich 10 la� przez przedsiębiors�wa b�dow-
lane) oraz pr�wa�ne b�dow� (wille�� domki). 

W dziedzinie war�nków mieszkaniow�ch znaczna część �ej gr�p� dokonała 
pionierskiego skok� w porównani� do war�nków�� k�óre charak�er�zował� ich 
dzieci�s�wo (ma’abarot – ��mczasowe oboz� dla �chodźców�� osiedla Amidar 
– wieloosobowe�� w s��l� sowieckim�� o bardzo zł�m s�andardzie i inne). Prze-
łom miał miejsce również w moszawach imigran�ów w s�ar�ch osadach�� gdzie 
�możliwiono b�dowę bloków na ziemi rolniczej i podniesienie s�andard� 
z elemen�arn�ch mał�ch domów Agencji Ż�dowskiej na wille. 

Około 25% rodzin „nowej średniej klas�” zamieszk�je obecnie dom� na 
działce własnościowej (większość rodzin �rodzon�ch w la�ach pięćdziesią��ch�� 
sześćdziesią��ch i siedemdziesią��ch) – przeważnie w now�ch dzielnicach na 
per�feriach�� nieopodal mias� albo w ich cen�r�m. Prak��cznie do la� osiem-
dziesią��ch ��lko nieliczna mniejszość pochodząc�ch z orien�aln�ch gr�p 
e�niczn�ch mieszkała w domach na działce własnościowej (z w�ją�kiem ��ch 
w moszawach imigran�ów�� o cz�m b�ła j�ż mowa wcześniej). 

Około 60% rodzin „nowej średniej klas�” mieszka w b�d�nkach z lokalami 
mieszkaln�mi o dobr�m s�andardzie. Prak��cznie większość rodzin w Izrael� 
mieszka w b�d�nkach o w�sokim s�andardzie�� k�óre �miejscowione są na 
obszarze d�ż�ch aglomeracji izraelskich należąc�ch do �ej wars�w� i do s�jo-
nis��cznego mieszcza�s�wa watikim .

Dom� z działkami własnościow�mi w now�ch dzielnicach na per�feriach 
(„Zb�d�j swój dom” i podobne) może bardziej niż inne rodzaje zamieszka-
nia odzwierciedlają s��l ż�cia�� a co za ��m idzie�� kod� war�ości „nowej klas� 
średniej”. Zb�dowane wedł�g plan� mieszka�ców i/albo przedsiębiorców 
b�dowlan�ch (k�órz� również w znacznej części należą do �ej wars�w�)�� mają 
bowiem na cel� odpowiadać koncepcjom es�e��czn�m wizer�nk��� k�ór� chcą 
pokazać o�oczeni� i spros�ać codzienn�m po�rzebom. 
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Chodzi �� o pr�wa�ne dom��� zb�dowane na średniej powierzchni pół 
d�nama6. Większość domów jes� dw�poziomowa (par�er�� w większości prze-
znaczon� na k�chnię i salon�� oraz pię�ro mieszkalne)�� częściowo mają �eż 
piwnicę i s�r�ch (przeznaczone zazw�czaj na spiżarnię). Dom� zamieszkiwane 
są w większości prz�padków przez jedną rodzinę (4–6 osób). 

Kolorow� pr�wa�n� dom�� k�órego b�dowla inż�nierska jes� złożona i nie-
s�andardowa (czasem celowo efekciarska)�� mnós�wo w�p�kłości�� poch�le��� 
okien ł�kow�ch i mnogość czerwon�ch dachów – wsz�s�ko �o i doda�kowe ele-
men�� w�rażają sprzeciw wobec ceglanej i szarej schema��czności wspóln�ch 
domów i l�dow�ch osiedli�� od k�ór�ch wsz�sc� chcieli �ciec. 

Przeważająca część zamieszk�jąc�ch/przedsiębiorców b�dowlan�ch 
w�korz�s��je większość b�dowli�� zos�awiając dla siebie minim�m podwórka 
i maksim�m dom�. W wiel� prz�padkach nie zadowalają się dozwolon�mi 
w�miarami �eren� na b�dowę i w�najd�ją archi�ek�oniczne „kombinacje” 
(rodzaj balkonów�� doda�ków�� zakoli i inn�ch)�� k�óre mają na cel� w�korz�-
s�ania maksim�m �eren� prz� minim�m opła� poda�kow�ch dla �rzęd� 
 mias�a. 

Ogród jes� bez wą�pienia cen�raln�m elemen�em dom��� zarówno jako 
s�mbol s�a��s��� jak i miejsce rozr�wek�� relaks� i prz�jmowania gości. Roz-
kwi� izraelskiego ogrod� doprowadził do wielkiego rozwoj� szkółek leśn�ch 
w Izrael� w dwóch os�a�nich dziesięcioleciach. Ich liczba i �eren wzras�ał��� 
asor��men� roślin i mebli ogrodow�ch poszerzał się�� b�ł coraz bardziej zróż-
nicowan��� a same szkółki leśne s�ał� się ważn�m miejscem rodzinn�ch rozr�-
wek�� zwłaszcza w weekend� i w świę�a. 

Powszechn� model rodzin� w �ej gr�pie �o para rodziców i 3–4 dzieci. 
War�ości rodzinne podobne są �� do znan�ch j�ż ze środowiska po�omków 
r�chów młodzieżow�ch – z jedną ważną różnicą: więzi międz� pokoleniami 
(dzieci�� rodzice�� dziadek i babcia) są pod wpł�wem k�l��r� orien�alnej i są 
znacznie silniejsze. W�raża się �o na prz�kład w częs�sz�m �czes�niczeni� 
w posiłkach rodzinn�ch (zwłaszcza w weekend�)�� w bardziej powszechn�m 
zw�czaj� zamieszkiwania s�arszego dziadka cz� babci razem z dziećmi i wn�-
kami�� w s�ał�ch i mocniejsz�ch związkach z dalszą rodziną (w�jos�wo�� bra�an-
kowie�� szwagrowie i inni). Pomimo �o współcz�nnik rozwodów wśród młod�ch 
�ej wars�w� nie jes� mniejsz�. 

Również model rodziciels�wa podobn� jes� do �ej z wars�w� po�omków 
r�chów młodzieżow�ch�� z jedną ważną różnicą: w�chow�je się �� dzieci jak 
„królewn� i królewiczów”�� nakładając na nich pragnienia i w�sokie aspira-

6 D�nam – jednos�ka powierzchni s�osowana dawniej w Imperi�m O�oma�skim�� a dziś 
m.in. w Izrael��� równa 1000 me�rów kwadra�ow�ch (prz�p. red. na�k.).
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cje charak�er�z�jące �ę r�chliwą wars�wę. W wiel� rodzinach rozpieszcza 
się i �rak��je dzieci w sposób szczególn� również w ramach rekompensa�� za 
ciężkie dzieci�s�wo�� jakie mieli rodzice. 

Wiele rodzin z �ej gr�p��� zarówno dorosł�ch�� jak i młod�ch�� �rz�ma się 
nadal pa�rio��cznego świa�opogląd� i przepełnion�ch jes� miłością do pa�-
s�wa Izrael. Większość członków �ej wars�w� nie prz�jm�je koncepcji lewico-
w�ch�� k�óre �jmowane są jako w�niosłość�� zdradliwość i b�janie w obłokach. 

Wiel� z dorosł�ch członków pokolenia po�omków r�chów młodzieżow�ch 
(pow�żej 40. rok� ż�cia) cech�je dobra znajomość �ego�� co dzieje się na are-
nie poli��cznej i w d�sk�rsie medialn�m na �ema�� poli��ki wewnę�rznej 
i zagranicznej. Poli��ka i s�s�em obronn� są główn�mi �ema�ami rozmów 
podczas �owarz�skich spo�ka� �ej gr�p��� obok rozmów o rodzinie�� prz�jacio-
łach�� zak�pach i rozr�wkach. 

Poli��ka�� zwłaszcza lokalna�� s�anowiła i s�anowi dla �ej wars�w� ważn� 
ins�r�men� ak��wności. Wiel� spośród przewodnicząc�ch rad �erenow�ch i lo-
kaln�ch jes� l�dźmi ze średniej klas�. Dla�ego również w�bor� lokalne w ��ch 
miejscach są bardzo ż�wiołowe i doprowadzają częs�o do wewnę�rzn�ch walk 
pełn�ch pomówie� i sz�kan. 

Tendencją poli��czną s�aje się �miarkowana cen�roprawica. W przeszło-
ści większość członków omawianej wars�w� głosowała na Lik�d�� a mniejszość 
na Szas i par�ie cen�rowe�� k�óre na przemian wchodził� i schodził� z izra-
elskiej scen� poli��cznej („Zmiana”�� „Par�ia Cen�r�m”�� „Kadima” i inne). 
W os�a�nich dwóch kampaniach w�borcz�ch nas�ąpiło przes�nięcie głosów 
na „Kadimę” (mimo �o wiel� głos�jąc�ch na nią w przeszłości wróciło do 
Lik�d�). 

Współcz�nnik głos�jąc�ch na par�ie lewicowe z �ej gr�p� jes� równ� prawie 
zer�. Są one �rak�owane jako par�ie aszkenaz�jskie�� w�noszące się z w�sokiej 
poz�cji społecznej z programem an��narodow�m i an��ż�dowskim. 

Z jednej s�ron� w �ej r�chliwej wars�wie (aszkenaz�jsko-orien�alnej)�� k�ó-
rej członkowie w większości �rodzili się w Izrael��� zaszczepione jes� bezpie-
cze�s�wo doświadczon�ch i odnosząc�ch s�kces� watikim. Z dr�giej s�ron� 
– jak jes� �o prz�ję�e wśród inn�ch gr�p na świecie w�różniając�ch się d�żą 
r�chliwością międz�pokoleniową – wiel� nie ma nadal „spokoj� społecznego”�� 
k�ór� pan�je wśród „ar�s�okracji �a�flowera” (z powod� pię�na pochodzenia 
orien�alnego�� k�óre nadal nie zniknęło�� i różnic społeczn�ch�� k�óre jeszcze nie 
zniwelował� się). 

Członkowie �ej wars�w� (ponieważ wiel� z nich odniosło s�kces w ż�ci�) 
nie denerw�ją się i nie pro�es��ją przeciwko złem� �rak�owani� cz� d�skr�-
minacji e�nicznej; w każd�m razie nie w �akim sam�m s�opni��� jak cz�nią 
�o członkowie biednej wars�w� per�fer�jnej i klas� robo�niczej. �ednakże 
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� wiel� nadal is�nieje pocz�cie gor�cz� e�nicznej i obraz� z powod� d�skr�-
minacji i złego �rak�owania�� jakiego zaznali ich rodzice w przeszłości. Praw-
dopodobnie dopóki nie �legną likwidacji różnice w w�ksz�ałceni� pomiędz� 
gr�pami e�niczn�mi i dopóki nie znikną z izraelskiego leks�kon� pojęcia 
„aszkenaz�jski”/„orien�aln�”�� nadal będą is�nieć ps�chologiczne i k�l��rowe 
niewidzialne m�r� międz� aszkenaz�jcz�kami i Ż�dami orien�aln�mi – nawe� 
wśród wars�w� średniej. 

Wars�wa �a jes� w znacznej mierze wars�wą świecką nacechowaną poz�-
��wn�m s�os�nkiem do ż�dowskiej �rad�cji�� w�rażając�m się łączeniem wiel� 
religijn�ch elemen�ów podczas rodzinn�ch �rocz�s�ości świą�eczn�ch i w za-
chow�wani� ż�dowskiej linii or�odoks�jnej w inn�ch �rocz�s�ościach: obrzęd 
obrzezania�� bar/ba� micwa�� śl�b��� pogrzeb�. Wiel� ma również w zw�czaj� 
świę�ować wieczór szaba�ow� na łonie rodzin��� zapalając świece i odmawiając 
kid�sz. 

Trad�c�jność w�raża się również w dość powszechn�m (w różn�m s�opni�) 
przes�rzegani� zasad koszerności�� w przekaz�wani� da�ków na ins����cje 
religijne oraz w składani� próśb � rabinów i kabalis�ów o ich poprowadzenie 
i �dzielenie błogosławie�s�wa. 

Pop�larn� model zawodowej karier� wśród pierwszego dorosłego pokole-
nia (60 la� i s�arsi) w �ej wars�wie �o mąż z „męskim” zawodem z w�sokim 
w�nagrodzeniem i żona z „kobiec�m” zawodem („różowe kołnierz�ki”) ze 
średnim w�nagrodzeniem. T�lko mniejszość kobie� w �ej wars�wie (k�ór�ch 
dokładna liczba nie jes� znana) w�kon�je pres�iżowe zawod� prz�noszące 
w�sokie w�nagrodzenie (inż�nieria�� na�ka�� zarządzanie i�p.). W młod�m 
pokoleni� model �en zmienia się�� gd�ż coraz więcej młod�ch kobie� i męż-
cz�zn pochodzenia orien�alnego wchodzi na ścieżkę karier� zawodowej. Co 
więcej�� znaczn� procen��� a może nawe� większość spośród właścicieli drob-
n�ch niezależn�ch biznesów w Izrael� należ� do �ej gr�p�. 

War�o podkreślić�� że w ciąg� �rzech os�a�nich dziesięcioleci wars�wa �a 
zdob�ła profesjonalne �er��oria – �akie jak poli��ka lokalna i krajowa�� adwo-
ka��ra�� moda�� szkolnic�wo�� wojsko – nad k�ór�mi w przeszłości sprawowała 
władzę prawie w�łącznie wars�wa aszkenaz�jska watikim . 

��s� ��powego przeds�awiciela gr�p� aszkenaz�jsko-orien�alnej jes� zróż-
nicowan��� elas��czn� i �legając� �rzem główn�m wpł�wom: wpł�wom orien-
�aln�m (śródziemnomorskim)�� wpł�wom izraelskim (s��l sabr�) i wpł�wom 
globaln�m (zachodnim). Odzwierciedlają się one we wrażliwości�� w mode-
lach kons�mpc�jn�ch�� w sposobie zamieszkania i w w�glądzie zewnę�rzn�m. 
Dobr�m prz�kładem �ego jes� g�s� m�z�czn��� najczęściej sł�chani są: Shlomo 
Ar�zi i Shalom hanoch (wpł�w� m�z�ki zachodniej) obok E�al �olana i Sari� 
hadad (wpł�w� m�z�ki orien�alnej). 
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Przeds�awiciele wars�w� aszkenaz�jsko-orien�alnej są spragnieni ż�cia�� 
�owarz�sc� i pełni radości. Dzięki nim rodzinne w�darzenia (obrzezanie�� bar 
micwa�� śl�b) s�ał� się radosn�mi wspaniał�mi prz�jęciami z orien�alną melo-
drama��czną pieśnią o r��miczn�ch �derzeniach�� s�anowiącą in�egralną część 
folklor� izraelskiego. 

Również „k�l��ra grilla”�� w�jazd na w�pocz�nek do ho�eli Eila���� T�rcji�� 
C�pr� i �recji s�ał� się �l�bioną �rad�cją izraelską w znacznej mierze dzięki 
pop�larności k�l��r� orien��. 

W d�ż�m �ogólnieni� na��ralnie�� na pods�awie odniesion�ch wraże� 
z rozmów z l�dźmi biznes� (ale bez empir�czn�ch dowodów)�� można powie-
dzieć�� że mam� do cz�nienia w �ej gr�pie z l�dźmi o ��pie (�ż�wam� rodzaj� 
męskiego jed�nie dla w�god�) aser��wn�m�� żwaw�m�� ciekaw�m i in�eligen-
�n�m. Są oni o�warci i ciepli w swoich emocjonaln�ch reakcjach – ściskają się 
i nie okaz�ją najmniejszego d�s�ans� do inn�ch. Dla�ego �eż właściw�m jes��� 
mieć ges� w w�da�kach – częs�o ponad swoje możliwości ekonomiczne (s�ąd 
w�sokie współcz�nniki dł�gów i overdraftu). Nawiasem mówiąc�� mowa �� o zja-
wisk� ogólnoświa�ow�m�� w�s�ęp�jąc�m wśród nowej klas� średniej na cał�m 
świecie – s�a��s kons�����jąc� siłę nab�wczą (z p�nk�� widzenia liczb� osób) 
jes� najbardziej znacząc�m na świa�ow�m r�nk�. 

�edną z widoczn�ch cech charak�er�s��czn�ch członków �ej wars�w� jes� 
brak w�rafinowania oraz �ęskno�a za przep�chem i „krz�cząc�m” kiczem�� 
przejawiając�m się w w�s�roj� wnę�rza�� miejsc� zamieszkania cz� rozr�wkach 
(�o cecha widoczna we wsz�s�kich klasach średnich społecze�s�w zachod-
nich). 

Członkowie nowej średniej klas� �o zdeklarowani miłośnic� zak�pów (bar-
dzo l�bią oglądać w�s�aw� sklepowe). Oglądają częs�o �elewizję i sł�chają 
radia (zwłaszcza podczas jazd� samochodem). Ulegają oni�� a jeszcze bardziej 
ich dzieci�� wszechogarniając�m wpł�wom reklam�� amer�ka�skich seriali 
�elewiz�jn�ch oraz pok�som cen�rów handlow�ch zarówno w Izrael� jak i na 
świecie. 

Boha�erowie k�l��r� zachodniej prod�k�jącej gwiazd� – w kinie�� w �ele-
wizji�� w sporcie�� w m�z�ce cz� w modzie – s�anowią dla nich ważne wzorce 
oraz modele m�ślenia i zachowania. Efek�em �ego jes� w�soka kons�mpcja 
pop�larn�ch zagraniczn�ch marek (or�ginaln�ch bądź podrabian�ch). 

Ogólnie mówiąc�� chodzi �� o gr�pę nas�awioną najbardziej kons�mpc�j-
nie (są i �ac��� k�órz� �ważają ją za najbardziej rozrz��ną) w pa�s�wie Izrael. 
W każd�m razie zw�czaj k�powania należ� do główn�ch doświadcze� ich 
ż�cia – zarówno dorosł�ch�� jak i młod�ch. 

Członkowie klas� średniej – zwłaszcza młode pokolenie – dokonali najbar-
dziej znaczącego przełom� (w porównani� do resz�� gr�p w Izrael�) w dzie-
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dzinie oświa��. �eśli pokolenie babć i dziadków nie miało zazw�czaj nawe� 
średniego w�ksz�ałcenia�� �o wśród �rzeciego pokolenia rozpoczęcie s��diów 
w�ższ�ch s�aje się z czasem roz�miane�� samo przez się (cz� �o w szkołach 
w�ższ�ch�� cz� na �niwers��e�ach)�� za coś ocz�wis�ego. Pos�ęp w dziedzinie 
oświa�� b�ł w�nikiem przełomowej popraw� poziom� ż�cia w Izrael��� reform�� 
jakie przeprowadzono (zmiana zasad egzamin� ma��ralnego) w szkołach 
średnich�� oraz rozwoj� p�bliczn�ch i pr�wa�n�ch szkół w�ższ�ch (collegów) 
w la�ach osiemdziesią��ch. Około 43% członków omawianej wars�w� ma w�ż-
sze w�ksz�ałcenie na różn�m poziomie (licencja��� magis�er�� dok�ora�). Około 
50% ma w�ksz�ałcenie średnie i pow�żej średniego (zawodowe w�magające 
świadec�wa ma��ralnego). Niewielka mniejszość (około 7%; przede wsz�s�-
kim s�arsi l�dzie) ma w�ksz�ałcenie niższe niż średnie. 

Wars�wie �ej nie �dało się nadal przebić (proporcjonalnie do ich liczb� 
w pop�lacji) do niek�ór�ch dziedzin na�ki i pres�iżow�ch s��diów�� �akich jak: 
med�c�na�� inż�nieria komp��erowa�� adminis�racja i fiz�ka. �imo �o różnice 
są coraz mniejsze. Nadal widoczna jes� mała liczba członków �ej wars�w� 
wśród izraelskich na�kowców.

Wpł�w „szerokiej średniej klas�” na społecze�s�wo izraelskie jes� d�ż� 
i znacząc�. Kapi�alizacja�� amer�kanizacja�� demokra��zacja�� jak również śród-
ziemnomorskie wpł�w� na k�l��rę izraelską są w znacznej mierze rez�l�a�em 
zmian�� k�óre zaszł� w �ej gr�pie. 

Prz�szłość Izraelcz�ków jako społecze�s�wa religijnego albo świeckiego 
�zależniona jes� w znacznej mierze od �ej gr�p�. Większość l�bi „w�godne” 
ż�cie i �lega czarom zachodniej k�l��r� demokra��cznej. Religia propon�je 
pocieszenie i s�ałość�� a �akże również szac�nek dla ��ch�� k�órz� w�padli 
z „w�ścig� szcz�rów”�� ale zarazem wzmacnia biedę�� �przedzenia i ograni-
cza wolność. Wedle mojego prz�p�szczenia w szerszej perspek��wie pokole� 
zarówno e�niczn� elemen� (orien�aln�)�� jak również elemen� religijn� będą 
s�opniowo zanikać w �ej gr�pie i zaadap��je ona coraz więcej globaln�ch 
wpł�wów. 

odłąCzonE PEryfEriE

Ta gr�pa społeczna złożona jes� w większości z l�dzi pochodzenia orien-
�alnego (oni i ich rodzice – w większości prz�padków oboje – l�b dziadkowie 
�rodzili się w pa�s�wach Azji i Afr�ki). �ają niskie w�ksz�ałcenie. Dzieci�� 
podobnie jak ich rodzice�� doras�ają w war�nkach niedos�a�k� oraz nędz� eko-
nomicznej i d�chowej (bieda�� w�obcowanie i brak nadziei)�� odziedziczon�ch 
w spadk�. 
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Większość pop�lacji �ej wars�w� zamieszk�je per�fer�jne osiedla w mia-
s�ach rozwijając�ch się i moszawach imigran�ów (przede wsz�s�kim na pół-
noc� i poł�dni�). Doda�kowe ich sk�piska znajd�ją się w dzielnicach bied� 
i niedos�a�k� w d�ż�ch mias�ach. Ofakim�� Or Yeh�da�� Or Akiva�� Bei� She’an�� 
Sdero��� Dimona�� ha�zor ha�lili��� Yokneam�� Yer�ham�� �igdal haEmek�� 
�aalo��� �i�zpe Ramon�� Ne�ivo��� Kir�a� �a��� Kir�a� �alakhi�� Kir�a� Shmona�� 
Shlomi . 

W przeszłości is�niał s�ał� podział międz� biedn�mi a boga��mi obsza-
rami. Obecnie�� z powod� now�ch �rendów w dziedzinie zagospodarowania 
�erenów i nier�chomości�� is�nieją biedne obszar��� k�óre są w�k�p�wane przez 
zamożną pop�lację w cel� zainwes�owania w dł�ższej perspek��wie. Część 
�lega poprawie j�ż dzisiaj. Z �ego powod� można obecnie znaleźć pewnego 
rodzaj� w�sp� �bós�wa wewną�rz boga��ch dzielnic i odwro�nie. 

Sk�piska biednej pop�lacji zlokalizowaliśm� za pomocą podział� na gr�p� 
kons�menckie�� przeprowadzonego przez znaną firmę badającą r�nek w Izra-
el��� i za pomocą �z�skan�ch w�ników głosowa� w�borcz�ch. Założ�liśm��� że 
sk�piska �e pojawią się w miejscach�� w k�ór�ch miał� miejsce znaczące liczb� 
oddawan�ch głosów na par�ię Szas i Lik�d razem (bliskie i pow�żej w�ników 
krajow�ch w w�borach w 2006 rok�). 

Znacząca część �ej wars�w� zamieszk�je dzielnice i oddalone osiedla�� cier-
piące wsk��ek odłączenia geograficznego i k�l��ralnego od cen�r�m k�l��r��� 
in�eresów i rozr�wek. �owa �� o biedn�ch dzielnicach charak�er�z�jąc�ch 
się niskim poziomem zal�dnienia�� zaniedban�m o�oczeniem�� źle działają-
c�mi sł�żbami p�bliczn�mi i w�sokim poziomem przes�ępczości. T�powa jes� 
�� b�dowa �przem�słowiona domów mieszkaln�ch (be�onowe bloki w s��l� 
sowieckim) pozbawion�ch �ożsamości�� obca na��ralnem� pejzażowi lokal-
nem� (p�s��nnem� cz� galilejskiem�) i podkreślająca is�nienie osiedla jako 
brz�dkiej�� op�szczonej w�sp� w na��raln�m o�oczeni� z niew�korz�s�an�m 
po�encjałem. O�o kilka cech �ego mieszkalnic�wa:
1. Zaniedbane podwórza�� niecz�s�e (czasem ze śmieciami rozrz�con�mi spe-

cjalnie bądź z koszów na śmieci rozs�pan�ch przez wia�r)�� z niewielką iloś-
cią ozdobnej roślinności i brakiem zaplanowanego ogrodnic�wa. 

2. Br�dne śmie�niki�� zardzewiałe pojemniki na odpad��� kosze na śmieci 
w�pełnione po brzegi�� śmieci domowe i s�are gra�� porozrz�cane po �li-
cach i koło szos� – w�raz brak� zaangażowania�� dowód odcz�cia w�obco-
wania i nienawiści do miejsca (prawie wsz�sc� młodzi �ej wars�w� marzą�� 
ab� op�ścić miejsce�� w k�ór�m doras�ali�� na rzecz o�oczenia o w�ższ�ch 
s�andardach). 

3. S�are chodniki (asfal��� a nie przekładane kamienie)�� brak zarządzania nie-
r�chomościami�� bez napraw �szkodzon�ch i s�ar�ch elemen�ów. 
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 4. Połamane sz�ld� i znaki drogowe – w�raz pogard� wobec lokalnej władz� 
w ��ch dzielnicach. 

 5. Zaniedbane przedszkola z zardzewiał�m sprzę�em do zabaw.
 6. W wiel� dzielnicach�� a zwłaszcza w moszawach imigran�ów�� można zoba-

cz�ć pozos�ałości i reminiscencje s�ar�ch domów Agencji Ż�dowskiej 
pos�awion�ch na począ�k� la� pięćdziesią��ch. Częściowo zos�ał� odno-
wione�� a częściowo zos�ał� op�szczone i s�ał� się r�iną. 

 7. W większości dzielnic zos�ał� zb�dowane s�nagogi i bej� midrasze 
– w większości prz�padków par�ii Szas – i siedzib� inn�ch sł�żb religij-
n�ch przeznaczon�ch dla pobożnej i zachow�jącej �rad�cje pop�lacji�� jak 
na prz�kład m�kw� dla kobie�. Są �o lokalne miejsca spo�ka� i wsparcia. 
W wiel� prz�padkach zos�ała zb�dowana rodzinna wspólno�owa s�na-
goga zaimprowizowana w sam�m blok� (zamknię�� pokój znajd�jąc� się 
w przes�rzeni międz� kol�mnami przed domem). 

 8. Wewną�rz dzielnic l�b na ich kra�cach pozos�ał� małe cen�ra handlowe 
wzniesione w la�ach pięćdziesią��ch i sześćdziesią��ch�� zazw�czaj znisz-
czone i zaniedbane (w�eksploa�owan� odkr��� be�on). �iał� na cel� sł�-
ż�ć miejscowej l�dności (mieszka�c� inn�ch dzielnic prz�chodzą k�pować 
w nich bardzo rzadko). Należ� do nich zazw�czaj sklep spoż�wcz� albo 
dzielnicow� mał� s�permarke� (z w�ją�kowo �animi prod�k�ami spo-
ż�wcz�mi)�� kiosk i/albo mała kawiarnia�� sklep z warz�wami albo mięsn��� 
a czasem również �anie sklep� z �braniami. 

 9. Liczne małe firm� o�wierają się i zam�kają na zmianę z powod� niskiej 
marż� i z�sków oraz brak� możliwości zainwes�owania i rozwinięcia in�e-
res�. 

10. �ałe i prowizor�czne kioski�� w k�ór�ch l�dzie sz�kają sposobów�� ab� 
zarobić parę grosz� od sąsiadów�� lokaln� sklep spoż�wcz� albo niewielki 
marke��� w k�ór�m k�p�ją zazw�czaj mieszka�c� dzielnic��� są pop�larn�m 
kolor��em ��ch dzielnic – niekoniecznie w cen�rach handlow�ch�� wspo-
mnian�ch pow�żej. Zazw�czaj chodzi o s�ar� barak cz� op�szczon� dom. 
Pozwalają one mieszka�com k�pować pods�awowe prod�k�� na kred�� 
i na ra��. �ają �eż d�że znaczenie jako miejsca spo�ka� i wsparcia dla 
bezrobo�nej l�dności (bezrobo�ni chodzą �am napić się razem kaw� i za-
palić papierosa) .

11. Częścią kolor��� biedn�ch dzielnic są również cen�ra pomoc� dla po�rze-
b�jąc�ch (żłobki dla dzieci�� bezpła�ne jadłodajnie i ��m podobne). 

W niemałej części mias� Izraela biedne dzielnice s�ają się w�raźn�mi 
enklawami w sam�m środk� osad��� podczas gd� obok nich albo wokół rozwi-
jają się boga�sze dzielnice�� k�óre wchłaniają �e biedne. �a �o miejsce dzięki 
dwóm procesom. Pierwsz�m jes� rozwój dzielnic o w�sokich s�andardach 
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i k�l��ra b�downic�wa obok zas�oj� charak�er�z�jącego dzielnice z osiedlami 
blokow�mi. Dr�gi proces – na �erenach granicząc�ch z osiedlami blokow�mi 
rozdzielane są pozwolenia na b�dowę na rolniczej ziemi�� a na niej b�dowane 
są dzielnice z domami na działkach własnościow�ch albo b�d�nkami zawie-
rając�mi lokale mieszkalne�� o nie najw�ższ�m s�andardzie b�dow�. �es� �o 
okazją dla mieszka�ców bloków�� ab� je op�ścili i zak�pili większe mieszka-
nia. Swoje mieszkanie sprzedają imigran�om albo inn�ch słab�m pop�lacjom 
prz�b�ł�m do dzielnic�. �ias�o Aszdod jes� najlepsz�m prz�kładem �ego pro-
ces�. Absorpcja imigran�ów w mieście dała sposobność mieszka�com osiedli 
blokow�ch�� ab� op�ścić je i przenieść się do okoliczn�ch b�d�nków z lokalami 
mieszkaln�mi o w�sokim s�andardzie i do domów z działką własnościową. 

Najbardziej powszechn� dom mieszkaln� �o blokowe osiedle „pociągowe” 
– w większości prz�padków osiedle Amidar. „Pociągowa”�� mono�onna�� szablo-
nowa forma eman�je anonimowością�� zas�ojem w miejsc� i ind�s�rializacją 
(człowiek jes� jed�nie śr�bką ogromnej masz�n�). Osiedle �ak jakb� rozm�-
wało �ożsamość jego mieszka�ców. S�are fo�ele�� ławki i krzesła prz� wejści� 
do kla�ki schodowej�� przeznaczone w większości prz�padków dla s�arszej 
i bezrobo�nej pop�lacji. S�arz� l�dzie siedzą na nich godzinami i wpa�r�ją się 
przed siebie. Najw�raźniejsz�m znakiem rozpoznawcz�m biedn�ch dzielnic 
jes� brak �roski o w�gląd zewnę�rzn� b�d�nk��� prowadząc� aż do całkowi�ego 
zaniedbania. Znamion�ją �o r�s��� znaki rdz��� kawałki ��nk� i szpr�c��� k�óre 
odpadł��� w�blakła nieodnowiona farba�� prowizor�czne okna i drzwi w ze-
wnę�rzn�ch i wewnę�rzn�ch ścianach b�d�nk�. S�are klima��za�or� wbi�e są 
w ścian� w nie�porządkowan� sposób – z wiel� skraplacz� kapie br�d. R�ro-
ciągi wodne i skraplacze cz�nią zewnę�rzną fasadę b�d�nk� brz�dką. Prze-
wod� elek�r�czne i �elefoniczne odłącz�ł� się ze swojego miejsca albo l�źno 
zwisają. T�nk pęka i odpada. Ścian� i sł�p� są pobr�dzone�� a kolek�or� sło-
neczne zardzewiałe. Niejednorodne żal�zje okienne i balkonowe są w wiel� 
prz�padkach �szkodzone i połamane. Wąska�� zaniedbana�� br�dna kla�ka 
schodowa�� a w wiel� prz�padkach również bez oświe�lenia – są przeciwie�-
s�wem pr�wa�n�ch mieszka� w b�d�nkach�� k�óre w większości prz�padków są 
cz�s�e i zadbane. Ogólnie mówiąc�� is�nieje głęboka różnica międz� pr�wa�ną 
a p�bliczną przes�rzenią – jes� �o jedna z cech charak�er�s��czn�ch biednego 
o�oczenia mieszkalnego na cał�m świecie. �iejsca do wieszania prania znisz-
czone i z odchodzącą farbą. Skrz�nki na lis�� połamane i w�krz�wione�� częs�o 
bez nazwisk loka�orów (międz� inn�mi z obaw��� ab� nie o�rz�m�wać niepo-
żądanej pocz��). Pranie wieszane na froncie dom� albo na balkonie. W wiel� 
prz�padkach w miejsc� nie przeznaczon�m do �ego.  

Pranie rozwieszone jes� na prz�legł�ch do okien i balkonów linach�� sł�żą-
c�ch do prze�rz�m�wania rzecz�. Ubrania są czasem rozwieszane do s�szenia 
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na podwórzach�� a nawe� w kla�ce schodowej. W�nika �o z brak� s�szarek�� 
z chęci zaoszczędzenia na prądzie l�b z brak� miejsca w dom�. Wieszanie 
prania�� w ��m również bielizn��� może świadcz�ć o zrez�gnowani� z pr�wa�-
ności – o rodzaj� poddania się�� ponieważ i �ak wsz�sc� znają wsz�s�kich i nie 
ma czego �kr�ć. Nie ma również czego �kr�ć�� ponieważ nie ma sens� dąż�ć 
naprzód (brak nadziei). S�anowi �o �akże w�raz brak� wzajemnego liczenia 
się loka�orów ze sobą (�s�awianie pr�wa�nego prania w wejści� do wspólnego 
dom�) i brak możliwości narz�cenia w�mogów ogół� na jednos�kę (międz� 
inn�mi na sk��ek s�rach�). Kra�� okienne (założone z powod� częs��ch wła-
ma�) cz�nią b�d�nek brz�dkim z powod� rdz� i niejednoli�ości. Zamknięcia 
i prowizor�czne doda�ki�� k�óre miał� sł�ż�ć po�rzebom jednej rodzin��� w wiel� 
prz�padkach nie liczą się z es�e��ką całego b�d�nk� (wiele zos�ało zrobion�ch 
przez sam�ch członków rodzin� i bez zgod� Urzęd� �ias�a). 

Pods�mow�jąc�� zaniedbanie s�anowi w�raz brak� pieniędz��� poddania się 
we wsz�s�kim�� co do��cz� prz�szłej war�ości własności�� jak również odłączenia 
i rez�gnacji�� a w wiel� prz�padkach �akże niechęci l�b nienawiści międz� 
sąsiadami (każd� robi�� �o co m� odpowiada najbardziej�� nie licząc się z in-
n�mi mieszka�cami dom�). 

Samo mieszkanie składa się z mał�ch i ciasn�ch pokoi�� w ��m z domowego 
salon��� ��r�dniając�ch prz�jmowanie gości i zm�szając�ch do ��mczasow�ch 
improwizacji miejsca. Ogólnie mówiąc�� w mieszkaniach osiedlow�ch w�s�ę-
p�je chronicznie brak miejsca na sk��ek małej przes�rzeni i d�ż�ch rodzin. 
Is�nieje również problem przes�rzeni pr�wa�nej i in��mnej – co zwiększa 
po�encjalność napięć i konflik�ów międz� członkami rodzin�. 

Powszechn�m jes��� że w ��m sam�m blok� mieszkaln�m i/albo osadzie/dziel-
nic� mieszkają członkowie rozb�dowanej rodzin�. Tworz� �o rodzaj s��l� ż�cia 
klanowego opar�ego na współprac� i wzajemnej pomoc�. �ego prz�kładami są 
wspólne posiłki�� przekaz�wanie �bra� międz� dziećmi w rodzinie (z pokolenia 
na pokolenie)�� wspólne oglądanie �elewizji oraz na��ralnie poż�czki i wspoma-
ganie członków rodzin��� k�ór�ch spo�kał� problem��� albo �akich�� k�ór�m �r�dno 
przeż�ć (bezrobo�ni�� niepełnosprawni i inni). 

Klanow� s��l ż�cia ma miejsce również z powod� zamieszkiwania w b�-
d�nk� z wieloma mieszkaniami (powszechn�m jes��� że zos�awia się o�war�e 
drzwi�� a sąsiedzi bez skrępowania przechodzą z jednego mieszkania do dr�-
giego)�� jak również z powod� ograniczenia mobilności (�o wars�wa z naj-
mniejsz�m współcz�nnikiem posiadając�ch samochód spośród świeckiego 
sek�ora watikim). 

Rodzin� z �ej wars�w� cierpią z powod� d�ż�ch napięć międz� par�ne-
rami bądź międz� rodzicami a dziećmi�� czem� �owarz�szą częs�o elemen�� 
przemoc�. Pośród �ej wars�w� jes� niemało par�� k�óre z formalnego p�nk�� 
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widzenia pozos�ają w związk� małże�skim�� ale prak��cznie nie ż�ją razem 
(w roz�mieni� emocjonaln�m). W�nika �o w wiel� prz�padkach z wewnę�rz-
n�ch napięć i konflik�ów mając�ch swoje źródło w niedos�a�k� i biedzie. 

Bieda w społecze�s�wie zachodnim nasz�ch czasów charak�er�z�je się 
przede wsz�s�kim odcz�ciem w�obcowania�� rozpacz� i złości na społecze�-
s�wo�� dł�gimi okresami bezrobocia�� chroniczną bezradnością (pas�wne pogo-
dzenie się z rzecz�wis�ością bez pragnie� jej zmian�)�� brakiem oszczędności 
i bezpiecze�s�wa finansowego�� pogrążeniem się w dł�gach�� wadliwą opieką 
zdrowo�ną�� niską średnią ż�cia (w s�os�nk� do resz�� pop�lacji)�� napięciami 
i przemocą w rodzinie�� analfabe��zmem i ograniczon�m formaln�m w�ksz�ał-
ceniem�� mono�onn�m ż�ciem pozbawion�m bodźców�� �leganiem przes�ępczo-
ści i ciężkim ograniczeniem mobilności. 

Wiel� spośród �ej gr�p� spędza dni wokół rozpadającego się blok� (osiedla 
„pociągowego”)�� z brak� cz�nności „przepędzając dzie�”. Pobliska s�nagoga 
jes� niemalże jed�n�m źródłem rozr�wek dorosł�ch i s�arsz�ch; �am znajd�ją 
odrobinę szac�nk� i zain�eresowania społecznego. �łodzi chodzą bez cel� po 
dzielnic� albo gromadzą się w cen�r�m handlow�m bądź w lokaln�m �łodzie-
żow�m Cen�r�m K�l��r� i Spor���� dzieci grają w piłkę nożną albo w inne gr� 
i zaję�e są wzajemn�m dok�czaniem�� prowadząc�m niekied� do przemoc�. 

�ała różnica międz� zasiłkiem z Narodowego Zakład� Ubezpiecze� Spo-
łeczn�ch cz� zasiłkiem dla bezrobo�n�ch a w�nagrodzeniem za pracę w zawo-
dach „niebieskiego kołnierz�ka” w Izrael� skłania l�dzi będąc�ch w kłopo�ach 
do niesz�kania prac�. Ponieważ w osiedlach na per�feriach w�bór prac jes� 
ograniczon� a poziom bezrobocia d�ż��� wiel� opanow�je wbrew ich woli chro-
niczne lenis�wo�� niszczące resz�ki d�m� osobis�ej i radości ż�cia. 

Większość l�dzi z �ej wars�w� nie robi karier�. Brak znacząc�ch możliwo-
ści popraw� ż�cia �o najwidoczniejsz� znak rozpoznawcz� biednej wars�w� 
na cał�m świecie. �es� �o ż�cie pozbawione s�ałości�� ponieważ w�s�arcz��� że 
fabr�ka napo�ka na �r�dności i dokon�je masow�ch zwolnie� (są pierwsz�mi�� 
k�ór�ch „w�rz�cono na �licę”). Większość ��rz�m�je się z prac� fiz�cznej – 
jako robo�nic� w fabr�kach albo pracownic� sł�żb (na prz�kład porządkow�ch 
cz� zarządzania nier�chomościami). Znaczna liczba zdob�wa pracę prz�no-
szącą zarobki za pośrednic�wem organizacji zarządzania zasobami l�dzkimi 
– np. w dziedzinie s�różowania. Ta podw�konawcza praca prowadzi do nie-
godn�ch i nazb�� powszechn�ch zjawisk – �akich jak w�korz�s��wanie robo�-
ników w�kon�jąc�ch najniższą pracę. 

D�ża liczba osób po�rzeb�je doda�kowego zasiłk� do dochodów z Narodo-
wego Zakład� Ubezpiecze� Społeczn�ch. Wiel� �eż korz�s�a z pomoc� orga-
nizacji char��a��wn�ch i ofer�jąc�ch pomoc (darmowe jadłodajnie i inne). 
�łode par� zm�szone są przez wiele la� spłacać kred�� mieszkaniow��� żeb� 
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k�pić małe mieszkanie. �imo�� że mowa �� o biedn�m s�a��sie�� wiel� posiada 
�elefon komórkow��� a nawe� dos�ęp do komp��era cz� In�erne��. 

Niemała część dzieci i młodzież� z �ej gr�p� nie ko�cz� dw�nas�� klas 
szkoł� średniej i nie zdaje egzamin� ma��ralnego. Wiel� zacz�na zarobkowa-
nie (zazw�czaj dla własnego ��rz�mania) w okaz�jn�ch pracach jeszcze przed 
wiekiem poborow�m. Słabi wpadają w �zależnienie narko��kowe bądź w świa� 
przes�ępcz� – w o�chła��� z k�órej �r�dno się w�dos�ać. W�soki (w s�os�nk� 
do inn�ch gr�p) procen� spośród nich nie ko�cz� sł�żb� wojskowej; więk-
szość sł�ż� albo sł�ż�ła w armii izraelskiej w f�nkcjach adminis�rac�jn�ch 
i �sł�gow�ch. Pomimo �o wojsko jes� w wiel� prz�padkach deską ra��nkową 
dla młod�ch z �ej wars�w��� jeśli �daje im się zdob�ć �am s�ał� e�a� z pensją 
w randze podoficera. 

Towarz�s�wo „El ha’�a’ajan” (Do źródła) – sieć ins����cji zajm�jąc�ch 
się �dos�ępnianiem nieformalnej ed�kacji dzieciom�� młodzież� i dorosł�m 
– zos�ało ��worzone przez Szas j�ż w 1985 rok� i od �ego czas� wciąż roz-
szerza się i rozwija swoją ofer�ę pomoc�. Obecne jes� ono w prawie każdej 
ż�dowskiej osadzie w Izrael��� gdzie zajm�je się�� głównie po poł�dni� albo 
wieczorem�� szeroką i różnorodną działalnością�� �aką jak lekcje Tor� dla doro-
sł�ch�� w�kład� dla kobie��� kl�b� dla młodzież� cz� lekcje prz�go�owawcze do 
bar micw�. 

Poli��ka oświa�owo-socjalna prz�wódz�wa par�ii Szas jes� dwojaka: z jed-
nej s�ron� jes� �o chęć �ra�owania swoich braci z niedoli�� z dr�giej s�ron� 
– pragnienie powiększenia i rozszerzenia wspólno�� wierząc�ch za pomocą 
przemienienia Izraela w pa�s�wo halach�. Te dwa pragnienia w pewien spo-
sób ne��raliz�ją się�� ponieważ z jednej s�ron� l�dzie Szas� ra��ją wiel� l�dzi 
od przes�ęps�w�� obdarow�jąc ich ż�ciem pełn�m szac�nk� i pods�awow�m 
s�andardem ekonomicznej egz�s�encji�� z dr�giej zaś s�ron� ed�kacja Szas� 
jes� ��pową �l�raor�odoks�jną ed�kacją�� k�óra nie jes� odpowiednia dla więk-
szości gr�p� jej w�znawców. 

Wprawdzie Szas pomaga biedn�m wars�wom�� ale w ramach swoich ins��-
��cji oświa�ow�ch nie prz�go�ow�je młod�ch�� k�órz� moglib� s�ać się częścią 
s�s�em� biznesowego�� ekonomicznego�� prawnego�� wojskowego i medialnego 
pa�s�wa. Wewną�rz Szas� rabini nadal namawiają swoich �czniów�� ab� nie 
prz�s�ępowali do egzamin� ma��ralnego�� a na�ka – również we wczesn�m 
wiek� – ma charak�er religijn��� a nie ogólnoed�kac�jn�. 

Niskie w�ksz�ałcenie w środowisk� wars�w� per�fer�jnej objawia się nie-
wielką świadomością procesów społeczn�ch rozgr�wając�ch się dokoła�� bra-
kiem wiedz� na �ema� pods�awow�ch fak�ów do��cząc�ch społecze�s�wa�� 
pa�s�wa i świa�a�� �przedzeniami do liczn�ch �ema�ów i coraz częs�sz�m 
(w s�os�nk� do inn�ch wars�w) popełnianiem błędów jęz�kow�ch. 
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Członkowie �ej wars�w� skłaniają się poli��cznie k� religijnej �rad�c�jnej 
prawic�. Świa�opogląd ich jes� pełn� liczn�ch �przedze� i nienawiści do inn�ch 
sek�orów (Arabów�� imigran�ów z Rosji i E�iopii i inn�ch). Powszechne wśród 
wars�w� per�fer�jnej jes� ponad�o głębokie pocz�cie złego ich �rak�owania 
i d�skr�minacji�� rozniecane przez ins����cje Szas�. Z jednej s�ron� gr�pa �a 
charak�er�z�je się d�ż�m zobowiązaniem�� ab� głosować na przeds�awicieli 
Szas��� pomagając�ch im w codzienn�m ż�ci�. Z dr�giej s�ron� – z powod� 
odcz�cia s�ania w miejsc��� bezradności i �rad�c�jnej nienawiści do władz� 
– is�nieje w �ej gr�pie w�soki współcz�nnik �ch�lając�ch się od głosowania 
(z p�nk�em widzenia: „czem� �racić czas na obie�nice�� k�óre i �ak nie będą 
spełnione”). 

Pomimo �o nadal znaczna część manda�� Szas� pochodzi z �ej wars�w�. 
D�ża liczba członków �ej społeczności w przeszłości i najw�raźniej w w�bo-
rach bieżąc�ch głosowała na Lik�d. Pewna zaś liczba�� k�órej wielkość �r�dno 
�s�alić�� głosowała w os�a�nich w�borach na „Izrael Nasz�m Domem” w w�-
nik� zasadniczej linii poli��cznej i an��ins����cjonalnego wizer�nk� Avigdora 
Libermana. 

Lokalne w�bor� – przede wsz�s�kich w mał�ch radach i rozwijając�ch się 
mias�ach – są dla wars�w� per�fer�jnej niemalże jed�ną okazją�� ab� pocz�ć�� 
że jes� w ich rękach poli��czna siła i wpł�w�. �awne i cz�nne poparcie jednego 
z kand�da�ów może prz�nieść (jeśli zos�anie on w�bran�) ins����cjonalne 
poparcie różnego rodzaj� – na prz�kład zała�wienie prac� w lokalnej radzie 
albo zniżki w poda�k� od własności płacon�m Urzędowi �ias�a. 

War�e podkreślenia jes� �o�� że: 
K�l��ra Szas� mieści w sobie prak��cznie dwie społeczności�� mające różn� 

s��l ż�cia: z jednej s�ron� prz�wódc� Szas��� ak��wiści i �czniowie jej �l�raor�o-
doks�jn�ch jesziw (k�ór�ch analiza w ��m przewodnik� ma miejsce w ramach 
sek�ora �l�raor�odoks�jnego – hebr. charedim)�� z dr�giej s�ron� społeczność 
�rad�c�jno-s�jonis��czna ksz�ałcąca się w szkołach n�r�� oświa�� pa�s�wowo-
religijnej albo oświa�� pa�s�wowej. 

Pierwsza gr�pa s�anowi mniejszość wśród w�borców Szas��� charak�er�z�je 
się �l�raor�odoks�jn�m s��lem ż�cia�� k�ór� ma swoje źródło w li�ewskich jeszi-
wach i w jesziwach założon�ch przez rabina Ovadię Yosefa. Wedle szac�nko-
wej ocen��� prz�najmniej połowa głosów�� jakie dos�aje Szas�� pochodzi od l�dzi�� 
k�órz� nie są religijni�� ale zachow�jąc� �rad�cje bądź są świecc�. 

Dr�ga gr�pa prowadzi s��l ż�cia świecki-zachow�jąc� �rad�cję�� związana 
jes� z pa�s�wem (odb�wa sł�żbę w wojsk� izraelskim) i nie przes�rzega 
wsz�s�kich 613 prz�kaza�. �ej religijność przejawia się głównie w odmawiani� 
modli�w� kid�sz w wieczór szaba�ow��� w niereg�larn�m odwiedzani� s�nagog 
(zwłaszcza w wigilie świą� i w świę�a)�� w zachow�wani� świą� i �rocz�s�ości 
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przejściow�ch zgodnie z halachą oraz w sz�kani� porad � rabinów i kaba-
lis�ów. Rabin Ovadia Yosef i rabini m� podporządkowani („Rada �czon�ch 
w Torze�� rabinów�� kabalis�ów i prz�wracając�ch do wiar�”) są dla �ej gr�p� 
d�chow�m a��or��e�em�� ale nie zobowiąz�jąc�m a��or��e�em prawn�m cz� 
religijn�m. 

W ciąg� os�a�nich �rz�dzies�� la� miało miejsce odrodzenie k�l�� l�dowej 
religii orien�alnej. L�dzie gromadzą się �ł�mnie�� ab� dos�ać błogosławie�s�wo 
cz� am�le� od rabinów i kabalis�ów (niek�órz� s�ali się k�l��row�mi boha�e-
rami w cał�m społecze�s�wie izraelskim)�� pomodlić się na grobie cad�ków 
i pse�docad�ków�� świę�ować w �owarz�s�wie wiel� l�dzi �rocz�s�ości rabina 
i kabalis�� Baba Sali w Ne�ivo� i świę�o Lag BaOmer (hebr. �rz�dzies�� �rzeci 
snop) na górze �eron. 

L�dowe świę�owania prz�cz�niają się do rozwoj� „s�bk�l��r�” Szas� 
i wzmacniają jego poz�cję wśród wars�w ż�jąc�ch w niedoli. Również powięk-
szające się różnice międz� gr�pami kra�cow�mi w Izrael� prz�cz�niają się 
do zakorzenienia Szas� w sercach biednej orien�alnej społeczności�� ponie-
waż podkreślają �cz�cia zazdrości i fr�s�racji obecne wśród zacofanej pop�-
lacji (k�órej większość – poza Arabami i �l�raor�odoksami – jes� orien�alna)�� 
wobec dobrze s���owanej aszkenaz�jskiej świeckiej eli��. 

Cz� w niedalekiej prz�szłości l�dzie biedn�ch per�ferii w�dos�aną się 
z niedoli i odłączenia? Zmiana zależ� od �rzech rewol�cji�� k�óre nadal czekają 
Izrael – są �o: rewol�cja w oświacie – prz�ciągnięcie dobr�ch na�cz�cieli do 
w�kon�wania zawod� i zapanowanie świa�a now�ch �echnologii w �ej dziedzi-
nie�� rewol�cja w �ransporcie p�bliczn�m (przede wsz�s�kim sz�bkie pociągi) 
i rewol�cja w sz�bkim In�ernecie (s�worzenie we wsz�s�kich częściach pa�-
s�wa wir��alnej przes�rzeni�� �możliwiającej swobodne i ła�we s�rfowanie 
z każdego miejsca). Zmian� �e zbliżą cen�r�m do per�ferii i złamią współ-
zależność międz� miejscem zamieszkania a poziomem socjoekonomiczn�m. 
Nie chodzi �� o zmianę w kró�kim czasie�� ponieważ na��rą społeczn�ch pro-
cesów jes� �o�� że rozgr�wają się w �empie w�mian� pokoleniowej. Ale jeśli do 
chwili obecnej znaczna część spośród wars�w biedn�ch w���cz�ła sobie drogę 
do izraelskiej klas� średniej�� nie ma powod��� dla k�órego proces �en miałb� 
nie b�ć kon��n�owan��� a nawe� prz�spieszon�. 
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Społeczność religijno-narodowa

PowiązaniE rEligii z syjonizMEM 

Pods�awow� świa�opogląd religijno-narodow� prób�je zmierz�ć się z na-
pięciami międz� �rad�cją a nowoczesnością. Religijni narodowc� posz�kiwali 
i nadal posz�k�ją zło�ego środka międz� wiernością dla war�ości �rad�cji 
i halach��� a wiernością dla całej k�l��r� świeckiej i s�jonis��cznej. 

Religijn� s�jonizm jes� w d�żej mierze modelem pośrednim międz� �l�ra-
or�odoks�jnością a s�jonizmem sabrów. Dla �l�raor�odoksów religia jes� ser-
cem i kwin�esencją is�nienia�� na�omias� dla większości religijn�ch Ż�dów jes� 
ona ��lko doda�kiem do nowoczesnego sposob� ż�cia�� podobnego w swojej 
pods�awie do świeckiego s��l�. Przecię�n� religijn� narodowiec pozwala sobie 
na golenie brod��� jednak zachow�je 613 prz�kaza�. W codzienn�m ż�ci� nie 
przes�rzega ich wszakże wedle bardzo res�r�kc�jn�ch i spec�ficzn�ch dla 
każdej cz�nności i dziedzin� „ins�r�kcji działania”�� �ak jak �o cz�ni �l�ra-
or�odoks (w większości prz�padków z powod� podporządkowania �em� l�b 
innem� rabinowi). Wiel� czasem rez�gn�je z modli�w� mincha i maariw�� 
a nawe� z zakładania �efilin. Również rozdział międz� kobie�ami a mężcz�-
znami�� w świecie religijnego narodowca nie jes� �ak os�r� i res�r�kc�jn��� jak 
w sek�orze �l�raor�odoks�jn�m. Także zasad� koszerności nie są �ak s�rowe�� 
jak w świecie �l�raor�odoks�jn�m�� i jes� wiel� religijn�ch narodowców�� k�ó-
rz� korz�s�ają z res�a�racji�� kawiarni i barów �ak w Izrael� jak i zagranicą 
bez wcześniejszego sprawdzania�� cz� dane miejsce ma ak��alne świadec�wo 
koszerności (spoż�wanie niekoszernego pokarm� oraz da� sporządzon�ch 
z mięsa i mleka jes� ocz�wiście niedop�szczalne). 

Ż�d religijn� z reg�ł� nie zam�ka się w ge��cie; szan�je prawo osob� świe-
ckiej do �akiego ż�cia�� jakie ona �waża za sł�szne; nie blok�je �lic w pro�e-
ście przeciw profanacji szaba��. Zazw�czaj sam znajd�je zło�� środek międz� 
obowiązkiem zachow�wania micw (prz�kaza�) a w�godami�� k�óre propon�je 
m� nowoczesność i �echnologia. W wiel� domach znajd�ją się szaba�owe 
zegar� (zaprogramowane �ak�� ab� w�łączał� i włączał� świa�ło o określonej 
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godzinie)�� elek�r�czne podgrzewacze do po�raw�� a w pię�row�ch b�d�nkach 
również szaba�owe wind�. Zbędn�m jes� ch�ba podkreślenie�� że w sek�orze 
�l�raor�odoks�jn�m �chodzi �o za jawną i w�raźną profanację szaba��. 

Płaszcz�zna łącząca religijnego narodowca i jego świeckiego bra�a 
pows�ała j�ż w młodzie�cz�ch la�ach społeczności religijno-s�jonis��cznej. 
R�ch Bnej Akiwa działał pod hasłem „Tora i praca w wizji i cz�nie” jako 
an���eza do separa��zm� �l�raor�odoksów. Połączenie słów Tora i praca w�ra-
żało kwin�esencję religijno-narodowej egz�s�encji�� łączącą współis�nienie 
Tor� i prz�kaza� z realizacją prak��cznej działalności dla b�dow� narod� 
i pa�s�wa. Tak �eż jednocześnie s��di�jąc Torę i �worząc jesziw��� s�anowili 
znaczącą i ak��wną gr�pę b�d�jącą kraj i jego pa�s�wowość: w dziedzinach 
osadnic�wa�� oświa���� na�ki�� sądownic�wa�� med�c�n��� ekonomii�� sz��ki�� poli��ki 
i s�s�em� obronnego. 

W odróżnieni� od �l�raor�odoksów większość religijn�ch narodowców nie 
zaadap�owała pojęcia „s��diowanie Tor� jes� pracą” i w większości prz�pad-
ków „nie �śmiercili siebie w namiocie Tor�” oddalając się od nowoczesnego 
świa�a. Prawie wsz�sc� prac�ją�� ��rz�m�ją siebie i swoje rodzin��� i nie korz�-
s�ają z da�ków dla członków jesziw�. Fak��� że wiel� z nich zdob�ło ogólne 
w�ksz�ałcenie i świadec�wo dojrzałości�� �ła�wia im włączenie się do r�nk� 
prac� w różnorodn�ch zawodach. 

W przeciwie�s�wie do �l�raor�odoksów (a prz�najmniej do skrajn�ch frak-
cji w ��m obozie)�� sek�or religijn�ch narodowców b�ł i pozos�ał spokrewnion� 
ze społecze�s�wem izraelskim. Członkowie sek�ora mają łączność ze wsz�s�-
kimi częściami społecze�s�wa i w większości ��ożsamiają się z pa�s�wem 
Izrael i jego prawami�� łącznie z odb�waniem sł�żb� wojskowej (do��cz� �o 
nie ��lko mężcz�zn – prz�p. red. jęz.). W przeciwie�s�wie do �l�raor�odoksów�� 
współpracę ze świecką społecznością �ważają za całkowicie na��ralną. Nie 
obawiają się�� że świecc� „sprowadzą ich na złą drogę”. Dialog międz� ��mi 
gr�pami jes� �oleranc�jn��� k�l��raln� i nie krz�kliw�. Nik� nie prób�je zmie-
nić cz�jejś religii i zdania. Kied� religijn� narodowiec mówi „kilk� z moich 
najlepsz�ch prz�jaciół jes� l�dźmi świeckimi”�� w większości prz�padków w ich 
głosie nie ma ani krz�� c�nizm�. 

Wspóln� mianownik narodowego religijnego s�jonizm��� we wsz�s�kich 
jego wars�wach�� �o s�anie na dwóch nogach – z k�ór�ch każda pos�awiona jes� 
w inn�m świecie. �edna s�oi na religijnej ziemi�� prz�jm�je na siebie ciężar 
prz�kaza��� �znaje Talm�d i Torę�� jes� wierna zasadom ż�dowskiej wiar� i pro-
wadzi religijn� porządek dnia. Dr�ga zaś s�oi na ziemi świeckiej i związana 
jes� z na�ką i sz��ką�� z pa�s�wowością i in�eresami�� z osiedlaniem w pa�s�wie 
i sł�żbą w wojsk�. Popiera pa�s�wo Izrael całkowicie i prz�jm�je zasad� ż�cia 
w demokra��czn�m pa�s�wie. 



Rozdział 270

Os�rożne osc�lowanie międz� dwoma świa�ami pod�k�owało religijnem� 
s�jonizmowi �miarkowan� program (poli��czn� i religijn�) i nie zmieniło 
się �o do począ�k� wojn� sześciodniowej. Umiarkowanie odzwierciedlało się 
w kwes�iach pa�s�wow�ch (pods�awowe ��ożsamianie się z programem rzą-
dzącej par�ii�� �apaj)�� ekonomiczn�ch (zaadap�owanie �miarkowan�ch socja-
lis��czn�ch pos�aw)�� jak również w dziedzinie ob�czajów religijn�ch (mieszane 
�a�ce dziewczą� z chłopcami�� kobie�� bez nakr�cia głow��� brak religijn�ch 
ins����cji oświa�ow�ch ponadlicealn�ch). Przez os�a�nie �rz�dzieści la� har-
monia �a zos�ała nar�szona; ma �o wielki wpł�w na religijną i narodową spo-
łeczność�� o cz�m będzie mowa później. 

�ednakże również obecnie większość religijn�ch narodowców iden��fi-
k�je się bardziej z Ż�dami świeckimi niż z �l�raor�odoksami. W większo-
ści prz�padków narodowiec religijn� nie ogranicza siebie do konkre�nego�� 
zamknię�ego i homogenicznego miejsca zamieszkania�� jak �o jes� prz�ję�e 
w społecze�s�wie �l�raor�odoks�jn�m. Cz�je się lepiej w d�ż�m mieście�� 
w mieszanej dzielnic��� w dom��� gdzie część jego sąsiadów s�anowią Ż�dzi 
świecc�. W zasadzie nie b�rz� �o jego spokoj��� gd�ż wie�� że sąsiedzi jedzą cha-
mec w świę�o Pesach albo nie poszczą w �om Kipp�r (nie jes� m� �eż z �ego 
powod� prz�kro). R�ch �liczn� albo o�warcie cen�rów handlow�ch i miejsc 
rozr�wek w szaba� jes� wprawdzie w jego oczach kłopo�liwe�� ale nie prawi 
on morałów Ż�dowi świeckiem��� ab� się nawrócił�� ��lko prz�jm�je zais�niałą 
s���ację ze zroz�mieniem. 

W religijn�m s�jonizmie pows�ało ciekawe�� �rad�c�jne rozróżnienie�� 
pomagające religijn�m Ż�dom f�nkcjonować międz� dwoma świa�ami. 
W społeczności �ej w�rosła gr�pa d�chow�ch prz�wódców (rabini) izol�jąca 
się od świa�a i ż�jąca w świecie Tor��� a obok nich – znaczna część gr�p� wie-
rząc�ch religijn�ch narodowców�� prób�jąca wciąż adap�ować k�l��rowe znaki 
�ożsamości świeckiego świa�a. (D�cho�omia �a zmienia się w os�a�nich la�ach 
o cz�m będzie mowa poniżej.)

W religijno-narodowej społeczności o d�żej ilości odłamów i gr�p�� wiel� 
rabinów �waża siebie (jes� �o �akże zdanie ich wiern�ch) za „mądr�ch �cz-
niów” (�czon�ch obeznan�ch w Torze i ż�dowskim prawie) i dla�ego s�awiają 
siebie w�żej od inn�ch. 

Wraz z �pł�wem ż�dowskiej his�orii rabini b�li pod wieloma względami 
�ważani za w�żej s�ojąc�ch od l�d� i z�sk�jąc�ch w�ją�kową poz�cję. Wspól-
no�a�� k�órej przewodnicz�ł rabin�� oczekiwała od niego jeszcze większego r�gor� 
pod względem religijn�m (a prak��cznie pod każd�m względem)�� włączając 
w �o r�gor�s��czne przes�rzeganie zasad w dziedzinie w�gląd� zewnę�rznego. 

To przekonanie pan�je nadal wśród szerokich gr�p w narodow�m sek�orze 
religijn�m. Prak��cznie wśród jego członków różnice międz� rabinami a ich 
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wiern�mi�� jeśli chodzi o zajmowanie cen�ralnego miejsca religii w ich ż�ci��� 
są znacznie większe niż ma �o miejsce w sek�orze �l�raor�odoks�jn�m. Bo 
przecież � �l�raor�odoksów większość mężcz�zn zajm�je się s��diowaniem 
Tor� (albo prz�najmniej pozos�ają w ramach kolel� cz� jesziw�) i przes�rzega 
zasad� modli�w� w minianie �rz� raz� dziennie�� na�omias� większość męż-
cz�zn w narodow�m sek�orze religijn�m nie zajm�je się cał� czas sprawami 
związan�mi z religią�� ale przede wsz�s�kim sprawami związan�mi z dniem 
dzisiejsz�m�� podobn�mi do ��ch�� k�ór�mi zajm�ją się Ż�dzi świecc��� �o znacz� 
pracą�� rozr�wką i podobn�mi rzeczami. 

Dla�ego rabini w narodow�m obozie religijn�m �ważani są pod wieloma 
względami za rodzaj religijnej „ko�wic�” w oceanie działa� niekoniecznie 
związan�ch z religią. �es� �o �rochę podobne do s���acji gospod�� domow�ch 
�roszcząc�ch się o rodzinę w czasie gd� ich mąż prac�je. Rabini w narodow�m 
sek�orze religijn�m �roszczą się o wsz�s�ko�� co do��cz� religii�� w czasie gd� ich 
wspólno�a zaję�a jes� ��rz�m�waniem siebie i �ciechami �ego świa�a. T�lko 
w niek�ór�ch gminach i niek�ór�ch odłamach poz�cja rabinów w sek�orze 
jako na�cz�cieli halach� s�aje się podobniejsza do poz�cji rabinów �l�raor�o-
doks�jn�ch�� k�ór�ch dec�zja jes� os�a�eczna i k�órz� dzierżą w swoich rękach 
f�nkcję prz�wódczą i ps�chologiczną. Są rozjemcami w radach i prowadzą 
wiern�ch międz� �eorią halach� a codzienną prak��ką. Najbardziej �zdol-
nieni spośród nich s�ają się �eż przewodnikami i d�chow�mi ikonami (zwłasz-
cza dzięki swoim kazaniom i p�blikacjom). 

Religijnego narodowca można rozpoznać z ła�wością po w�glądzie 
zewnę�rzn�m. Pods�awow� znak rozpoznawcz� � mężcz�zn �o dziergana kipa�� 
a � kobie� (męża�ek) nakr�cie głow� – ch�s�a albo s��low� kapel�sz. �ęska 
garderoba jes� nowoczesna�� ale zazw�czaj ��lko pods�awowa�� nieco l�dowa�� 
nie markowa�� nie prz�ciągająca spojrze�. Nie ma ona w�raźn�ch elemen-
�ów s�roj� �l�raor�odoksów (�akich jak chała��� czarn� kapel�sz cz� sz�rajmł – 
f��rzana czapka) ani �eż w�raźn�ch elemen�ów świeckich (�akich jak obcisłe 
dżins��� kozaki�� płaszcz skórzan��� bl�zki w krz�cząc�ch kolorach cz� �a��aże). 

Kobie�� w sek�orze narodowo-religijn�m od pokole� obowiąz�ją prawie 
niezmienione zasad� �bior�. S�rój jes� nowoczesn� i modn��� ale zazw�czaj nie 
odkr�wając� ciała�� a z pewnością nie nazb�� ero��czn�. Kobie�� in�eres�ją się 
nowinkami w modzie�� cenią marki�� ale większość s�awia sobie w�raźne gra-
nice. Charak�er�z�je je skromność (w różn�m s�opni�)�� s�onowanie i właś-
ciwa s�ałość. �arderoba ich w większości prz�padków nie zawiera obcisł�ch 
dżinsów i biodrówek�� bl�zek z odkr���m brz�chem�� s�kienek bez ramiączek�� 
bi�s�onosz� push up cz� b��ów na szpilkach. Kobie�� dbają o swój w�gląd 
zewnę�rzn��� �kładają włos� i – w przeciwie�s�wie do ich siós�r z gr�p� �l�ra-
or�odoks�jnej – większość nie nosi per�k; nie są �eż okr��e od s�óp do głów. 
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Rolę �ę pełni nakr�cie głow� – począwsz� od modn�ch kaszkie�ów do różno-
rodn�ch wełnian�ch czapek. Są �eż i �akie kobie���� k�óre nie zakr�wają głow� 
wcale. 

trudnoŚCi z oszaCowaniEM PoPulaCji  
rEligijno-narodowEj

W s�arodawn�m plemienn�m społecze�s�wie społeczne granice b�ł� jasno 
określone. Członkowie plemienia znajdowali się na ��m sam�m okrojon�m 
obszarze geograficzn�m�� określali siebie jako osobną gr�pę�� zachow�wali 
szczególne dla siebie zw�czaje i kom�nikowali się ze sobą wewnę�rzn�m 
własn�m jęz�kiem. Nowoczesne społecze�s�wo jes� he�erogeniczne w swojej 
na��rze�� a f�nkcjon�jąc� w nim człowiek jes� bardzo mobiln� i elas��czn�. 
Członkowie �ego samego oboz� religijnego�� e�nicznego�� narodowego�� a nawe� 
rodzinnego niekoniecznie mieszkają obok siebie i niekoniecznie ��rz�m�ją 
nieprzerwane więzi. Co więcej�� człowiek nowoczesności ma zazw�czaj parę 
gr�p odniesienia (Reference Groups) i parę �ożsamości�� k�óre �worzą �o�� co dziś 
naz�wa się w socjologii �ożsamością łącznikową (hyphenated Identity).

O�warcie człowieka na zwiększającą się s�ale liczbę wpł�wów zewnę�rz-
n�ch �worz� zmieniające się kolaże świa�opoglądów i s��lów ż�cia. W�nikiem 
�ego jes� coraz �r�dniejsze ska�egor�zowanie l�dzi pod względem socjolo-
giczn�m. Są oni po pros�� o wiele bardziej eklek��czni w swoim zachowani��� 
a d�żo mniej konsekwen�ni i przewid�walni. 

Co więcej�� proces ind�wid�alizacji społecze�s�wa i pojawienie się wiel� �oż-
samości zmienia b�dowę a��or��e�� i władz�. Człowiek nowoczesności s�ał się 
bardziej a��onomiczn��� podporządkowan� jednocześnie kilk� zdecen�ralizowa-
n�m a��or��e�om i kon�rola jego zachowania s�ała się o wiele �r�dniejsza. 

Religijni narodowc� w Izrael� są dobr�m prz�kładem �ego zjawiska. Nie 
��lko �r�dno ska�egor�zować ich�� ale również bardziej niż kied�kolwiek s�ają 
się niew�raźne granice międz� nimi a �l�raor�odoksami z jednej s�ron� oraz 
Ż�dami świeckimi z dr�giej. Prak��cznie pows�ał� bardzo niew�raźne gra-
nice międz� gr�pami ��r�dniające nawe� oszacowanie ich demograficznej  
liczb�. 

Wiel� Ż�dów religijn�ch może b�ć obecnie z ła�wością �ważan�ch za �l�ra-
or�odoksów (również �ac��� k�órz� siebie �ak nie defini�ją) i w �akim sam�m 
s�opni� wiel� z nich może b�ć zdefiniowan�ch z ła�wością jako Ż�dzi „zacho-
w�jąc� �rad�cję”. 

D�ża liczba spośród nich odchodzi od religii; �o komplik�je s���ację jeszcze 
bardziej . Liczne dane do��czące sek�orów w Izrael� odnoszą się do rodzin� 



Społeczność religijno-narodowa 73

jako do jednos�ki s�a��s��cznej. Ale wśród Ż�dów religijn�ch nierzadko można 
znaleźć religijn�ch rodziców z jedn�m dzieckiem l�b z kilkorgiem po�oms�wa�� 
k�órz� przes�ali b�ć religijn�mi Ż�dami (w �akim bądź inn�m s�opni�). 

Kied� człowiek przes�aje b�ć religijn�? Kied� zdejm�je kipę (w prz�padk� 
mężcz�zn)? A może od chwili�� gd� zaczął zapalać świa�ło w szaba�? �ak ska�ego-
r�z�jem� go na prz�kład�� jeśli nie zapala świa�ła�� ale włącza �elewizję w szaba�? 
Ul�raor�odoksi powiedzą bez wahania: „To nie jes� Ż�d religijn�”. Ale wiel� 
Ż�dów religijn�ch będzie wahać się�� cz� w�kl�cz�ć go ze swojej społeczności. 
W �akim sam�m s�opni� można sp��ać�� kied� człowiek s�aje się �l�raor�odok-
sem? Cz� może b�ć nim na prz�kład człowiek�� k�ór� przes�rzega religijn�ch 
prz�kaza� na poziomie r�gor� �l�raor�odoks�jnego�� ale pozwala sobie zjeść 
koszern� pokarm za�wierdzon� niekoniecznie przez �l�raor�odoks�jne organi-
zacje koszerności? I załóżm��� że wkłada do �s� w�łącznie pokarm �znan� za 
koszern� przez �r�b�nał or�odoks�jnej wspólno�� i przes�rzega w sposób żarliw� 
skromności�� włączając w �o oddzielenie mężcz�zn od kobie��� ale jego córka nie 
zgadza się w�jść za mąż za pośrednic�wem ins����cji swa�ania�� ��lko w sposób 
prz�ję�� współcześnie (za pośrednic�wem spon�anicznego poznania par�nera 
i zakochania). Cz� w �akim prz�padk� rodzina będzie zdefiniowana jako reli-
gijna? Zależ� kogo się p��a. Kró�ko mówiąc�� jes� �o d�ż� problem. 

W całościowej definicji członek sek�ora religijno-narodowego jes� religij-
n�m or�odoks�jn�m Ż�dem�� prz�najmniej jeden s�opie� w�żej od Ż�dów defi-
ni�jąc�ch siebie jako zachow�jąc�ch �rad�cję. W większości prz�padków kipa 
na głowie mężcz�zn w �ej gr�pie jes� dziergana�� ��ożsamia się go z ideolo-
giczn�m po�omkiem d�nas�ii „ha’mizrachi” – r�ch� poli��czno-s�jonis��czno-
religijnego ��worzonego w 1902 rok� w w�nik� dec�zji pierwszego kongres� 
s�jonis��cznego�� ab� pos�awić f�ndamen� dla świeckiej oświa�� s�jonis��cznej 
(jego założ�ciele �wierdzili�� że is�nieje nierozerwaln� związek międz� Ziemią 
Izrael [Pales��ną]�� narodem Izraela i Torą Izraela). 

Religijn� narodowiec jes� Ż�dem or�odoks�jn�m�� ale również s�jonis�ą. 
�ako �aki�� jes� albo b�ł w�chow�wan� w ins����cjach oświa���� k�óre należą do 
n�r�� s�jonizm� religijnego�� �o znacz� w szkołach i jesziwach na poziomie 
szkół średnich dla chłopców i szkół średnich dla dziewczą� n�r�� pa�s�wo-
wego religijnego�� albo w pr�wa�n�ch placówkach oświa���� k�óre w os�a�nich 
la�ach w�rosł� w ogóln�m n�rcie. Większość ��ch ins����cji propon�je ogólne 
w�ksz�ałcenie w zakresie szkół świeckich z doda�kiem i z naciskiem na na�ki 
związane z religią (j�daizm�� Talm�d i inne). 

Ważną częścią ��powego s�s�em� oświa�� religijn�ch narodowców są rów-
nież młodzieżowe r�ch� religijne: R�ch Bnej Akiwa (założon� w 1929 rok� 
i �ważan� za ins����cję najbardziej ��ożsamianą z s�jonizmem religijn�m) 
oraz inne r�ch� pows�ałe w os�a�nich la�ach. 
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Religijni narodowc� (gr�pa naz�wana �akże „religijn�m s�jonizmem” 
albo „dziergan�mi kipami”) należą do n�r�� neoor�odoks�jnego�� łączącego 
świa� halach� ze świa�em globalnej k�l��r�. Ich d�chowe i społeczne zaję-
cia�� zawód�� k�ór� w�bierają�� a nawe� ich rozważania poli��czne – wsz�s�ko 
jes� w�nikiem �ego połączenia. Cen�ralna rola�� jaką odgr�wa pa�s�wo Izrael 
w ż�ci� narod� ż�dowskiego pod względem religijn�m�� k�l��raln�m i egz�-
s�encjaln�m s�anowi drogowskaz w ich ż�ci�. Wraz z dążeniem do o�warcia�� 
oświecenia�� �olerancji i dialog� z k�l��rami i świa�opoglądami inn�mi niż 
w�znawane przez gr�pę�� pa�s�wo zacz�na odgr�wać większą rolę. 

Na marginesie w�znaniowego obszar� w Izrael� działają dwa r�ch� – kon-
serwa��wn� i reformowan��� k�óre poprowadził� j�daizm i jego sposób ż�cia 
o jeden krok naprzód (niek�órz� powiedzą: o jeden krok za d�żo). Konserwa-
��wn� j�daizm (jego w�znawc� wolą naz�wać go j�daizmem �rad�c�jn�m) jes� 
n�r�em j�daizm� rabinicznego�� k�ór� narodził się w E�ropie w XIX wiek�. 
Ż�dzi konserwa��wni za hasło s�awiają sobie w�pełnienie halach� i dos�o-
sowanie jej do d�cha czasów�� ale nie zgadzają się na skrajne odch�lenia od 
zasad halach� i oddalenie się od �rad�cji �ak jak �o propon�ją Ż�dzi refor-
mowani. Wedł�g nich ofer�a konserwa��wna daje al�erna��wę nie ��lko dla 
or�odoksji�� ale �akże dla ż�cia świeckiego. 

R�ch konserwa��wn� w Izrael� posiada swoje cen�r�m i około pięćdzie-
sią� działając�ch gmin. Ak��w�je on r�ch młodzieżow��� Noam (Trad�cjona-
lis��czną młodzież)�� oraz sieć szkół „Wzmocnienie dla s��diów j�daizm�”. 
Cen�ralne ciało reprezen��jące war�ości r�ch��� Ins����� Ż�dowskich S��diów 
Schech�era w �erozolimie�� jes� ins����cją akademicką �znaną przez radę 
szkolnic�wa w�ższego. Na�omias� pa�s�wo Izrael nie �znaje za ważne cere-
monii zawierania śl�bów cz� rozwodów przeprowadzan�ch przez rabinów 
�ego r�ch�. 

R�ch reformowan� (naz�wan� w Izrael� R�chem ��daizm� Pos�ępowego) 
jes� n�r�em religijn�m w j�daizmie�� s�awiając�m niezależność jednos�ki nad 
�rad�cją�� prawami i zw�czajami. To jednos�ka dec�d�je�� cz� będzie zachow�-
wać prz�kazania�� a jeśli �ak�� �o k�óre. Ż�dzi reformowani podchodzą bardzo 
elas��cznie do roz�mienia główn�ch zasad j�daizm��� będąc przekonan�mi 
o ��m�� że żaden Ż�d nie powinien b�ć zm�szan� do prz�jmowania choćb� 
jednej z zasad wiar�. 

R�ch j�daizm� pos�ępowego w Izrael� jes� częścią świa�owego r�ch� liczą-
cego milion� członków na pięci� kon��nen�ach i w 36 krajach; obecnie s�a-
nowi największą religijną gr�pę w świecie ż�dowskim. Od 1973 rok� świa�owe 
cen�r�m s�owarz�szenia r�ch� mieści się w �erozolimie i �am �eż znajd�ją się 
różne ins����cje r�ch��� zajm�jące się działalnością s�jonis��czną�� społeczną�� 
poli��czną�� lobb�s��czną�� oświa�ową i k�l��ralną. R�ch ciesz� się wolnością 
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sprawowania k�l���� jednakże ceremonie śl�bne cz� rozwod� przeprowadzane 
przez rabinów reformowan�ch nie są �znawane przez pa�s�wo Izrael�� a kon-
wersja reformowana jes� �znawana. Wiel� l�dzi w Izrael� rozpoznaje w r�ch� 
reformowan�m wpł�w� chrześcija�s�wa; szkodzi �o jego wizer�nkowi.

Większość Ż�dów konserwa��wn�ch i reformowan�ch nie nosi kip��� a spo-
łecze�s�wo nie iden��fik�je ich z sek�orem religijno-narodow�m. Fak��� iż 
d�chowe cen�ra ob� r�chów znajd�ją się w S�anach Zjednoczon�ch�� może 
również świadcz�ć o s�os�nkowo słab�m wrośnięci� ich w miejscową ziemię. 
Co więcej�� religijni narodowc� – nawe� ci najbardziej �miarkowani – podcho-
dzą do ��ch r�chów z rezerwą�� a nawe� widzą w nich zagrożenie. Dla�ego nie 
mogą b�ć włączone (z p�nk�� widzenia socjologicznego) jako leżące w grani-
cach sek�ora religijno-narodowego. 

Należ� za�waż�ć�� że w os�a�nich la�ach nas�ąpiło fak��czne zbliżenie (bez 
prawn�ch pods�aw) pomiędz� religijn�mi narodowcami a r�chami: konserwa-
��wn�m i reformowan�m. �edn�m z w�razów �ego zbliżenia jes� wewnę�rzna 
walka o �dział i prowadzenie obrzędów religijn�ch przez kobie�� (na co � Ż�-
dów reformowan�ch i konserwa��wn�ch j�ż zezwolono). 

�ak d�ż� jes� obóz religijno-narodow� w Izrael�? Próba �s�alenia dokład-
nej liczb� może napo�kać niemało �r�dności. W�liczm� niek�óre z nich:

Sek�or religijno-narodow� nie jes� zb�dowan� z jednej br�ł�. �ieści w sobie 
l�dzi bliskich zachowani� Ż�dów świeckich i wą�pliwe jes��� cz� można zalicz�ć 
ich do członków sek�ora. S���acja �a komplik�je się zwłaszcza wobec fak���� że 
w wiel� rodzinach rodzice pozos�ali Ż�dami religijn�mi�� podczas gd� ich dzieci 
całkiem l�b częściowo się zsek�lar�zował�. Prz�chodząc do dom� rodziców�� 
mogą nakładać kipę�� a nawe� �czes�nicz�ć w modli�wach w s�nagodze (ab� 
�szanować i �ciesz�ć rodziców)�� ale po powrocie do własnego dom� zachow�ją 
się we wsz�s�kim jak Ż�dzi świecc�. Cz� więc zalicz�ć ich do świeckiego sek�ora 
sabrów (z powod� ich pr�wa�nego sposob� ż�cia)�� cz� do religijno-narodowego 
(z racji�� że są częścią religijnej rodzin�)? Odpowiedź wcale nie jes� pros�a. 

Naprzeciw nich is�nieją gr�p� w społeczności religijno-narodowej�� k�óre 
zbliż�ł� się w swoim świa�opoglądzie�� �ożsamości i sposobie ż�cia do �l�raor-
�odoksów. Liczne ins������ badawcze zaliczają ich nawe� w s�a��s��kach do 
�l�raor�odoksów. Ale zbliżenie �o jednak nie jes� absorpcją i wą�pliwe�� cz� 
sami siebie zakwalifikowalib� do oboz� �l�raor�odoks�jnego. Więc do jakiej 
społeczności ich zakwalifikować? Nie jes� �o pros�e p��anie. 

Oszacowanie za pośrednic�wem liczb� �czniów w n�rcie religijnej oświa�� 
może prz�nieść niedokładne liczb� międz� inn�mi z �ego powod��� iż liczni 
świecc� i zachow�jąc� �rad�cję rodzice zapis�ją swoje dzieci do pa�s�wow�ch 
szkół religijn�ch�� a część nawe� do sieci Szas� (Źródło Szkolnic�wa Religij-
nego)�� propon�jącej szkolnic�wo za darmo. 
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Is�nieją jeszcze dwie niemałe �r�dności. Po pierwsze�� w przeciwie�s�wie do 
�l�raor�odoksów�� k�órz� sk�piają się w zdefiniowan�ch dzielnicach i osadach�� 
religijni narodowc� rozproszeni są po cał�m Izrael� i wiel� z nich mieszka w 
dzielnicach zamieszkiwan�ch przez Ż�dów świeckich i zachow�jąc�ch �rad�-
cję. Dla�ego w przeciwie�s�wie do �l�raor�odoksów bardzo �r�dno oszacować 
ich liczbę wedle parame�rów sk�pie� geome�r�czn�ch. 

Po dr�gie�� w przeciwie�s�wie do �l�raor�odoksów Ż�dzi religijni nie gło-
s�ją na jedną konkre�ną par�ię. Ich głos� rozkładają się w większości międz� 
�afdal – Narodową Par�ię Prac��� Lik�d a par�ie prawicowe (jak Izraelska 
Unia Narodowa�� Izrael Nasz�m Domem�� Religijn� Fron� Tor� pod przewod-
nic�wem Bar�cha �arzela). Dla�ego �r�dno określić ich liczbę opierając się 
jed�nie na dan�ch z głosowania w�borczego. Co więcej�� są �eż �ac� zacho-
w�jąc� �rad�cję�� k�órz� głos�ją na par�ie religijne i ��m sam�m zmieniają 
wskaźniki liczbowe. 

Przed kilkoma la�� op�blikowałem pierwsze obszerne oszacowanie sek�ora 
religijno-narodowego. Opierało się ono na badaniach religijności przeprowa-
dzon�ch przez ins������ badawcze w Izrael� i �łówn� Urząd S�a��s��czn� 
oraz wedł�g dan�ch z głosowania w różn�ch komisjach w�borcz�ch na �ere-
nie Izraela. Posiłk�jąc się złożoną manip�lacją ma�ema��czną doszedłem do 
nas�ęp�jąc�ch wskaźników: Liczba pop�lacji religijno-narodowej w Izrael� 
(„Dziergane kip�”) waha się w przedziale 570 ��s.–600 ��s. osób. Największa 
wars�wa demograficzna (w k�órej skład wchodzą również młodzi – po�omko-
wie religijn�ch rodzin�� k�órz� oddalili się w os�a�nich la�ach od religii) w�nosi 
najprawdopodobniej około 200 ��s. osób. 

PRzezROczySTy SekTOR

Członkowie sek�ora religijno-narodowegozamieszk�ją w wiel� miejscach 
w Izrael�. �ieszkają prak��cznie w niemal każdej osadzie z ż�dowską pop�-
lacją. Poza religijn�mi kib�cami i moszawami oraz gr�pą osiedli ż�dowskich 
na �erenie ��dei i Samarii nie ma nawe� ani jednej osad� w Izrael� o homo-
geniczn�m sk�pisk� cz� nawe� większości noszącej dziergane kip�. 

�imo �o religijne rodzin� mają �endencję do gromadzenia się w dziel-
nicach d�ż�ch mias� i �worzenia �am miejscowej wspólno��. Dzieje się �ak 
zarówno z powod� konieczności posiadania wspólnej s�nagogi�� ins����cji 
d�dak��czn�ch właściw�ch dla dzieci oraz z powod� inn�ch posł�g religijn�ch�� 
ale �eż wsk��ek na��ralnego pragnienia każdego człowieka�� ab� mieszkać 
w środowisk� l�dzi do niego podobn�ch. Co więcej�� Ż�dzi religijni sz�kają 
możliwości k�pienia mieszkania w dzielnicach o d�ż�m sk�pisk� religijnej 
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pop�lacji również dla�ego�� ponieważ zakładają�� że w ��ch dzielnicach w sza-
ba� i podczas świą� będzie panowała świę�a a�mosfera – �ak ważna dla właś-
ciwego sposob� ich ż�cia. 

Pomimo wielkiego rozproszenia większość religijn�ch narodowców kon-
cen�r�je się w cz�erech sk�piskach: w �erozolimie�� ��dei i Samarii�� w mia-
s�ach Sharon� (Pe�ach Tikwa�� Ne�ania�� Kfar Saba�� Ra’anana�� �iv’a� Shm�el 
i inne)�� w moszawach i kib�cach religijn�ch (19 osiedli w pa�s�wie Izrael 
jes� częścią R�ch� Religijn�ch Kib�ców�� obejm�jącego kib�ce religijne 
i kolek��wne moszaw�). Pozos�ałe znajd�ją się w inn�ch częściach Izraela�� 
najczęściej w dzielnicach dobrze rozwinię��ch. T�lko nieliczni zamieszk�ją 
słabo rozwinię�e dzielnice i osad� określane jako będące na niskim poziomie 
socjoekonomiczn�m. Religijna pop�lacja w dzielnicach słabo rozwinię��ch 
i rozwijając�ch się mias�ach przeszła albo proces sek�lar�zacji�� albo – odwro�-
nie – wzmocnienie religijne i prz�łączenie do Szas�. Dla�ego ��rz�m�wanie 
się sek�ora religijno-narodowego na ��ch �erenach osłabło. 

War�o podkreślić ważn� p�nk��� k�ór� zos�ał przez wiel� nieza�ważon�: 
pomimo ich wizer�nk��� większość religijn�ch narodowców nie mieszka na 
ziemiach ok�powan�ch i nawe� nie za Zieloną Linią (obecnie d�ża część jero-
zolimskich dzielnic znajd�je się za Zieloną Linią i �waża się je błędnie za 
osiedla ż�dowskie ��worzone na zaję��ch �erenach arabskich).

Wedł�g półrocznego rapor�� l�dnościowego Zarząd� Ob�wa�elskiego na 
Zachodnim Brzeg� �ordan� mieszka nieco ponad 300 ��s. osób – z k�ór�ch 
100 ��s. jes� �l�raor�odoksami (większość mieszka w �odi’in Ili��� Bei�ar Ili��� 
a część w now�m osiedl� �iv’a� Ze’ev Ili�). Liczba �a nie obejm�je 20 ��s. 
Ż�dów zamieszk�jąc�ch Wzgórza �olan (z k�ór�ch ��lko część jes� Ż�dami 
religijn�mi) i 190 ��s. Izraelcz�ków zamieszk�jąc�ch dzielnice zb�dowane we 
wschodniej �erozolimie po rok� 1967 (gdzie większość jes� �l�raor�odoksami 
i Ż�dami świeckimi). 

Z rapor�� „Osiedla ż�dowskie na Zachodnim Brzeg� – fak�� i liczb��� czer-
wiec 2009”�� opracowanego przez r�ch Pokój Teraz�� w�łania się nas�ęp�jąc� 
obraz:
1. „Osiedla ż�dowskie” są osiedlami�� k�óre ��worz�ł Izrael po rok� 1967 za 

Zieloną Linią na �erenach zdob���ch w Wojnie Sześciodniowej. Podczas 
w�kon�wania „Plan� Odłączenia” (ewak�acji) la�em 2005 rok� �s�nię�o 17 
osiedli ż�dowskich w S�refie �az� i 4 ż�dowskie osiedla w północnej Samarii. 

2. Na Zachodnim Brzeg� �ordan� (nie włączając wschodniej �erozolim�) jes� 
dzisiaj 120 ż�dowskich osiedli. 

3. Teren wsz�s�kich osiedli na Zachodnim Brzeg� znajd�jąc� się pod oficjalną 
j�r�sd�kcją Izraela mieści się na około 520.050 d�namach�� k�óre s�anowią 
9��3% całego �eren� Zachodniego Brzeg� �ordan�. 
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4. Doda�kowo znajd�je się na Zachodnim Brzeg� �ordan� około 100 osad 
„nielegaln�ch” cz� „niedozwolon�ch” (osiedla�� k�óre ��worz�ł� rząd� 
Izraela począwsz� od la� dziewięćdziesią��ch�� ale w sposób niedozwolon� 
i niezgodn� z prawem). Większość ��ch osiedli zos�ała zb�dowana przez 
członków sek�ora religijno-narodowego. Wedle szac�nków organizacji 
Pokój Teraz w osiedlach ��ch zamieszk�je nieco więcej niż 4 ��s. osadni-
ków; jes� �� 1.600 karawan i około 270 s�ał�ch b�d�nków. To na��ralnie 
pł�nn� obraz zmieniając� się s�osownie do s���acji w �erenie. 

5. R�ch Pokój Teraz pocz�nił w�siłek pogr�powania osadników wedle ich 
ideologicznej orien�acji. W osiedlach ż�dowskich zas�osowano nas�ęp�jące 
ka�egorie: 

 –  Ideologiczna (osadnic��� k�órz� zdec�dowali się zamieszkać w osiedlach 
ż�dowskich z pob�dek ideologiczn�ch osadnic�wa Ziemi Izrael i �nie-
możliwienia proces� pows�awania „dwóch pa�s�w”: pales���skiego 
i ż�dowskiego). Organizacja Pokój Teraz �s�aliła�� że mowa �� o 107.549 
mieszka�cach�� k�órz� s�anowią 38��96% z całej liczb� osadników na 
Zachodnim Brzeg�. 

 –  Radykalna ideologia (organizacja Pokój Teraz nie dos�arcza w�jaśnienia 
w kwes�ii �ej ka�egorii; można założ�ć�� że mowa �� o osadnikach�� k�órz� 
założ�li swoje efemer�czne�� niezgodne z prawem osiedla o charak�erze 
prowokac�jn�m�� ab� okazać swój sprzeciw wobec Pales���cz�ków i władz 
izraelskich�� opierając się na rad�kalnej prawicowej ideologii mesja�-
skiej). Pokój Teraz podaje�� że mowa �� o 2.399 mieszka�cach�� s�anowią-
c�ch 0��87% z całej liczb� osiedle�ców na Zachodnim Brzeg�. 

 –  Ultraortodoksyjna (�l�raor�odoksi�� k�órz� prz�b�li do osiedla w posz�kiwa-
ni� �aniego miejsca zamieszkania w okolic� zasiedlonej przez �l�raor�o-
doksów�� ale bez koniecznego związk� z poli��czną ideologią). Pokój Teraz 
podaje�� że chodzi �� o 80.265 mieszka�ców�� k�órz� s�anowią 29��08% z ca-
łej liczb� osiedle�ców na Zachodnim Brzeg�.

 –  Nieideologiczna („Osiedle�c� jakości ż�cia”�� w większości świecc��� prz�b�li 
na osiedla ż�dowskie z powod� niskich cen mieszkaln�ch i s�os�nkowo 
w�sokiej jakości ż�cia�� nie zaś z prz�cz�n ideologiczn�ch). Pokój Teraz 
podaje�� że mowa �� o 85.832 mieszka�cach�� k�órz� s�anowią 31��09% z ca-
łej liczb� osiedle�ców na Zachodnim Brzeg�. 

Z ��ch dan�ch można w�ciągnąć �rz� ważne wnioski. Przede wsz�s�kim: 
większość religijno-narodowej pop�lacji nie mieszka za Zieloną Linią. Po dr�-
gie: liczba osadników w religijno-narodowej pop�lacji nie jes� w�ższa od 1/3 
całego sek�ora�� a prak��cznie jes� bliższa 1/4. Po �rzecie: niewielką liczbę�� 
prawie nieza�ważalną�� s�anowią osadnic� w�znając� rad�kalną bezkompro-
misową linię poli��ki. 
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Na marginesie: około 2.264��s. Pales���cz�ków mieszka na Zachod-
nim Brzeg� �ordan� i około 250 ��s. doda�kowo we wschodniej �erozolimie 
(wedł�g dan�ch pales���skiego �łównego Urzęd� S�a��s��cznego�� s�an na 
koniec 2007 rok�). Na Zachodnim Brzeg� �ordan� 90% mieszka�ców �o Pale-
s���cz�c��� a około 10% �o Ż�dzi naz�wani przez lewicę izraelską i Arabów 
„ż�dowskimi osadnikami” (hebr. mitnachalim). 

W czerwc� 2002 rząd Izraela zdec�dował pos�awić barierę bezpiecze�s�wa�� 
k�órej celem b�ło zapobieganie niekon�rolowan�m wejściom Pales���cz�ków 
– zwłaszcza zamachowcom samobójcom – z Zachodniego Brzeg� �ordan� na 
�eren Izraela. Barierę �ę s�anowi przeszkoda w większości obszarów złożona 
z elek�ronicznego ogrodzenia�� z k�órego dwóch s�ron w�br�kowano drogi�� 
zb�dowano pło�� z dr��� kolczas�ego i w�kopano ��nele. Średnia szerokość 
blokad� w�nosi około sześćdziesią� me�rów. W par� miejscach �s�awion� jes��� 
zamias� pło���� m�r o w�sokości 6–8 me�rów. 

Trasa ogrodzenia przechodzi głównie przez �eren Zachodniego Brzeg� 
�ordan��� a nie na Zielonej Linii�� ale dość blisko niej. Zdec�dowana większość 
Ż�dów w Izrael� �wierdzi�� że b�dowa pło�� b�ła �zasadniona�� a nawe� nie-
zbędna z p�nk�� widzenia e��cznego. D�ża część Arabów w Izrael� i nie-
wielka mniejszość lewic� ż�dowskiej odmawia prawa �znania �ego cz�n�. 
Większa liczba Ż�dów�� k�ór�ch liczba nie jes� pewna�� kr���k�je �rasę pło���� 
zwłaszcza wobec fak���� że nie przes�rzegano prz�legania do Zielonej Linii 
albo możliwie najbliżej do niej. Pos�awiono �eż zarz���� że pło� �derza w wol-
ność przemieszczania się Pales���cz�ków i rozdziela konkre�ne osad� pale-
s���skie. 

Wedle rapor�� organizacji Pokój Teraz zaplanowana dł�gość �ras� bez-
piecze�s�wa w�nosi 790 kilome�rów�� z czego 40 kilome�rów jes� m�rem�� 
a 750 kilome�rów pło�em. �d�b� pło� b�ł zb�dowan� na Zielonej Linii�� dł�-
gość w�nosiłab� nieco ponad 300 kilome�rów. 60% z �ras� pło�� zos�ało j�ż 
zb�dowane. Bariera bezpiecze�s�wa dołącza de facto do Izraela 8��6% �erenów 
Zachodniego Brzeg� �ordan��� w k�ór�ch znajd�je się 49 osiedli ż�dowskich 
i około 190 ��s. osadników. Po s�ronie wschodniej barier� bezpiecze�s�wa 
pozos�aje 71 osiedli ż�dowskich�� a w nich blisko 100 ��s. osadników. 

z MarginEsu do CEntruM

ha�izrachi�� organizacja pa�s�wowo-religijna wewną�rz r�ch� s�jonis��cz-
nego�� k�óra zos�ała ��worzona oficjalnie w rok� 1902�� zaczęła kr�s�alizować 
się na dł�go przed pows�aniem pa�s�wa Izrael. Pisma rabina �eh�d� Alkalai 
(1878–1798)�� sefard�jskiego rabina z okolic Bałkanów�� �ważanego za m�śli-
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ciela n�r�� s�jonis��cznego�� prak��cznie w�przedzają pisma wizjonera pa�-
s�wa ż�dowskiego Benjamina Ze’eva herzla i można dos�rzec w nich pierwsze 
sform�łowanie świa�opogląd� s�jonis��czno-religijnego. 

W 1918 rok� miał miejsce pierwsz� kongres R�ch� ha�izrachi na 
Ziemi Izrael�� a w 1920 rok� cen�r�m świa�owe organizacji ha�izrachi 
zos�ało przeniesione do �erozolim�. Dwa la�a po ��m (w 1922 rok�) zos�ał 
��worzon� r�ch hapoel ha�izrachi�� poli��czna organizacja głosząca hasło 
b�dow� pa�s�wa i socjalizm� z zachow�waniem prz�kaza��� s��diowaniem 
Tor� i religijn�m szkolnic�wem zgodnie z hasłem „Tora wa’Awoda” (Tora  
i praca). 

Na począ�k� la� dw�dzies��ch�� po ��m jak ha�izrachi �z�skała a��onomię 
w dziedzinie religijnej oświa�� w jisz�wie (osadnic�wie) ż�dowskim na Ziemi 
Izrael�� organizacja �a zaczęła �worz�ć swoje najważniejsze ins����cje�� wśród 
nich: Seminari�m dla religijn�ch na�cz�cieli (1923)�� pierwszą religijno-naro-
dową szkołę średnią Tachkemoni (1924)�� �erkaz ha’Raw w �erozolimie�� 
pierwszą s�jonis��czną jesziwę (1924)�� pierwszą religijną szkołę dla dziew-
czą��� Talpio� w Tel Awiwie (1923)�� organizację młodzież� religijnej – Bnej 
Akiwa (1929)�� S��di�m dla przedszkolanek (1933). 

�ednocześnie ��worzono ekonomiczne ins����cje organizacji: Bank 
ha�izrachi (1925) i Kasę Chor�ch organizacji haPoal ha�izrachi (1923�� 
po �pł�wie 4 la� połączoną z Kasą Chor�ch his�adr���). 

W la�ach dw�dzies��ch i �rz�dzies��ch rozwinął się �eż religijn� r�ch 
rolnicz� osiedle�cz� na Ziemi Israel (R�ch Religijn�ch Kib�ców) i zos�ał 
�s�anowion� związek gr�p organizacji haPoal ha�izrachi. Religijna par�ia 
narodowa zos�ała s�worzona z w�nik� połączenia organizacji ha�izrachi 
i haPoal ha�izrachi. 

W w�borach do �rzeciego Knese�� (lipiec 1955) par�ie w�s�ar�ował� we 
wspólnej liście pod nazwą Narodow� Fron� Religijn� i zdob�ł� 11 manda�ów. 
W 1956 rok� zjednocz�ł� się os�a�ecznie i ��worz�ł� �afdal (Narodową Par-
�ię Religijną). Do 1967 rok� �afdal b�ła par�ią cen�rową i s�anowiła koalicję 
z par�ią �apaj. Za zobowiązanie się do zachowania „koalic�jnego posł�sze�-
s�wa” �afdal o�rz�mała z �pł�wem la� minis�ers�wa: spraw wewnę�rzn�ch�� 
religii�� zdrowia i opieki społecznej�� jak również obie�nicę zachowania status 
quo�� poroz�mienie z rok� 1947 Davida Ben ��riona�� respek��jące religijne 
in�eres� w pa�s�wie w cz�erech dziedzinach: zachow�wania szaba���� zasad� 
koszerności�� zawierania małże�s�w i oświa��. 

W sierpni� 1953 rok� zos�ała �s�anowiona w Knesecie �s�awa o oświa-
cie pa�s�wowej�� mająca na cel� zlikwidowanie wiel� kier�nków par��jn�ch 
w oświacie i wprowadzenie dw�członowego szkolnic�wa: jednego religijnego�� 
dr�giego ogólnego. Tak pows�ał osobn� kier�nek w oświacie dla religijn�ch 
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narodowców�� k�ór� �gr�n�ował ich samoświadomość i poz�cję jako oddzielnej 
gr�p� w społecze�s�wie izraelskim. 

W pierwsz�ch dwóch dziesięcioleciach is�nienia pa�s�wa Izrael religijni 
narodowc� pozos�awali na marginesie społecze�s�wa�� jeśli chodzi o ich poz�-
cję i oddział�wanie. T�lko nieliczn�m �dało się dojść do w�sokich s�anowisk 
pozos�ając nadal z kipą na głowie choć wiel� porz�ciło religię na ��m l�b 
na późniejsz�m e�apie. Liczba Ż�dów religijn�ch na kl�czow�ch poz�cjach 
w wojsk� izraelskim�� w mediach�� w sz��ce�� w przem�śle�� w na�ce�� w sądow-
nic�wie i w inn�ch dziedzinach b�ła znacząco niższa od liczb��� jaką s�anowili 
w pop�lacji. �iało �o dwie pods�awowe prz�cz�n�: przede wsz�s�kim s�jonizm 
b�ł w swoich f�ndamen�ach r�chem w�znając�m hasło s�worzenia „nowego 
Ż�da”�� k�ór� będzie niezależn�m człowiekiem�� niepodporządkowan�m pra-
wom religii. Dla�ego �eż religijna ideologia zos�ała zepchnię�a na margines. 
Po dr�gie�� w�wodząc� się z E�rop� aszkenaz�jcz�c� i l�dzie świecc��� k�órz� 
przeprowadzili s�jonis��czną rewol�cję i �s�anowili now� jiszuw (osadnic�wo) 
w pa�s�wie�� oraz ich po�omkowie (pokolenie 1948 – hebr. Taszach i pokolenie 
pa�s�wa) wiedli pr�m w dziedzinie oświa���� pełniąc większość w�sokich f�nk-
cji i mianowali siebie na „s�rażników m�rów” domin�jącej k�l��r� izraelskiej. 
Woleli �eż mianować na kl�czowe poz�cje podobn�ch do siebie l�dzi. 

Wsz�s�ko �o zaczęło się zmieniać po wojnie sześciodniowej w 1967 rok�. 
Bezapelac�jne zw�cięs�wo Izraela�� k�ór� zdob�ł rozległe �eren��� zwłaszcza na 
Zachodnim Brzeg� �ordan��� wskrzesiło ideę „his�or�cznej Ziemi Izrael” (Ziemi 
Izrael w jej his�or�czn�ch granicach�� jak �o zos�ało opisane w źródłach.). 

Osadnic�wo na zdob���ch �erenach ��dei i Samarii (wedle wersji s�joni-
zm� religijnego – na �erenach w�zwolon�ch) rozpoczę�o wkró�ce po w�gaśnię-
ci� walk. W �am��m okresie wzras�ał amer�ka�ski wpł�w na społecze�s�wo 
świeckie i osadnic�wo na �erenach prz�graniczn�ch�� zwłaszcza na �erenie 
z liczną l�dnością arabską. Dla młod�ch nosząc�ch kip� pojawiła się więc 
jed�na w swoim rodzaj� sposobność�� ab� s�anąć po raz pierwsz� na czele 
pionierskiego projek�� osiedle�czego i cz�ć się prowadząc�mi. W miarę jak 
wzras�ał pro�es� poli��czn� przeciw ż�dowskiem� osadnic�w� – zwłaszcza ze 
s�ron� par�ii Awoda (Prac�) i par�ii izraelskiej lewic� – projek� osiedle�cz� 
powiększał się o nowe �eren� w znaczeni� ideologicznej walki�� wpł�wając na 
pocz�cie d�m� i war�ości ż�dowskich osadników. Kr�z�s �ożsamości i prz�-
wódz�wa�� k�ór� miał miejsce w pa�s�wie Izrael po wojnie �om Kipp�r�� wzmoc-
nił przeświadczenie właścicieli „dziergan�ch kip”�� że s�ara eli�a par�ii �apaj 
załam�je się�� jes� coraz bardziej chora i zeps��a�� za�em nadchodzi �eraz kolej 
na nich�� ab� wieść pr�m w społecze�s�wie. 

W l���m 1974 rok��� po wojnie �om Kipp�r�� zos�ała ��worzona organiza-
cja „��sz Em�nim” (Blok Wierząc�ch) – r�ch społeczno-religijno-narodow��� 
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k�ór� pos�awił sobie za zadanie odnowienie osadnic�wa w ��dei i Samarii�� na 
�erenach znajd�jąc�ch się w pobliż� S�ref� �az��� na p�s��ni Negew i w �ali-
lei. Organizacja prz�niosła doda�kowe zawiązki osadnic�wa do Samarii (Ofra�� 
Ked�mim) i s�ała się najważniejszą siłą sprawczą w społeczności religijno-
narodowej. 

En��zjas��czn�m zwolennikiem idei osiedle�czej b�ła organizacja Lik�d. 
Po przewrocie w 1977 rok��� gd� Lik�d doszedł do władz��� �enachem Begin 
�rocz�ście obiec�wał: „Pows�anie jeszcze więcej Elonej �ore” (Elon �ore 
– nazwa wsi w Samarii). Begin i Lik�d spełnili swoją obie�nicę i przeznacz�li 
liczne f�nd�sze na b�dowę osiedli ż�dowskich w ��dzie�� Samarii�� S�refie �az� 
i Wzgórzach �olan (w�ed� właśnie hebrajski �ermin hitnachalujot – osiedla 
ż�dowskie – s�ał się kodem k�l��row�m). 

Rozłam poli��czn��� k�ór� w la�ach osiemdziesią��ch pows�ał w społecze�-
s�wie izraelskim pomiędz� obozami lewic� i prawic��� b�ł prak��cznie również 
rozłamem demograficzn�m. Z prawej �s�awili się wolnom�śliciele i nieza-
leżni liberałowie w�wodząc� się z gr�p Ż�dów pochodząc�ch z Azji i Afr�ki 
(s�anowili w społecze�s�wie wars�wę mniej w�ksz�ałconą i gorzej s���owaną) 
oraz Ż�dzi religijni (do nich dołącz�li �eż później �l�raor�odoksi). Z lewej 
znaleźli się przede wsz�s�kim w�ksz�ałceni i dobrze s���owani Ż�dzi świecc� 
– wielopokoleniowi ob�wa�ele Izraela. W �akiej s���acji s�jonizm religijn� 
zaczął b�ć dla Lik�d� ��m�� cz�m b�ł� kied�ś kib�ce dla par�ii �apaj – gr�pą 
w�bra�ców w�pełniającą war�ości prawic�. 

Now� d�ch zaczął napełniać serca młod�ch członków w�znając�ch s�jonizm 
religijn�. Na począ�k� �ważali siebie za godn�ch �rz�mania s�er� projek�� 
s�jonis��cznego�� ale jed�nie � bok� is�niejącego świeckiego prz�wódz�wa. 
��sz Em�nim pows�ał wprawdzie z posłannic�wa i religijn�ch ideałów�� ale 
pociągnął �eż za sobą wiel� ze społeczności Ż�dów zachow�jąc�ch �rad�cje. 

W �am��ch la�ach wzras�ała s�opniowo liczba młodzież� religijnej mającej 
f�nkcje prz�wódcze i oficerskie w wojsk��� i biorącej �dział w akcjach osied-
le�cz�ch (przede wsz�s�kim za Zieloną Linią). 

Do wojn� sześciodniowej prz�wódz�wo s�jonizm� religijno-narodowego 
b�ło złożone z prz�wódz�wa poli��cznego (przede wsz�s�kim: prz�wódc� par-
�ii �afdal)�� z członków religijnego kib�ca�� z in�elek��alis�ów�� pracowników 
na�kow�ch i w małej części z rabinów. Ci os�a�ni mieli wpł�w na minis�er-
s�wo oświa���� do k�órego b�li mianowani. Poza ��m fak�em ich poz�cja nie 
b�ła w�soka. Większość religijn�ch kib�ców nie miała swojego rabina; rabini 
nie zajęli szczególnego miejsca w par�iach prz�wódcz�ch i zos�ali dołączeni 
na poli��czną lis�ę ��lko jako ozdoba. 

Przełom spowodowan� wojną sześciodniową s�worz�ł dwie nowe eli�� 
– rabinów s�jonizm� religijnego i prz�wódz�wo osadników. Rabini s�ali się 
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głosem pokolenia i znacząco wpł�wali na podejmowanie dec�zji przez osad-
ników Zachodniego Brzeg� �ordan� i S�ref� �az�. Kib�c religijn� mianował 
po raz pierwsz� rabinów do swoich kib�ców. Obdarzano szac�nkiem s�ojąc�ch 
na czele jesziw i na czele ins����cji oświa�ow�ch. Członkowie dr�giej eli�� �o 
s�ojąc� na czele organizacji ��sz Em�nim�� k�órz� prz�nieśli odnawiającą się 
dobrą nowinę s�jonizm� religijnego. 

Niemalże mesja�ska a�reola o�aczająca organizację ��sz Em�nim wpł�-
nęła również na �afdal�� k�óra zaczęła prowadzić bardziej religijną i rad�-
kalną linię poli��ki. W �am��m okresie wzmocniła się bardzo siła młod�ch 
w par�ii�� k�órz� w ko�c� zb�n�owali się przeciwko ojcom założ�cielom i po-
prowadzili par�ię do „B�n�� młod�ch”. Zev�l�n hammer (1936–1998)�� jeden 
z prz�wódców „młod�ch b�n�owników”�� po la�ach zos�ał minis�rem i wicepre-
mierem. La�a osiemdziesią�e i dziewięćdziesią�e s�ał� pod znakiem rozłamów 
w �afdal i s�opniowo wzras�ała siła mał�ch par�ii prawicow�ch�� k�óre prz�-
ciągnęł� do siebie również ��siące religijn�ch w�borców. 

W w�nik� ewak�acji Półw�sp� S�naj i Chevel �ami� (kwiecie� 1982) oraz 
palącego spor� p�blicznego wokół wojn� „Pokój dla �alilei” (pierwsza wojna 
w Libanie�� k�óra w�b�chła w czerwc� 1982 i �rwała osiemnaście la�) w Izra-
el� rozją�rz�ł� się konflik�� międz� prawicą i lewicą. Religijni narodowc��� 
a na ich czele ż�dowsc� osadnic��� s�ali się mimowolnie jedn�m z s�mboli �ego 
spor�. Na ��m e�apie zaczął pows�awać szablonow� wizer�nek religijn�ch 
narodowców i osadników. Ż�d religijn� w oczach Ż�dów świeckich i zachow�-
jąc�ch �rad�cje b�dził asocjacje człowieka �rz�mającego się idei prawicow�ch 
(w większości prz�padków rad�kaln�ch) i dopiero na dr�gim miejsc� zacho-
w�jącego prz�kazania. 

W 1984 rok� zawrzało w Izrael� w w�nik� aresz�owania „Ż�dowskiego 
Podziemia”. To nazwa nadana organizacji ż�dowskich osadników�� k�órz� 
dokon�wali cz�nów �error�s��czn�ch w odwecie przeciwko Pales���cz�kom. 
Prz�cz�ną pows�ania gr�p� b�ła seria śmiercionośn�ch a�aków �error�s��cz-
n�ch Arabów wobec osadników i osłabienie pocz�cia bezpiecze�s�wa ��ch 
os�a�nich. Podziemie zos�ało ��worzone i zaczęło działać w 1980 rok��� a jego 
członkowie zdąż�li dokonać dwóch odwe�ow�ch a�aków �error�s��czn�ch (eks-
plozje samochodów p�łapek skierowane przeciwko b�rmis�rzom członkom 
Organizacji W�zwolenia Pales��n� i a�ak �error�s��czn� w W�ższej Szkole 
Islamskiej w hebronie). Zos�ali złapani w kwie�ni� 1984 rok� przez Szabak 
(Sł�żbę Bezpiecze�s�wa Ogólnego)�� zanim zdąż�li w�konać plan w�sadzenia 
pięci� a��ob�sów we wschodniej �erozolimie. 

Dw�dzies�� dziewięci� członków „Ż�dowskiego Podziemia” zos�ało 
w kró�kim czasie za�rz�man�ch i pos�awion�ch przed sądem. Społeczność 
zareagowała na �o mieszan�mi odcz�ciami�� osc�l�jąc�mi międz� szokiem 
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w�pł�wając�m z fak���� że Ż�dzi dokon�ją cz�nów �error�s��czn�ch�� a zro-
z�mieniem i s�mpa�ią. Część oskarżon�ch poddała się dobrowolnie karze�� 
a inni próbowali przenieść oskarżenie do sąd� poli��cznego. W cen�raln�m 
w�rok� �rzech z członków Podziemia zos�ało skazan�ch na doż�wocie�� a inni 
na karę do siedmi� la� pozbawienia wolności. Skazani na doż�wocie zos�ali 
�wolnieni w 1990 rok� po skróceni� kar� przez ówczesnego prez�den�a Cha-
ima herzoga. 

Sprawa „Ż�dowskiego Podziemia” pogłębiła jeszcze bardziej podział mię-
dz� społecznością świecką a społecznością religijno-narodową�� na czele k�órej 
s�ali osadnic�. Reakcją większości osadników b�ło �mocnienie się w poli��cz-
n�ch poglądach i pogłębienie nienawiści wobec „nieskazi�eln�ch”�� k�ór�ch 
większość należała do w�ksz�ałconej aszkenaz�jskiej wars�w� społecze�s�wa. 

W ��m sam�m czasie rozpoczął się s�opniow� proces zmian� s�s�em� war-
�ości�� na k�ór�m opierało się pa�s�wo Izrael od czas� jego pows�ania – proces�� 
k�ór� pogłębił rozdział międz� świecką pop�lacją aszkenaz�jską�� zakorzenioną 
w pa�s�wie od la��� a s�jonizmem religijn�m. Pionierskie osadnic�wo prze-
s�ało b�ć główn�m p�bliczn�m celem (międz� inn�mi z powod� zmniejszenia 
znaczenia sek�ora rolniczego). Bezpiecze�s�wo�� a nawe� absorpcja imigracji�� 
zos�ał� nieco zepchnię�e na rzecz now�ch war�ości i inn�ch zajęć�� począwsz� 
od praw jednos�ki aż po nowe �echnologie�� komp��er��� ekonomię i finanse; 
począwsz� od marze� „Pokoj� Teraz” do gorączkowego zajmowania się kwe-
s�ią e��ki�� w�godą jednos�ki�� prawami kobie� i inn�mi. 

S���acja �a powodowała i powod�je kons�ernację wśród młod�ch należą-
c�ch do n�r�� s�jonizm� religijnego. Ci�� k�órz� zos�ali w�chowani na war-
�ościach al�r�izm� i ocho�niczej prac��� s�jonizm� i osadnic�wa�� zobacz�li 
siebie podnosząc�ch z d�mą flagi�� k�óre w�ksz�ałcona eli�a świecka j�ż dawno 
zwinęła. Dano im zroz�mieć�� że są in�egralną częścią całego społecze�s�wa 
izraelskiego�� a �eraz iden��fik�je się z ich gr�pą�� k�órej war�ości nie mają 
znaczenia�� są anachroniczne�� a nawe� zagrażają nowem� s�s�emowi war�ości. 
Nagle oskarżają ich – zwłaszcza lewicowe par�ie i świeckie media – o znisz-
czenie „proces� pokojowego” z Pales���cz�kami i o adap�owanie an��demo-
kra��czn�ch wzorców (�akich jak rasizm wobec Arabów). W�nikiem �ego b�ło 
s�ałe pocz�cie zagrożenia ��ra�� d�m� jednos�ki i war�ości własnej Ż�dów 
religijn�ch�� bliskie �cz�ci� w�obcowania i gor�cz� wobec rządzącej eli�� świe-
ckiej . 

Ważna rola�� jaką odegrało wojsko izraelskie dla pod�rz�mania religijnego 
s�jonizm� i rosnącego �dział� młodzież� sek�ora w czołow�ch jednos�kach 
wojska�� �rzecz�wis�niła się w wojskow�ch k�rsach prz�go�owawcz�ch (hebr. 
mechina)�� jesziwach hesder i religijn�ch ins�����ach s��diów ż�dowskich dla 
dziewczą� (midraszot) – wsz�s�kie �e ins����cje rozwinęł� się i �powszech-



Społeczność religijno-narodowa 85

nił� w os�a�nim dziesięcioleci�. Wojskow� religijn� k�rs prz�go�owawcz� 
przeznaczon� jes� dla absolwen�ów jesziw na poziomie szkół średnich cz� 
absolwen�ów szkół średnich. W ciąg� rok� albo pół�ora ma on za zadanie 
prz�go�ować pod względem fiz�czn�m i ps�chiczn�m do sł�żb� w wojsk� izra-
elskim. Obecnie (s�an na 2009 rok) is�nieje �rz�dzieści religijn�ch k�rsów 
prz�go�owawcz�ch; położon� najbardziej na północ znajd�je się w �a’ajan 
Bar�ch (�echina �órnej �alilei)�� a znajd�jąc� się najbardziej na poł�dni� 
jes� w hazevie (�echina Araw�). 

�esziw� hesder łączą religijne s��dia w�ższe ze skróconą sł�żbą wojskową. 
Ich �czniowie (naz�wani s�nami jesziw – hebr. bejniszim) pochodzą w więk-
szości z s�jonis��cznego-religijnego n�r���� po �ko�czeni� na�ki w religijn�m 
lice�m albo jesziwie na poziomie szkoł� średniej. W Izrael� (s�an na 2009 rok) 
is�nieje 47 jesziw hesder�� a w nich ponad 7500 �czniów. Liczba powoł�wan�ch 
do wojska izraelskiego w ramach hesder� w�nosiła w rok� 2009 ok. 1.350 �cz-
niów�� k�órz� s�anowią więcej niż 1/5 absolwen�ów szkolnic�wa s�jonis��czno-
religijnego. �ego pozos�ali absolwenci �częszczają do w�ższ�ch jesziw�� na k�rs� 
prz�go�owawcze bądź w�bierają zw�kłą sł�żbę wojskową. 

Religijna midrasza dla kobie� jes� religijną ins����cją dla dziewczą� ko�-
cząc�ch lice�m�� łączącą in�ens�wne s��diowanie Tor� z wielością przedmio�ów 
do��cząc�ch j�daizm�. Czas �rwania s��diów �o zazw�czaj rok albo dwa pełne 
la�a�� przed albo po odb�ci� sł�żb� narodowej (sł�żb� w zas�ęps�wie odb�-
wania sł�żb� w wojsk� izraelskim). T�lko nieliczne midraszo��� prz�kładem 
może b�ć �a w �igdal Oz�� zachow�ją �r�b s��diów podobn� do �ego�� k�ór� 
ma jesziwa hesder�� zazw�czaj łącząc w sobie zdob�cie s�opnia akademickiego 
bądź d�plom� �prawniającego do na�czania. Is�nieje obecnie prz�najmniej 
25 religijn�ch midraszo� rozrz�con�ch po cał�m Izrael��� w k�ór�ch �cz� się 
około ��siąc dziewczą��� przed i po odb�ci� sł�żb� wojskowej albo narodowej�� 
w w�miarze pełnego program��� oraz około 2500 kobie� i dziewczą� w w�mia-
rze częściowego program�. 

W �en sposób�� jesziw� hesder�� wojskowe k�rs� prz�go�owawcze i midra-
szo� dla dziewczą� podniosł� obóz „dziergan�ch kip” do poz�cji znaczącej sił� 
w wojskow�ch ramach i dał� im pocz�cie�� że należą do wiodąc�ch pod wzglę-
dem społeczn�m. 

Poroz�mienia Oslo�� podpisane z A��onomią Pales���ską we wrześni� 
1993 rok��� spowodował� załamanie w obozie religijno-narodow�m�� czego jed-
n�m z w�razów b�ła rzeź w grocie �akpela�� dokonana przez religijnego leka-
rza Bar�cha �olds�eina. 

W świę�o P�rim hebrajskiego rok� 5754 (25 l��ego 1994) o godzinie pią-
�ej nad ranem do gro�� �akpela wszedł �olds�ein �bran� w m�nd�r wojska 
izraelskiego w randze kapi�ana. W ��m czasie w grocie modliło się w „sali 



Rozdział 286

Abrahama” 13 ż�dów�� a w „sali Izaaka” 800 m�z�łmanów odprawiało modli-
�wę pią�kową przed rozpoczęciem świę�a Ramadan. �olds�ein przeszedł do 
„sali Izaaka” i prz� pomoc� karabin� „�alil”�� k�ór� b�ł w jego posiadani��� 
zamordował 29 modląc�ch się m�z�łmanów�� a 125 zranił. Z brak� am�nicji 
bądź z powod� zacięcia się broni zaprzes�ał s�rzelania i wówczas �dało się 
modląc�m zapanować nad nim i zabić go. B�ł �o najcięższ� prz�padek �error� 
ż�dowskiego w Izrael�. 

Pa�s�wow� Komi�e� Śledcz��� k�ór� badał rzeź w grocie �akpela�� doszedł 
do przekonania�� że �olds�ein działał sam�� bez wsparcia cz� pomoc� inn�ch. 
Co więcej�� Bar�ch �olds�ein nie nosił ��powej dzierganej kip�. Urodził się na 
Brookl�nie w Now�m �ork� i po la�ach s�ał się działaczem w Lidze Obronnej 
Ż�dów w S�anach Zjednoczon�ch – w ow�m czasie b�ła �o efemer�czna orga-
nizacja�� do k�órej większość nosząc�ch dziergane kip� podchodziła z rezerwą. 
Do Izraela w�emigrował w 1983 rok� i pomimo iż b�ł lekarzem środowisko-
w�m w Kiria� Arba�� i pracował jako lekarz sł�żąc w rezerwie w wojsk��� nadal 
b�ł �ważan� za o��sidera. 

Pomimo nie��powej przeszłości b�ł jednak mieszka�cem hebron� (cz�li 
osadnikiem wedle szeroko rozpowszechnionej definicji) i nosił kipę�� za�em 
jego cz�n �rósł do rangi s�mbol� i rz�cił plamę na cał� religijn� s�jonizm. 

War�o podkreślić�� że większość prz�wódców sek�ora religijnego nie pocz�-
niła większego w�siłk��� ab� �ę plamę �s�nąć. Ocz�wis��m jes��� że prawie 
wsz�sc� reagowali w�rażając różne emocje – od rezerw� aż po ws�rę�. Co 
więcej�� część rad�kalnej prawic� w Izrael� (prawie wsz�sc� nosząc� kip�) 
i niek�órz� z mieszka�ców hebron� w�rażali przez la�a jednoznaczne popar-
cie dla cz�n� �olds�eina. 

Rząd złożon� z par�ii Prac� i par�ii �erec�� k�ór� prz�jął za zasadę hasło 
„ziemie za pokój”�� �znał Organizację W�zwolenia Pales��n� za oficjalnego 
przeds�awiciela narod� pales���skiego i zgodził się na ��worzenie pales���-
skiego organizm� na Zachodnim Brzeg� i w S�refie �az��� w większości spo-
łeczności religijno-narodowej b�ł �ważan� za rząd złocz��ców�� k�ór� należ� 
�s�nąć z Izraela. W�b�ch nienawiści i obraz� w�argnął do oboz� dziergan�ch 
kip. Pro�es��� k�ór� s�awał się z dnia na dzie� coraz bardziej o�war�� i gwał-
�own��� zagrażał w�b�chem wojn� bra�obójczej. �edn�m z jego przejawów b�ł 
zbiorow� pro�es� rabinów przeciwko ewak�acji osiedli. 

Pogarda i brak szac�nk� wobec ż�dowskich osadników�� k�óre demons�ro-
wał ówczesn� premier Icchak Rabin (zwłaszcza dwie jego pamię�ne w�po-
wiedzi kompromi��jące osadników – pierwsza�� w k�órej nazwał ich „śmigłem 
helikop�era�� k�óre robi ��lko sz�m” i dr�ga�� w k�órej s�wierdził�� że „nie 
r�szają go”)�� ��lko rozj�sz�ł� obóz religijno-narodow�. Zdaje się�� że bardziej 
od złości i ból� z powod� krz�wd� zadanej his�or�cznej Ziemi Izrael�� w obo-
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zie religijno-narodow�m obawiano się zawalenia ideologii organizacji „��sz 
Em�nim” i rozbicia marzenia mesja�skiego�� na k�ór�m zos�ała zb�dowana 
cała k�l��ra. ��sz Em�nim walcz�ł od �ej por� o swoje is�nienie�� bardziej niż 
kied� walcz�ł o is�nienie Ziemi Izrael. 

Po zabójs�wie Icchaka Rabina 4 lis�opada 1995 rok��� kied� obóz „dzierga-
n�ch kip” zbierał ciężką społeczną kr���kę�� w�dawało się�� że ��sz zamierza 
przeprowadzić rach�nek s�mienia i rad�kalne zmian� w s�s�emie war�o-
ści. W kilka dni po morders�wie rabin Aharon Lich�ens�ein s�ojąc� na czele 
jesziw� hesder har E�zion powiedział: „ �es�eśm� rodziną morderc�. Zos�ał 
w�chowan� w najlepsz�ch z nasz�ch ins����cji. Niemożliwe�� że �ego�� kogo 
obdarza się za�faniem�� gd� świeci sło�ce�� odrz�ca się nagle�� gd� zacz�na 
padać deszcz”. Sam morderca�� Yigal Amir�� w zeznani� złożon�m przed Komi-
sją Shamgara dodał: „Bez w�rok� halach� cz� prześladowczego w�rok� (hebr. 
rodef)�� k�óre w�dano na Rabina z �s� kilk� rabinów�� o k�ór�ch wiem�� miałb�m 
�r�dności z dokonaniem morders�wa. Za �akim morders�wem m�si k�oś s�ać. 
�d�b�m nie miał pleców i nie s�alib� za mną liczni l�dzie�� nie mógłb�m dzia-
łać”. 

�ednakże słowa rabina Lich�ens�eina i w�powiedź rabina Yoela Bin-N�n�� 
jednego z założ�cieli ��sz Em�nim (s�wierdził�� że mają w swoich rękach 
dowod� i imiona rabinów�� k�órz� w�dali na Rabina „w�rok prześladowcz�” 
i ��m sam�m prz�go�owali gr�n� do morders�wa) b�ł� nie więcej jak samo�-
n�mi głosami. Większość oboz� religijno-narodowego zrz�ciła z siebie odpo-
wiedzialność i prz�jęła pos�awę a�akowania a�ak�jąc�ch (k�órz� częściowo 
w�korz�s�ali morders�wo�� ab� rozlicz�ć się z osadnikami w ogóle). 

�imo �o morders�wo i jego sk��ki rzecz�wiście zasiało kons�ernację 
i �cz�cie d�skomfor��. Wiel� z oboz� religijno-narodowego prz�znało�� że 
Yigal Amir �ak jakb� odcisnął na ich czołach pię�no Kaina�� prz�najmniej 
w pierwsz�m rok� po zabójs�wie�� fak� �en ��r�dniał im ��ożsamianie się 
ze społecznością „dziergan�ch kip”. �ożliwe�� że w ��m czasie rozpoczął się 
ważn� zwro� w kier�nk� zmian� ksz�ał�� kip��� ich wielkości i �miejscowie-
nia – kosme��czna zmiana zewnę�rzna�� k�óra w�rażała wewnę�rzne głębokie 
przeobrażenie. 

Nawe� jeśli w społeczności religijno-narodowej nie zachodził proces głębo-
kiego rozrach�nk� a reakcją b�ło głównie �ł�mienie nas�rojów społeczn�ch�� 
zabójs�wo Icchaka Rabina w�os�rz�ło siłę nienawiści wobec s�jonizm� reli-
gijnego ze s�ron� szerokich mas społecze�s�wa. Dla s�jonizm� religijnego 
s�ało się jasne�� że nie s�anowi j�ż mos�� pomiędz� gr�pami społeczn�mi 
w narodzie. Co gorsza�� widzian� jes� jako prowadząc� r�ch osiedle�cz��� k�ór� 
s�anowił problem dla d�żej części świeckiego w�ksz�ałconego społecze�s�wa 
(włączając w �o media�� k�óre w Izrael� mają d�żą siłę oddział�wania). 
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Trz� miesiące po zabójs�wie Rabina�� Izrael zalała fala śmiercionośn�ch 
a�aków �error�s��czn�ch. 25 l��ego 1996 rok� zginęło 27 osób w dwóch zama-
chach samobójcz�ch w �erozolimie i Aszkelonie. T�dzie� po ��m�� 3 marca�� 
w�sadził się zamachowiec samobójca w a��ob�sie w �erozolimie�� zabijając 18 
osób. Nas�ępnego dnia�� w wieczór świę�a P�rim�� na �lic� Dizengof w sam�m 
serc� Tel Awiw� w�sadził się kolejn� zamachowiec samobójca; zabił 13 osób. 

Bilans groz� zamachów �error�s��czn�ch�� w k�ór�ch zginęł� dziesią�ki Izrael-
cz�ków�� a se�ki zos�ało rann�ch�� kra�cowo zmienił p�bliczną a�mosferę. Zabój-
s�wo Rabina zos�ało zepchnię�e na margines społecznej świadomości�� a sondaże 
przed zbliżając�mi się w�borami w 1996 rok� wskaz�wał� na małą przewagę 
dla kand�da�a prawic� Beniamina Ne�anjah� nad ówczesn�m premierem  
Szimonem Peresem. W cz�ernas��ch w�borach do Knese���� k�óre miał� miej-
sce w ko�c� maja 1996 rok��� �afdal zdob�ła 9 manda�ów�� co b�ło zd�miewa-
jąc�m osiągnięciem�� prz�pominając�m wielkie dni par�ii. Zdawało się�� że obóz 
religijno-narodow� o�rząsnął się i na nowo wszedł na pas s�ar�ow�. 

Prak��cznie�� �o jednorazowe osiągnięcie (w w�borach do pię�nas�ego Kne-
se�� �afdal �z�skała 5 manda�ów) �orowało drogę nosząc�m dziergane kip� 
do powro�� w sam środek konsens�s�. �ożna b�ło �eż w�cz�ć �endencję 
(nieco pa�ronacką�� można powiedzieć) eli�� demokra��cznej do ż�czliw�ch 
ges�ów wobec nich. Dla wiel� osób w społeczności świeckiej s�ało się w ��m 
czasie jasne�� że pokój z Pales���cz�kami jes� bardzo odległ��� a Izrael po�rze-
b�je silnego wojska i wojowników o wielkiej mo��wacji i posłannic�wie naro-
dow�m (cech� prz�pis�wane młod�m oboz� religijno-narodowego). Z �ego 
powod� zaczę�o znów nobili�ować �ę społeczność. �ednocześnie nas�ąpił pro-
ces rozłam� w sek�orze�� o k�ór�m będzie mowa poniżej. 

W okresie ewak�acji ��sh Ka�if�� znajd�jącego się koło S�ref� �az� (la�o 
2005)�� osadnic� b�dzili wielką empa�ię � wsz�s�kich wars�w społecze�s�wa 
izraelskiego. Doceniano ich łagodne i bardzo l�dzkie zachowanie (dokon�wali 
ewak�acji płacząc). �imo �o empa�ia nie zmieniła społecznego przekonania 
o konieczności ewak�acji ��sh Ka�if i cz�erech osiedli na północ� Samarii. 
W ��m sensie ż�dowsc� osadnic� po raz kolejn� zdali sobie sprawę�� że nie 
�dało im się „osiedlić” w sercach szerokiego społecze�s�wa. Kilk� prz�wód-
ców z �ego oboz� p�blicznie dało w�raz ��m nas�rojom. 

Kryzys tożsaMoŚCi 

Zabójs�wo Rabina prz�niosło prak��cznie dwie skrajne reakcje. Z jednej 
s�ron� �gr�n�owanie się na poz�cjach w�jściow�ch oraz proces rad�kalizacji 
religijnej i poli��cznej (k�ór� zos�anie omówion� później)�� z dr�giej s�ron� 
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proces �miarkowania i pl�ralizacji. Tak na prz�kład w 2001 rok� pows�ała 
organizacja Realn� S�jonizm Religijn�; gr�pa młod�ch s�jonis�ów religij-
n�ch�� k�órz� obawiali się�� że s���acja społecze�s�wa s�jonis��czno-religijnego 
pogarsza się coraz bardziej. Oskarżali prz�wódców s�jonizm� religijnego 
o wzmacnianie poz�cji na �er��oriach Zachodniego Brzeg� �ordan� i S�ref� 
�az��� ignor�jąc wielość inn�ch problemów związan�ch z pozos�awaniem �am�� 
jak również lekceważąc prawdziwe problem� społecze�s�wa izraelskiego�� 
w szczególności społeczności s�jonis��czno-religijnej. �łówn�m przesłaniem 
organizacji b�ło nawoł�wanie całej społeczności s�jonis��czno-religijnej�� ab� 
się ob�dziła ze sn� o his�or�cznej Ziemi Izrael. 

Cz� przesłanie �o do�arło do społeczności religijn�ch narodowców? Spo-
��ka się różne pos�aw�. Część społeczności religijno-narodowej nie ��lko nie 
prz�jm�je do dzisiaj �ej diagnoz��� ale wedł�g nich należ� pogłębiać osiedle�-
cz� projek� i pos�awić go na sam�m szcz�cie narodowej drabin� prior��e�ów. 
To skrz�dło „chardali” (charedi dati leumi – narodow�ch religijn�ch �l�raor-
�odoksów)�� o k�ór�m będzie jeszcze mowa później. Inna część�� k�óra wedł�g 
mojego założenia jes� większością w społeczności religijnej�� prz�jm�je j�ż fak� 
(w większości prz�padków nie mając innego w�bor� i odcz�wając wielki ból)�� 
że sen o his�or�cznej Ziemi Izrael nie spełni się i należ� zwrócić narodową 
społeczność religijną k� inn�m hor�zon�om doskonałości i spełnie�. Wiel� nie 
prz�znało �ego p�blicznie�� bo nadal sprawa ż�dowskiego osadnic�wa s�anowi 
rodzaj �ab� w sek�orze religijno-narodow�m. Ale fak��� że obecnie większość 
społeczności religijno-narodowej nie mieszka w osiedlach za Zieloną Linią�� 
w�maga jeszcze dokładniejszego zbadania. Również mniejszość �czes�nicząca 
w demons�racjach w czasie ewak�acji osiedli świadcz� o ogólnie pan�jąc�m 
d�ch�. Prak��cznie wraz z pows�aniem m�r� obronnego dzielącego pa�s�wo 
Izrael od �er��oriów ��dei i Samarii sko�cz�ł się sen o his�or�cznej Ziemi 
Izrael. 

Paradoksalnie właśnie w�ed� kied� projek� osiedle�cz� coraz bardziej �ra-
cił swój splendor�� wizer�nek religijn�ch narodowców poprawił się w oczach 
całej ż�dowskiej społeczności łącznie z d�żą częścią w�ksz�ałconej wars�w� 
aszkenaz�jskiej. Poprawa �ego wizer�nk� s�ała w sprzeczności do niepo-
chlebnego i ocz�wiście s�ereo��powego wizer�nk� (jako ż�dowskich osadni-
ków) w oczach mediów zagraniczn�ch�� zwłaszcza zachodniej w�ksz�ałconej 
eli��. Dlaczego polepsz�ł się wizer�nek Ż�dów religijn�ch wśród ż�dowskiego 
świeckiego społecze�s�wa? Poniżej przeds�awiam� kilka socjologiczn�ch prz�-
cz�n:
1. Osiągnięcia i wielki zasł�żon� wkład Ż�dów religijn�ch w wojsk� izra-

elskim. D�ża liczba Ż�dów religijn�ch w pres�iżow�ch jednos�kach wal-
cząc�ch oraz wśród kadr� dowódczej (d�ża w s�os�nk� do ich całkowi�ej 
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liczb� w pop�lacji) s�worz�ła im wizer�nek war�ościowej i pa�rio��cznej 
młodzież��� s�awiającej sł�żbę pa�s�w� na samej górze s�s�em� war�ości. 
Wizer�nek �en wzmacnia się wobec wzras�ającej przeciwnej fali �nikania 
sł�żb� w wojsk� izraelskim i ogólnej aspołeczności pan�jącej w społecze�-
s�wie izraelskim. �edia odsłaniają�� aż nazb�� częs�o�� his�orie żołnierz� 
i oficerów nosząc�ch kip��� k�órz� walcz�li z wielką odwagą i poświęcili 
swoje zdrowie�� a nawe� ż�cie dla ojcz�zn�. W pewn�m s�opni� his�orie �e 
prz�pominają legendarne opowieści związane z członkami kib�ców w okre-
sie osadnic�wa ż�dowskiego i w pierwsz�ch dziesięcioleciach po pows�ani� 
pa�s�wa. Wiele osób ze świeckiej wars�w� mieszcza�skiej (absolwenci 
r�chów młodzieżow�ch�� obecnie emer�ci)�� k�óre po�ępiał� w przeszłości 
Ż�dów religijn�ch z powod� ż�dowskich osiedli na �er��oriach ok�powa-
n�ch�� widzi w nich �eraz l�dzi nieoboję�n�ch na los� pa�s�wa�� charak�e-
r�z�jąc�ch się w�sokim morale�� wiern�ch sł�żbie ogółowi – war�ościom�� 
k�óre s�ają się coraz bardziej zapomniane w Izrael� na rzecz osiągnięcia 
osobis�ego dobra i ma�erializm�. Ponad�o�� ponieważ załamał się proces 
pokojow��� a Pales���cz�c� rozczarowali wiel� wśród w�ksz�ałconej war-
s�w��� znacznie zmalała wielka niechęć do religijnej prawic��� powszechna 
w la�ach dziewięćdziesią��ch. 

2. W os�a�nich la�ach nas�ąpił znacząc� wzros� �dział� Ż�dów religijn�ch 
w mediach. Częściowo s�ali się oni celebr��ami w radi��� prasie i �elewi-
zji�� a ich wpł�w na powszechn� wizer�nek religijn�ch narodowców nie 
jes� mał�. �ożna założ�ć�� że serial �elewiz�jn� „Sr�gim” („Religijni” – 
dosłowna nazwa od dziergan�ch kip�� k�óre noszą) znacząco wpł�nął na 
bliższe zapoznanie się przez społeczność izraelską�� również wars�wę świe-
cką�� ze sposobem ż�cia młod�ch religijn�ch Ż�dów. Nagle okazało się�� że 
w ich osobis��ch zmaganiach jes� wiele szczerości i l�dzkiego czar�. 

3. W ciąg� dwóch os�a�nich dziesięcioleci w�rosło nowe religijne pokolenie 
młod�ch�� k�óre prz�swoiło sobie wiele składników s��l� ż�cia świeckiej spo-
łeczności�� – na prz�kład podróżowanie z plecakiem na Daleki Wschód i do 
poł�dniowej Amer�ki�� �czes�nic�wo w fes�iwalach m�z�czn�ch i �bieranie 
się w markowe �brania. W �en sposób różnice pomiędz� sek�orem świe-
ckim a religijn�m s�awał� się coraz mniej w�raźne i osłabił� s�ar� �s�alon� 
wizer�nek. Ponad�o obecnie pojawiło się�� więcej niż kied�kolwiek wcześniej�� 
wiele p�nk�ów s��czności międz� Ż�dami świeckimi�� zachow�jąc�mi �rad�-
cje i religijn�mi�� ponieważ religijni Ż�dzi wkraczają na �er��oria�� do k�ór�ch 
w przeszłości zabroniono im wejścia albo sami nie pozwalali sobie na �o. 
Kon�ak�� �e�� k�óre �worzą prz�jaźnie i zmieniają wcześniejsze �s�alone zw�-
czaje�� mają miejsce w wojsk� izraelskim�� na s��diach�� w miejscach rozr�wek 
cz� w prac�. 
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4. Nega��wn� wizer�nek religijn�ch narodowców b�ł powszechn� w prze-
szłości�� zwłaszcza wśród zakorzenionej w pa�s�wie wars�wie aszkenaz�j-
skiej. Ale w os�a�nich la�ach społecze�s�wo izraelskie niwel�je podział� 
w dziedzinie gr�p e�niczn�ch. �edn�m z powodów i sk��ków �ego proces� 
jes� adap�acja g�s�ów�� świa�opoglądów i „wschodniego” (śródziemnomor-
skiego) sposob� ż�cia�� do serca k�l��r� pop�larnej. ha�izrachim (Ż�dzi 
pochodząc� z Azji i Afr�ki) zawsze b�li blisc� religii i głosowali na prawicę. 
Dla�ego �eż większość z nich nie cz�ła nienawiści do Ż�dów religijn�ch. 
Ich wzmocnienie poli��czne i k�l��rowe wpł�nęło również pośrednio na 
zbliżenie międz� aszkenaz�jską świecką wars�wą a Ż�dami religijn�mi. 
Również imigranci z b�łego Związk� Radzieckiego nie są nieprz�jaciółmi 
religijn�ch narodowców i wiel� z nich obdarza ich wielkim �znaniem. 
Ocz�wis��m jes��� że wiel� imigran�ów i ich po�omków �rodzon�ch j�ż 
w Izrael� dalekich jes� od religii�� a część z nich nie jes� nawe� Ż�dami. 
Ale powszechne podląd� poli��czne w społeczności ros�jskiej mają cha-
rak�er prawicow� i w�raźnie skrajnie nacjonalis��czn� ci �worz� głęboki 
wspóln� mianownik z sek�orem religijno-narodow�m. Co więcej�� w os�a�-
nich la�ach w wojsk� izraelskim pows�ała młoda nowa eli�a�� będąca nie-
jako koalicją mniejszości d�skr�minowan�ch i odrz�can�ch w przeszłości: 
są �o imigranci�� mizrachim i Ż�dzi religijni. W koalicji �ej narodziło się 
�cz�cie prz�jaźni�� wspólnego dzielenia los� i wzajemnego poszanowa-
nia. Podobna rzecz w�darz�ła się w dziedzinie now�ch �echnologii (k�óre 
s�ają się domeną wielkej liczb� Ż�dów religijn�ch i imigran�ów z b�łego 
Związk� Radzieckiego) oraz w sł�żbie p�blicznej (miejscowe rad��� szkoła�� 
policja). 

5. W książce „Od s�arego hebrajcz�ka do nowego Ż�da – renesans j�daizm� 
w społecze�s�wie izraelskim” (Ins����� Izraelski Demokracji�� 2010) dzien-
nikarz i badacz społeczności religijnej Yair Sheleg bada wciąż rosnącą od 
dwóch dziesięcioleci �endencję: in�ens�wne i odnowione zajmowanie się 
d�chowością�� a szczególnie j�daizmem. Sprawa �a znajd�je w�raz w nie-
zliczonej ilości inicja��w: bej� midrasze (dom� na�ki)�� gr�p� na�czania�� 
świeckie wspólno�� modli�ewne�� al�erna��wne ceremonie śl�bów ż�dow-
skich�� s�acje radiowe i �elewiz�jne poświęcone j�daizmowi�� r�br�ki w ga-
ze�ach poświęcone co��godniowem� fragmen�owi Tor� odcz���wanem� 
w s�nagodze. Pojawia się nos�algiczna k�l��ra ż�dowska i h�mor ż�dowski 
(również w jid�sz)�� piosenkarze kompon�ją i w�kon�ją s�aroż��ne pieśni 
modli�ewne�� nowe i odnowione�� �cz� się chas�d�zm� i kabał�. Zjawisko �o 
jes� związane z kr�z�sem �ożsamości�� k�óre pojawiło się w społecze�s�wie 
izraelskim wsk��ek osłabienia e�os� s�jonis��cznego�� pojawienia się k�l-
��r� ra�ingowej�� karierowiczos�wa�� hedonizm� i ind�wid�alizm�. �owa �� 
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o odcz�ci� nos�algii i �ęskno�� za erą naiwności�� �ęskno�ą do korzeni�� do 
wspólno�owego�� d�chowego elemen�� (przeciwnego ma�erializmowi). Pro-
ces�� k�ór� ma miejsce w Izrael��� jes� bezpośrednio związan� ze wzras�a-
jącą falą „nowej d�chowości” (New Age)�� zalewającą cał� zachodni świa�. 
Powró� do korzeni powod�je więc w Izrael� zaciskanie się więzi pomiędz� 
Ż�dami świeckimi a religijn�mi i b�dzi szac�nek � l�dzi�� k�órz� w prze-
szłości nienawidzili religii�� wiążąc z nią nega��wne kono�acje. 
�imo �o poprawa wizer�nk� religijn�ch narodowców nie wzmocniła ich 

oddział�wania na całe społecze�s�wo izraelskie. Prak��cznie dzieje się dokład-
nie odwro�nie. Wiel� narodowców w społeczności religijnej ma świadomość�� 
że choć w�chow�ją swoją młodzież w war�ościow� sposób�� k�ór� zdob�wa 
�znanie�� �o ich ogóln� wpł�w na charak�er społecze�s�wa izraelskiego jes� 
w zasadzie niewielki. Prz�cz�na �ego nie jes� ��lko poli��czno-pa�s�wowa�� ale 
również demograficzna i k�l��rowa. Znaczenie i wpł�w s�jonizm� religijnego 
w izraelskim ż�ci� p�bliczn�m maleje w os�a�nich la�ach z powod� dwóch 
ważn�ch procesów. Pierwsz� �o �s�anowienie organizacji Szas�� k�óra doprowa-
dziła do op�szczenia s�jonizm� religijnego przez jego członków pochodząc�ch 
ze wschodnich gr�p e�niczn�ch i s�worzenia doda�kowej agres�wnej �l�ra-
or�odoks�jnej al�erna��w� dla ich widzenia świa�a. Dr�gi proces �o zmiana 
porządk� war�ości w pa�s�wie. S�jonizm religijn� ze swoimi �reściami zos�ał 
zepchnię�� na margines porządk� p�blicznego w pa�s�wie Izrael�� na rzecz 
�ema�ów �akich jak praworządność rząd��� media�� ekologia�� różnice społeczne 
cz� sprawiedliwość i prawa ob�wa�elskie. 

Projek� osiedle�cz� generalnie�� nie ��lko na Ziemiach Ok�powan�ch�� 
zos�ał zepchnię�� na margines narodowego porządk��� w d�żej mierze z po-
wod� kr�z�s��� jaki objął r�ch kib�cow��� oraz zmniejszenia znaczenia rolni-
c�wa i osadnic�wa na �erenach prz�graniczn�ch. S�jonizm religijn� jes� więc 
zm�szon� zebrać resz�ki powszechnego e�os��� k�ór� �owarz�sz�ł Izraelowi 
przez cz�er� os�a�nie dziesięciolecia – e�os� osiedle�czego. Nie�niknion�m 
w�nikiem b�ł kr�z�s wewnę�rzn� i świadomość ��ra�� kier�nk� drogi. 

W�znaniow� cz�nnik w sposobie ż�cia religijn�ch narodowców nigd� nie 
b�ł homogeniczn�. �ożna �� mówić o pods�awow�m kodzie�� o k�ór�m wspo-
mnieliśm� w�żej�� ale we wsz�s�kim�� co do��cz� zachowania�� poza wspóln�m 
dla wsz�s�kich mianownikiem (nakładanie kip��� zachow�wanie 613 prz�ka-
za��� skromn� �biór � mężcz�zn i kobie� p�blicznie)�� pows�ał j�ż na począ�k� 
drogi cał� wachlarz wielkiej różnorodności. 

�ednakże w os�a�nich la�ach obóz religijno-narodow� ma liczne gr�p� 
i podgr�p��� k�ór�ch s�opie� religijności jes� �r�dn� do zdefiniowania i ska-
�alogowania. Zmienia się w każdej gr�pie i � każdej jednos�ki. Dziennikarz 
i badacz Yair Sheleg zdefiniował �o zjawisko pod nazwą „Nowa religijność 
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d�chowa”. Pows�ała ciekawa rzecz�wis�ość�� w k�órej każd� człowiek s�aje się 
„rabinem samego siebie”�� bierze sobie z różn�ch miejsc �o�� co chce�� i w�biera 
dla siebie �o�� co m� pas�je. 

Kied� dokładnie w�darz�ła się �a zmiana�� k�óra b�ć może pociągnęła s�jo-
nizm religijn� na skraj �nices�wienia poli��cznego i narodowego? Proces roz-
łam� można �miejscowić j�ż wraz z pows�aniem ��sz Em�nim. �ednakże 
prawdopodobnie pods�awow� powód zmian� b�ł zewnę�rzn�: zmiana s�joni-
s��cznej społeczności świeckiej�� a dokładniej: proces kapi�alizacji i globaliza-
cji�� k�ór� rozpoczął się w połowie la� osiemdziesią��ch. 

Klas�czn� s�jonizm religijn� do��ka dwóch świa�ów�� jes� więc a�akowan� 
i m�si się zmagać ze spo�kaniem z k�l��rą pos�modernis��czną i globali-
s��czną. Świa� halach� jes� �s�alon� i s�abiln��� absol��n��� w�magając� i kon-
serwa��wn�. Pos�modernizm na�omias� dąż� do rozbicia is�niejącego�� ma 
�endencję do rozl�źnienia ka�egorii i �jęć�� do rozmazania �rad�c�jnej hie-
rarchii i d�cho�omii. Z �ego powod� rodzi się codzienn� konflik� dzisiejszej 
k�l��r� z m�ślą�� że wsz�s�ko jes� świę�e. 

Ważną rolę w wewnę�rzn�m rozłamie społeczności religijno-narodowej 
ma również rewol�cja o prawa ob�wa�elskie�� na czele z feminizmem. Rewo-
l�cja �a�� k�órej korzenie sięgają począ�k� XX wiek��� nie ominęła również 
s�jonizm� religijnego we wsz�s�kich jego częściach. Wiel� Ż�dów religijn�ch 
ma �r�dności ze znalezieniem swojego miejsca pomiędz� e�osem femini-
s��czn�m a konwencjami religii�� czego w�nikiem jes� kons�ernacja i konflik� 
wewnę�rzn�. 

Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć�� że klas�czn� religijn� s�jonizm 
dzieli się na dwa przeciws�awne kier�nki: jeden �o religijna rad�kalizacja 
w�rażająca się w �endencji do zaos�rzenia cz�nnika �l�raor�odoks�jnego i 
�worzenia nowej �l�raor�oks�jności wraz z silną nacjonalis��czną rad�kaliza-
cją (silna �endencja na prawo)�� dr�gi – elas��czność religijna (międz� inn�mi 
w dziedzinie poz�cji mężcz�zn� i kobie��) i częściowe bądź całkowi�e odejście 
od religii. Poniżej w�jaśnim� prz�cz�n� i przejaw� ��ch dwóch �endencji. 

tEndEnCja narodowo-ultraortodoKsyjna 
(Chardalit)

W os�a�nich la�ach miało miejsce coraz większe zbliżenie (jakościowe 
i ilościowe) międz� obozem religijno-narodow�m a �l�raor�odoks�jn�m. Pro-
ces �rwa nadal i za wcześnie jes� oceniać�� jak się sko�cz��� ale wsz�s�ko przema-
wia za ��m�� że gr�pa naz�wająca się Chardalim (Charedim Leumim – narodowi 
�l�raor�odoksi) zdec�dowała się odłącz�ć od pępowin� religijno-narodowej. 
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�ożna powiedzieć�� że religijne wzmocnienie �o najwidoczniejsza i najważ-
niejsza cecha n�r�� narodowo-�l�raor�odoks�jnego�� k�ór� s�anowi (są �o jed�-
nie prz�p�szczenia) około 35% wars�w� religijno-narodowej. W�raża się �o 
znacząc�m wzros�em religijn�ch jesziw i ich �czniów�� wzmocnieniem poboż-
ności w na�ce Pism Świę��ch zgodnie z nakazem: „Rozm�ślaj o niej we dnie 
i w noc�” i położeniem nacisk� na na�kę Tor� wśród kobie�. 

W ciąg� wiel� la� większość �czon�ch w Torze�� w j�daizmie or�odoks�jn�m 
pochodziła z li�ewskiego n�r�� �l�raor�odoksów. �esziw� hesder i w�sokie 
jesziw� s�jonizm� religijno-narodowego nie odgr�wał� wielkiego znaczenia 
w Ziemi Izrael. �łówn�m ich celem b�ło �z�pełnienie religijnego w�ksz�ałce-
nia absolwen�ów religijn�ch szkół średnich. W pewn�m s�opni� prz�pominało 
�o powszechn� w Tajlandii zw�czaj w�s�łania młod�ch w wiek� doras�ania na 
rok l�b dwa la�a na religijne s��dia w b�dd�jskim sek�orze�� jako prz�go�owa-
nie do prawdziwego ż�cia. 

Do począ�k� la� osiemdziesią��ch is�niała ��lko jedna jesziwa�� k�óra �moż-
liwiała absolwen�om pa�s�wowej religijnej oświa�� s��diowanie w a�mosfe-
rze nieco prz�pominającej wielkie �l�raor�odoks�jne jesziw�. B�ła �o jesziwa 
�erkaz haRaw w dzielnic� Kir�a� �oshe w �erozolimie�� k�órą założ�ł w rok� 
1924 pierwsz� naczeln� rabin Ziemi Izrael – Avraham Icchak haCohen Kook 
i s�ał na jej czele do śmierci do rok� 1935. �ego s�n�� rabin Zvi Yeh�da Kook�� 
przejął f�nkcję w 1952 rok� i s�ał na czele jesziw� przez �rz�dzieści la��� aż do 
śmierci. 

�esziwa �erkaz haRaw b�ła znana pod nazwą „�a�ki s�jonis��czn�ch 
jesziw” ponieważ większość �worząc�ch jesziw� s�jonis��czne w ciąg� la� 
�częszczało do niej albo b�ło �czniami rabinów będąc�ch jej absolwen�ami. 
Uczniowie �erkaz haRaw mieli możliwość opóźnić pobór do wojska nawe� 
do dziesięci� la�; do momen���� aż pocz�ją się na ��le wzmocnieni d�chowo�� 
ab� zmierz�ć się ze sł�żbą wojskową. �ednakże na ��m e�apie b�li w więk-
szości j�ż żonaci�� z dziećmi i dla�ego odb�wali skróconą sł�żbę. W ciąg� la� 
wiel� absolwen�ów przeszło do jesziw �l�raor�odoks�jn�ch�� k�óre dos�arcz�ł� 
im bardziej znaczącego w�zwania religijnego. Większość jesziw na poziomie 
szkół średnich w społeczności religijno-narodowej charak�er�zowało się prze-
cię�nością�� a siła ich d�chowego wpł�w� b�ła ograniczona.

Na począ�k� la� dziewięćdziesią��ch prz�wódc� jesziw s�jonis��czn�ch�� 
rabini w�chowawc� (Ramim) i gr�p� absolwen�ów zaczęli pracować nad 
�a�rakc�jnieniem jesziw w procesie r�walizacji z �l�raor�odoksami. W pierw-
sz�m e�apie pows�ała najbardziej rad�kalna gr�pa eli�� narodow�ch �l�raor-
�odoksów. Dobra passa �rwała�� liczba prz�łączając�ch się wzras�ała�� a z nią 
również gr�pa �nikaln�ch jesziw i ins����cji oświa��. Bardzo sz�bko narodowi 
�l�raor�odoksi przeis�ocz�li się w w�raźną pod-wspólno�ę charak�er�z�jącą 



Społeczność religijno-narodowa 95

się in�ens�wniejsz�m na�czaniem Tor��� większą res�r�kc�jnością w dziedzi-
nie religii w�rażającą się skr�p�la�nością w modli�wie�� większą pobożnoś-
cią�� res�r�kc�jnością w kwes�ii zachowania zasad koszerności (mimo �o nie 
w s�opni� s�rowości �l�raor�odoks�jnej)�� skr�p�la�n�m zachowaniem sza-
ba���� dokładn�m przes�rzeganiem praw związan�ch z mens�r�acją i cz�s�oś-
cią�� p�r��a�skością w kon�ak�ach z płcią przeciwną i oddzieleniem kobie� 
od mężcz�zn w d�ch� �l�raor�odoks�jn�m. Tendencja �a wpł�nęła na cał� 
sek�or�� w ��m również na gałęzie mniej rad�kalne. Tak na prz�kład obecnie 
wiel� spośród społeczności religijno-narodowej�� również par� z cen�ralnego 
r�ch��� pows�rz�m�je się od mieszan�ch �a�ców podczas śl�b� (�worzenia 
koła�� a w nim �a�cząc�ch razem kobie� i mężcz�zn). Ponad�o są �ac��� k�ór�m 
nie w�s�arczają oddzielne koła�� ale �r�dzą się pos�awieniem przegrod� mię-
dz� parkie�ami mężcz�zn i kobie�. �ówim� �� mianowicie o �rzech s�opniach: 
pierwsz�m – mieszan�ch �a�cach – mieszan�ch kołach kobie� i mężcz�zn�� 
dr�gim – osobn�ch �a�cach – oddzieln�ch kołach dla kobie� i mężcz�zn�� ale 
bez przegrod� (w�szło z mod�) i �rzecim – osobn�ch �a�cach oddzielon�ch 
przegrodą�� a czasem na różn�ch kra�cach sali (coraz bardziej powszechne 
w dwóch os�a�nich dziesięcioleciach). 

Należ� podkreślić�� że w dalekiej przeszłości (pod koniec la� sześćdziesią-
��ch) pojęcie przegrod� na śl�bach społeczności religijno-narodowej wcale 
nie is�niało. Ta�ce na śl�bach b�ł� zazw�czaj mieszane�� gdzie chłopc� razem 
z dziewczę�ami �a�cz�li�� w s��l� hora�� jak �o b�ło prz�ję�e w organizacji mło-
dzieżowej Bnej Akiwa. 

S��l narodow�ch �l�raor�odoksów zawierał również cech� �l�raor�odok-
s�jne w dziedzinie w�gląd� zewnę�rznego: � mężcz�zn większa od prz�ję�ej 
kipa�� biała kosz�la i ciemne spodnie�� nici cici� na zewną�rz spodni (przez 
wsz�s�kie la�a mężcz�źni z sek�ora religijno-narodowego mieli w zw�czaj� 
chować nici cici� pod �braniem)�� � s�arsz�ch czasem dł�gie pejs� na policz-
kach. 

U kobie� zmiana w�raża się w skromniejsz�m i pros�sz�m s�roj� zasłania-
jąc�m większość ciała. Prak��cznie wśród �ej gr�p� rozwinęła się wzmożona 
d�sk�sja w sprawie kobiecego ciała�� a zwłaszcza wokół kwes�ii odkr�wania 
jego części – d�sk�sja �a prz�pomina �ę mającą miejsce w społecze�s�wie 
�l�raor�odoks�jn�m. W os�a�nich la�ach pows�ała w społeczności religijno-
narodowej hierarchia poziom� religijności wedł�g s�opnia okr�cia�� mianowi-
cie wedł�g dł�gości spódnic��� dł�gości rękawów�� charak�er� nakr�cia głow� 
i b�cia kobie�ą noszącą albo nienoszącą spodni. 

War�o podkreślić�� że w klas�cznej s�jonis��czno-religijnej or�odoksji 
powszechna jes� �endencja do �podabniania się zewnę�rznego�� na ile jes� 
�o możliwe�� do ogólnie pan�jącego s�jonis��cznego nowoczesnego w�gląd�; 
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dzieje się �ak również w kwes�ii �bior� kobie�. W przeszłości większość kobie� 
oboz� religijno-narodowego chodziła na co dzie� z odsłonię�ą głową�� a nie-
liczne�� k�óre nie podążał� za konwencjami�� zasłaniał� głowę ch�s�ką. Obecnie 
��lko mała liczba męża�ek ze społeczności religijno-narodowej nie zakr�wa 
sobie głow�. Ż�dówki z gr�p� narodow�ch �l�raor�odoksów podchodzą do �ego 
w�ją�kowo res�r�kc�jnie i zasłaniają sobie głowę do os�a�niego milime�ra. 

Ponieważ nakr�cie głow� s�ało się �ak ważne�� w sek�orze religijno-naro-
dow�m pows�ał zd�miewając� wachlarz s��lów – począwsz� od wełnian�ch 
czapek�� poprzez bere�� w wiel� kolorach�� �kaninach i włóknach aż do ban-
danek. 

Tendencja „wzmacniania” ma swój w�raz w rad�kaln�m mesjanizmie 
i mis��ce. Większość opiera się na założeni��� że spek�ak�larne zw�cięs�wo 
w wojnie sześciodniowej oraz w�zwolenie �erozolim� i Ścian� Płacz� są zna-
kami począ�k� zbawienia (aramejskie – Atchalta De’Geula). 

Również w oświacie zaszł� proces� wzros�� wpł�wów narodowej �l�raor-
�odoksji. Coraz więcej ins����cji cz�ni podział międz� chłopcami a dziewczę-
�ami j�ż w począ�kow�ch klasach szkoł� pods�awowej. Począ�kowo b�ł� �o 
pr�wa�ne sieci szkolnic�wa�� k�óre pows�ał� w la�ach osiemdziesią��ch: Noam 
– sieć szkolnic�wa narodowej �l�raor�odoksji pows�ała w 1982 rok� w Pe�ach 
Tikwie obecnie prowadzi działalność szkoł� pods�awowej�� jesziw� na poziomie 
szkoł� średniej; �lpan� – szkoł� średniej dla dziewczą� i Zvia (sieć szkół dla 
dziewczą�). Ale narodowi �l�raor�odoksi nie zadowolili się ��m i rozpoczęli 
kampanię na rzecz podniesienia „poziom� religijności” w religijn�ch ins��-
��cjach oświa�ow�ch w pozos�ał�ch gr�pach. Religijni działacze poli��czni 
i młodzi rodzice domagali się od kierownic�wa szkół zmian� prz�zw�czaje� 
religijn�ch. W inn�m w�padk� na�cz�ciele i na�cz�cielki będąc� przeds�a-
wicielami �ej nowej fali�� będą s�anowili część zespoł� d�dak��cznego w ��ch 
szkołach. W ��m kon�ekście należ� również wspomnieć o mianowani� rabi-
nów szkół w większości ins����cji oświa�ow�ch oraz wprowadzenie na�cz�cieli 
– mężcz�zn jako w�chowawców w młodsz�ch klasach�� zjawisko nie is�niejące 
w ogóle w n�rcie szkolnic�wa pa�s�wowego. Każda zreformowana szkoła 
n�r�� religijno-pa�s�wowego dos�ała doda�kow� prz�domek „religijna”. 

Po dr�giej s�ronie ��worzono narodowo-�l�raor�odoks�jne ins����cje 
oświa�owe charak�er�z�jące się cz�s�ością na�czania Pism Świę��ch�� w w�da-
ni� �l�raor�odoks�jn�m. Część z narodow�ch �l�raor�odoksów �ko�cz�ła 
s��dia ma�ema��czne i pozos�ałe świeckie przedmio�� na specjaln�ch k�r-
sach le�nich�� inni całkowicie z nich zrez�gnowali. W niek�ór�ch prz�padkach 
Cen�r�m religijnej oświa�� w �inis�ers�wie Oświa�� nie zgodziło się objąć 
pro�ek�ora�em ��ch szkół i podporządkowano je niezależnem� Nadzorowi 
Oświa�� Ul�raor�odoks�jnej. 
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Znacząca zmiana do�knęła również „s�are” jesziw� na poziomie szkoł� 
średniej. Pierwsze pokolenie w�chowawców�� w k�ór�m liczba rabinów �l�ra-
or�odoks�jn�ch s�opniowo się zmniejszała�� zos�ało zasilone absolwen�ami 
�esziw hesder i w�sokich s�jonis��czn�ch jesziw. Po raz pierwsz� �cznio-
wie mieli d�chow�ch prz�wódców�� z k�ór�mi mogli się ��ożsamiać�� dzięki 
ich s�os�nkowo młodem� wiekowi�� jak również dzięki fak�owi�� że sł�ż�li 
w wojsk� izraelskim i przeszli niedawno sami przez ż�ciowe doświadczenia 
i d�lema���� k�óre zos�ał� pos�awione przed ich �czniami. W�ją�kowa więź�� 
jaką s�worz�li młodzi rabini w�chowawc� ze swoimi �czniami�� zachęciła 
absolwen�ów lice�m�� b� również po jego �ko�czeni� kon��n�ować na�kę  
w jesziwie. 

Ale najbardziej znaczącą rewol�cją�� k�órą przeprowadzili narodowi �l�ra-
or�odoksi�� b�ło rozszerzenie dziedzin� szkolnic�wa religijnego dla dziewczą�. 
Od połow� la� osiemdziesią��ch zaczęł� pows�awać �lpan� i midrasze dla 
kobie� przeznaczone do samej na�ki Tor�. Do �ego czas� prawie we wsz�s�-
kich prz�padkach ponadlicealne na�ki dla kobie� odb�wał� się w ramach 
zdob�cia s�opnia na�kowego albo d�plom�. W os�a�nich dw�dzies�� la�ach�� 
��siące młod�ch religijn�ch kobie� poświęciło rok ze swojego ż�cia (a niek�óre 
więcej) na na�kę Tor��� czego jed�n�m profi�em b�ła sama na�ka. 

Rabini �l�raor�odoksji narodowej zachęcają swoich wiern�ch do zawiera-
nia małże�s�w w młod�m wiek��� zaraz po sko�czeni� sł�żb� wojskowej�� a cza-
sem nawe� przed nią. Apel�ją do kobie��� ab� w ogóle zrez�gnował� ze sł�żb� 
narodowej i sł�żb� wojskowej dla dobra założenia jak najwcześniej rodzin�. 
W�nikiem �ego jes� wiele wielodzie�n�ch rodzin w ��m n�rcie (przecię�nie od 
pięciorga do siedmiorga dzieci).

Przejaw� proces� rad�kalizacji w sek�orze religijno-narodow�m�� k�ór� 
prz�go�ował gr�n� do rozwoj� sek�ora narodowo-�l�raor�odoks�jnego�� j�ż 
w połowie la� osiemdziesią��ch b�ł� za�ważalne dla badacz� społecze�s�wa 
i dziennikarz��� jednakże dopiero w la�ach dziewięćdziesią��ch�� kied� okazało 
się�� że efemer�czna gr�pa rabina �eira Kahane zdob�wa znaczącą poz�cję 
w religijnej społeczności�� wiel� zroz�miało�� że dzieje się �� coś znaczącego. 

Rabin �eir Kahane (1932–1990) za pośrednic�wem swojej organizacji 
Kach i jej wojowniczej ideologii w�warł wielki wpł�w na w�gląd map� rad�-
kalnej prawic� w Izrael�. Do rok� 1971 ż�ł i działał w Now�m �ork��� b�ł rabi-
nem wspólno���� redagował ��godnik ż�dowsko-religijn� i w 1968 rok� założ�ł 
Ligę Obronną Ż�dów�� rad�kalną organizację prawicową�� k�óra propagowała 
�ż�wanie sił� w walkach międz� rasami – międz� Ż�dami i inn�mi e�niczn�mi 
mniejszościami w S�anach Zjednoczon�ch. �ego zwolennic� sądzą�� że Kahane 
skierował Ligę Obronną Ż�dów k� os�rej kampanii w cel� o�warcia bram 
Związk� Radzieckiego Ż�dom�� k�órz� chcą z niego w�emigrować. 
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W 1971 rok� w�emigrował do Izraela�� założ�ł organizację poli��czną Kach 
i zwerbował do niej woj�jącą młodzież religijną�� zafasc�nowaną jego świa-
�opoglądem. �ego główne założenia �o w�pędzenie siłą Arabów izraelskich 
(przeniesienie) i ��worzenie pa�s�wa halach��� �o znacz� zarządzanie pa�-
s�wem wedł�g praw halach��� sąd� hebrajskiego i prz�znawanie pierwsze�-
s�wa ��m prawom nad prawami Knese��. 

�ako s�mbol organizacji zos�ała w�brana żół�a flaga�� a na niej zaciśnię�a 
pięść wzniesiona k� górze�� znajd�jąca się wewną�rz �wiazd� Dawida�� i he-
brajskie słowa rak kach („��lko �ak”). hasłem kampanii Kahane do zbliżają-
c�ch się w�borów do jedenas�ego Knese�� w 1984 rok� b�ło zdanie „Dajcie 
mi władzę a zajmę się nimi.” Cen�raln� Komi�e� W�borcz� nie prz�jął jego 
lis���� międz� inn�mi �wierdząc�� że „w�znaje rasis�owskie i an��demokra��czne 
założenia�� jawnie popiera ak�� �error��� prób�je rozb�dzić nienawiść i nie�o-
lerancję międz� różn�mi częściami pop�lacji oraz zamierza �razić religijne 
�cz�cia i war�ości części ob�wa�eli pa�s�wa”.

Rabin �eir Kahane zwrócił się o pomoc do Najw�ższego Sąd� i odniósł 
s�kces. W przeprowadzon�ch w�borach osiągnął próg w�borcz� i wszedł do 
Knese�� jako jed�n� członek swojej par�ii. �ako członek Izb� Reprezen�an�ów 
nadal forsował swoją linię poli��ki w b�rzliw�ch przemowach i propoz�cjach 
prawa�� k�óre – k� niezadowoleni� wiel� członków Knese�� – b�ł� definiowane 
jako rasis�owskie. Prowokacje prowadzone b�ł� �eż poza m�rami Knese��. 
W sierpni� 1984 rok� Kahane odwiedził Umm al-Fahm�� ab� zachęcić jego 
mieszka�ców do emigracji do pa�s�w arabskich. Demons�racja przerodziła 
się w gwał�owne zamieszki�� w k�ór�ch b�li ranni. 

W w�nik� �ego inc�den�� i inn�ch scena poli��czna i społeczna zaczęła 
ograniczać pocz�nania rabina Kahane. Plen�m w Knesecie �znało dec�zję 
ograniczenia jego imm�ni�e�� parlamen�arnego i �niemożliwianie m� bezpo-
średniego dos�ęp� do każdego miejsca. Pa�s�wowe środki przekaz� nałoż�ł� 
na niego bojko� (odwołan� w w�nik� jego pe��cji do W�sokiego Tr�b�nał�). 
Wojskowa rozgłośnia �alej Cahal poświęciła dzie� �ransmis�jn� na walkę 
z rasizmem i „kehenizmem”. 

Knese� powziął kroki mające na cel� ograniczenie możliwości składania 
propoz�cji prawa zawierającego elemen�� rasizm��� międz� inn�mi poprawił 
Kodeks Karn� i �s�alił�� że podżeganie do rasizm� będzie �ważane za prze-
s�ęps�wo kr�minalne�� niosące za sobą karę pozbawienia wolności do pięci� la�. 
Ale najbardziej znacząca poprawka dokonana w „Zasadnicz�m prawie Kne-
se��” �możliwiła w�kl�czenie z lis�� osob� chcącej brać �dział w w�borach 
do Knese���� jeśli w jej celach albo cz�nach b�ło negowanie is�nienia pa�s�wa 
jako pa�s�wa narod� ż�dowskiego i/albo negowanie charak�er� demokra-
��cznego pa�s�wa i/l�b podżeganie do rasizm�. W świe�le �ej poprawki 
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�daremniono liście Kach �czes�nic�wo w w�borach do dw�nas�ego Knese��  
w rok� 1988. 

Kahane zos�ał �s�nię�� z aren� poli��cznej�� a organizacja Kach zos�ała 
w�ję�a spod prawa�� ale nie rozpadła się i kon��n�owała swoją działalność 
nielegalnie. Dwa la�a po ��m rabina Kahane spo�kała śmierć w �ragiczn�ch 
okolicznościach: w lis�opadzie 1990 rok��� kied� sko�cz�ł przemowę w ho�el� 
w Now�m �ork��� zbliż�ł się do niego człowiek �bran� jak �l�raordoks�jn� Ż�d 
i zas�rzelił go z bliskiej odległości. �orderca zos�ał złapan� i rozpoznan� jako 
m�z�łmanin egipskiego pochodzenia. Sądzono go pod zarz��em dokonania 
morders�wa�� ale ława prz�sięgł�ch ocz�ściła go z zarz��ów z brak� w�s�arcza-
jąc�ch dowodów. 

Po śmierci lidera zmieniono nazwę organizacji na „Kahane ż�je”. �ego 
s�n kon��n�a�or i prz�wódca gr�p� – rabin Benjamin Ze’ev Kahane zos�ał 
również zamordowan� przez Arabów: w gr�dni� 2000 rok��� kied� jechał 
z żoną i sześciorgiem dzieci do dom� w osiedl� ż�dowskim w Tapp�ah�� wpadli 
w zasadzkę zabójcz�ch s�rzałów pales���skich zamachowców. Benjamin i jego 
żona zos�ali zamordowani�� pięcioro z sześciorga jego dzieci zos�ało rann�ch. 

W okresie poli��cznej i p�blicznej działalności rabina �eira Kahane nie 
��lko w Knesecie i w s�s�emie sądownicz�m�� ale również w społeczności izra-
elskiej panował konsens�s�� że przekrocz�ł on wsz�s�kie granice. Zdaniem 
wiel� osób�� jego w�powiedzi odzwierciedlał� rasis�owski świa�opogląd zawie-
rając� elemen�� przemoc� daleki od d�cha j�daizm�. Prak��cznie większość 
społecze�s�wa widziała w nim mijające dziwaczne zjawisko�� z kon�rowers�j-
n�m�� delika�nie �jm�jąc�� programem działania. Po la�ach rzecz�wis�ość �do-
wodniła coś przeciwnego. 

Wprawdzie Kahane odszedł z �ego świa�a�� jednakże jego świa�opogląd 
i dziedzic�wo nie ��lko nie zniknęł� wraz z nim�� ale zaczęł� zap�szczać korze-
nie w nazb�� szerokich wars�wach oboz� religijnego i �l�raor�odoks�jnego. 
Na począ�k� b�ła �o działalność podziemna. Ale w w�nik� olbrz�miej złości�� 
jaką zrodził �error pales���skich samobójców�� w�szła na świa�ło dzienne. 

Organizacja „Kahane ż�je”�� kon��n�a�orka dziedzic�wa�� b�ła wprawdzie 
w�ję�a spod prawa�� ale kon��n�owała organizowanie się w oddział� i w�cho-
dzenie od czas� do czas� na akcje pro�es�ac�jne. Dwójką kon��n�a�orów dzie-
dzic�wa Kahane są Bar�ch �arzel i I�amar Ben-�vir�� do k�ór�ch nazwisk 
media mają w zw�czaj� prz�łączać określenie „rad�kaln� działacz prawic�”. 
Ben-�vir wsławił się prowokacjami przeciw władz� w ogóle a w szczególności 
przeciw Pales���cz�kom. �arzel b�ł członkiem sekre�aria�� organizacji Kach 
i s�ał na jej czele po śmierci Kahane. 

Ten�� k�o ciesz�ł się m�ślą�� że rad�kalne i walczące dziedzic�wo rabina 
Kahane zniknęło ze świa�a razem z nim�� o�rz�mał pięć la� później bolesne 
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memorand�m w pos�aci zabójs�wa premiera Icchaka Rabina. Świeckiej spo-
łeczności �kazano w�ed� rozmiar� zjawiska�� z p�nk�� widzenia ilościowego 
i jakościowego. Nagle pows�ał �rodzajn� gr�n� ideologiczno-organiza�orski 
w obozie religijno-narodow�m�� kiełk�jąc� ziarnami mesjanizm� religijno-
narodowego o cechach prz�pominając�ch cech� inn�ch rad�kaln�ch r�chów 
na świecie: pocz�cie własnej sił� nad inn�mi�� świa�opogląd an��demokra-
��czn� (w roz�mieni� prz�ję��m na Zachodzie) i an���oleranc�jn� (przede 
wsz�s�kim wobec „lewicow�ch” Ż�dów i Arabów) oraz prz�zwolenie na poli-
��czną przemoc. Ucieleśnienie i pos�ęp�jące rozpowszechnianie rad�kalnego 
świa�opogląd� religijno-prawicowego w obozie religijn�m można b�ło zoba-
cz�ć na Zjeździe zorganizowan�m na począ�k� września 1998 rok� w Binia-
nej haUma (�iędz�narodow�m Cen�r�m Kongresow�m) w �erozolimie�� na 
k�ór�m nie mniej niż dwa ��siące osób d�sk��owało nad kwes�ią zb�dowania 
od nowa Świą��ni ż�dowskiej.

N�r� narodowej �l�raor�odoksji jes� obecnie w mniejszości; nie jes� �o 
wprawdzie mniejszość mało znacząca w obozie „dziergan�ch kip”�� ale p�nk� 
widzenia s�awiając� w cen�r�m �l�raor�odoks�jną pobożność�� zachow�wanie 
prz�kaza� i nacjonalizm izraelski znajd�je w�raz� poli��czno-ins����cjonalne 
wśród gr�p i par�ii w Knesecie�� na marginesie Ag�da� Israel�� w enklawach 
wewną�rz par�ii Szas�� a nawe� w Lik�dzie. Ich ins����cje nie mieszczą się 
w par�iach�� ale w wielkich i ważn�ch jesziwach�� �akich jak �erkaz ha’Raw 
i jej córki�� jesziwa har hamor�� jesziwa Shavei hevron i jesziwa Bei� El oraz 
w rzędzie kolelów�� midrasz� dla dziewczą� i szkół afiliowan�ch do nich. Pro-
wadzą je char�zma��czni rabini�� �ac� jak Avraham Shapira�� Zalman �ela-
med�� Zvi Ta��� Shm�el Tal�� El�akim Levanon�� David D�dkevi�z i inni. 

Część narodow�ch �l�raor�odoksów nie znosi ins����cji i s�s�em� poli��cz-
nego�� odmawia �czes�nic�wa w w�borach i demons�r�je wierność narodow�m�� 
religijn�m oraz „wieczn�m” i „w�ższ�m” war�ościom. W odróżnieni� od eks-
�remis�ów z gr�p� �l�raor�odoksów�� nie odmawiają oni zasadniczo s�weren-
ności ins����cji pa�s�wowej�� ��lko �wierdzą�� że Pa�s�wo Izrael w obecnej 
pos�aci sko�cz�ło j�ż swoją his�or�czną rolę i dla�ego należ� ��worz�ć nową 
organizację pa�s�wową�� k�óra w�pełni proroc�wo. Rad�kalna linia objawia 
się nie ��lko w głosowani� do Knese���� ale �eż w mediach (rozgłośnia pro-
gram siódm� i ��godnik „Beszewa”�� k�ór� jes� w jej posiadani�)�� w kazaniach�� 
w lekcjach i pismach rabinów oraz inn�ch działaniach. 

Wraz z �pł�wem la� pows�ała w�raźna więź międz� rad�kalną prawicą 
w poli��ce izraelskiej a społecznością narodow�ch �l�raor�odoksów. Więź �a 
zaos�rz�ła się bardzo podczas walki�� k�órą prowadzili rabini narodowej �l�ra-
o�odoksji przeciwko ewak�acji osiedli z ��sz Ka�if. Linia rad�kalna rozpala 
również konflik�� międz� osadnikami w ��dei i Samarii a ich sąsiadami Pale-
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s���cz�kami�� polegające na niszczeni� mienia i plan�acji oliwek. Zachę�ę do 
�akiego zachowania dał� werse�� halach� rabinów narodowej �l�raor�odoksji�� 
wedle k�ór�ch wolno skrz�wdzić każdego Araba nie �znającego s�werenności 
narod� Izraela do ziemi. W zasadzie nie ��lko Arabowie�� ale również żołnie-
rze wojska izraelskiego na �erenach ��dei i Samarii oraz oficerowie i poli-
cjanci w�słani�� ab� ewak�ować nielegalne osiedle�� nie dop�ścić do osadnic�wa 
cz� niszcz�cielskich działa� przeciwko Pales���cz�kom�� spo��kają się od czas� 
do czas� z br��aln�mi a�akami z narodow�ch �l�raor�odoksów. Zacz�na się 
od przemoc� słownej (wśród przekle�s�w i bl�źniers�w�� �l�raor�odoksi cza-
sami naz�wają żołnierz� nazis�ami)�� a częs�o prowadzi do przemoc� cielesnej 
i nar�szania mienia – do zachowa� należąc�ch w przeszłości do �ab�. 

Wiele cz�nników prz�cz�niło się do rozwoj� zjawiska narodowej �l�raor�o-
doksji�� wpł�wającej na religijną wspólno�ę i b�dzącą się kr���kę w środk� i na 
zewną�rz. Obszern� przegląd ��ch cz�nników po�rzebowałb� osobnej książki 
i dla�ego prz�pomnim� �� ��lko kilka główn�ch cz�nników. Pierwsz�m cz�n-
nikiem są �ra�m� Oslo i zabójs�wo Rabina. Sek�or religijno-narodow� porów-
n�wan� b�ł przez rabina Y�vala Sherlo do „nadzor�jącego zasad� koszerności 
w os�a�nim wagonie s�jonis��cznego pociąg�”�� k�ór� przesiadł się do loko-
mo��w��� ab� galopować do przod��� ale w�ed� odkr�ł k� swojem� niezadowo-
leni��� że pociąg skręcił na boczne �or� i za�rz�mał się. Boczn� �or�� idąc dalej 
�ą me�aforą�� b�ł na per�feriach Oslo�� s�olic� Norwegii�� gdzie w 1993 rok� 
zos�ał� �s�alone pos�anowienia pokojowe międz� Izraelem a Organizacją 
W�zwolenia Pales��n�. 

�łęboka fr�s�racja w obozie religijno-narodow�m w�os�rz�ła świadomość 
(na poziomie świadom�m i podświadom�m)�� że proces osiedle�cz� w ��dei�� 
Samarii i na �erenach znajd�jąc�ch się w pobliż� S�ref� �az� osłsbł i należ� 
sz�kać innej eli�arnej drogi. �edną z dróg b�ła doskonałość religijna. Świado-
mość�� że świeckie społecze�s�wo izraelskie nie �znaje akcji osiedle�czej na 
Ziemiach Ok�powan�ch�� co s�anowiło nowoczesne �cieleśnienie dni „Wież� 
i palisad�” (prak��cznie większość świeckiego i zachow�jącego �rad�cje spo-
łecze�s�wa �nikała osiedlania się za Zieloną Linią�� również gd� popierała 
projek� osiedle�cz�) i s�warzało d�sonans poznawcz�. 

Ojcem �eorii d�sonans� poznawczego jes� Leon Fes�inger�� społeczn� ps�-
cholog amer�ka�skiego pochodzenia. Rozwinął ją w 1953 rok� w w�nik� 
badania religijnej sek���� k�órą napo�kał kr�z�s �ożsamości i wiar��� na sk��ek 
niespełnienia się proroc�wa ich prz�wódc� o prz�jści� �esjasza. Pods�awowe 
założenie Fes�ingera głosi�� że człowiek dąż� do wewnę�rznej zgodności (con-
sistency) pomiędz� dan�mi�� ideami i prawdami wiar��� k�óre w�znaje. Sprzecz-
ność albo brak dopasowania międz� wiadomościami�� ideami�� �wierdzeniami 
cz� różn�mi prawdami wiar� o o�oczeni��� o sam�m sobie albo o zachowani� 
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o�oczenia�� s�warzają od czas� do czas� w mózg� człowieka naz�wan� przez 
Fes�ingera „d�sonans”. D�sonans może się w�darz�ć�� kied� człowiek prze-
ż�wa nowe w�darzenie albo kied� docierają do niego nowe informacje�� k�óre 
mogą zaprzecz�ć albo zachwiać wcześniejsz�mi jego �wierdzeniami cz� praw-
dami wiar�. 

Badanie empir�czne dowodzi�� że �a sprzeczność nar�szająca pods�aw� 
b�dow� poznawczej i emocjonalnej�� k�órą człowiek �worz� (a pośrednio rów-
nież swoją �ożsamość i pewność siebie)�� b�d�je odcz�cie ps�chicznej niew�-
god� (fr�s�racja�� �dręka�� brak spokoj��� s�rach i inne). Odcz�cie �o�� k�óre 
można zdefiniować jako „ps�chologiczn� ból”�� prowadzi jednos�kę do prób� 
pozb�cia się albo prz�najmniej zmniejszenia „d�sonans� poznawczego” 
i dojścia znów do zgodności i harmonii pomiędz� prawdami wiar� a �wierdze-
niami�� k�óre w�znaje. D�sonans wzras�ał bezpośrednio do sił� sprzeczności�� 
k�órą rodziła nowa informacja i do s�opnia ważności a�akowanej poz�cji cz� 
sposob� widzenia. 

Wedł�g �ej �eorii można b�ło prz�p�szczać�� że zb�rzenie wizji o his�or�cz-
nej Ziemi Izrael spowod�je �aki d�sonans w religijn�m s�jonizmie. Wedł�g 
Fes�ingera l�dzie mają �endencję�� b� rozwiąz�wać �drękę d�sonans� za 
pośrednic�wem jednej z �rzech ��pow�ch dróg:
1. Prz�znanie się do błęd�. Rozwiązanie poż��eczne�� ale �r�dne do spełnie-

nia. �ożna oczekiwać�� że dwie gr�p� „��pów prawicow�ch” zaakcep��ją �o 
rozwiązanie. Pierwsz� ��p �o prawicowc��� dla k�ór�ch poli��ka nie s�anowi 
szcz��� zain�eresowa�. Ła�wiej im prz�znać się do błęd��� ponieważ nie 
zagraża �o ich wizer�nkowi osobis�em��� znaczeni� is�nienia cz� d�cho-
wej zawar�ości w ich ż�ci�. Dr�gi ��p �o mniejszość w mniejszości�� cz�li 
prawicowc� ak��wiści cech�jąc� się odwagą i rzadką prawością in�elek��-
alną. Nowa rzecz�wis�ość może nie sprawia�� że opłak�ją grzech� ideolo-
gicznej przeszłości�� ale są w s�anie z odwagą i prawością prz�znać się do 
błędów�� k�óre popełnili. Wiel� z nich będzie próbowało „zmiękcz�ć” swój 
błąd za pomocą arg�men�acji „Nasza idea b�ła sł�szna�� ale pom�liliśm� 
się po drodze”�� „B�liśm� młodzi i naiwni” albo „Okoliczności ówczesne 
�sprawiedliwił� naszą wiarę”. Pozos�aną sfr�s�rowani i �dręczeni jeszcze 
przez dł�gi czas i możliwe�� że ran� ich o�rzeźwienia nie w�goją się nigd� 
w ich serc�. Większość w�cofa się z zaangażowania poli��cznego i schowa 
w swoim wewnę�rzn�m świecie rodzinn�m i zawodow�m. 

2. Znacząca zmiana informacji zaprzeczającej za pomocą in�erpre�acji. Czło-
wiek zrobi wsz�s�ko�� co w jego moc��� ab� zmniejsz�ć rozłam międz� jego 
wcześniejsz�mi prawdami wiar� a now�mi wskaźnikami. Powie na prz�-
kład: „Nie m�liłem się w głównej is�ocie mojej wiar� i wizji�� ale w in�erpre-
�acji�� jaką jej dałem�� albo w konkre�n�ch szczegółach�� k�óre powodował� 
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niedokładne oczekiwania” (jak na prz�kład �s�alenie �ermin� prz�jścia 
�esjasza). �edn�m z pop�larn�ch rozwiąza� na �ciszenie d�sonans� ��m 
sposobem jes� f�ndamen�alizm albo powró� do korzeni. Nie ��lko nie prz�-
znaje się do błęd��� ale rad�kaliz�je się poprzedni sposób widzenia. Powró� 
do korzeni �worz� �rojon� spokój d�cha�� ponieważ oddala do czasów prze-
szłości i odłącza od na��chmias�owego spełnienia proroc�wa. 

3. Zaprzeczenie i �ł�mienie. Inn�mi słow��� w�bór: zignorować albo s�ł�mić 
zaprzeczającą i „zagrażającą” informację. To sposób�� jaki zaadap�owali 
(i nadal adap��ją) mesjanis��czni chas�dzi Chabad� wraz ze śmiercią ich 
d�chowego prz�wódc� rabina z L�bawicza w rok� 1994. Nie prz�jm�ją 
jego odejścia i cz�nią nieprzerwane w�siłki �dowodnienia jego is�nienia 
za pośrednic�wem nadzw�czajn�ch c�downości. Wierzą�� że jes� królem 
�esjaszem�� i mówią o nim w czasie �eraźniejsz�m (pamię�na jes� ich kam-
pania „Prz�go��jcie się na prz�jście �esjasza”). �ożna zakładać�� że �akie 
�ł�mienie powszechne jes� również wśród społeczności religijno-narodo-
wej. Wiel� jej członków – świadom�ch�� że s�jonizm religijn� znajd�je się 
w jedn�m z jego naj�r�dniejsz�ch okresów – woli prz�m�kać ocz� albo 
czekać�� aż przejdzie złość. Ten sposób zachowania prz�pomina w pewn�m 
s�opni� prób� s�ł�mienia będące reakcją seniorów r�ch� kib�cowego na 
kr�z�s ekonomiczno-społeczn��� k�ór� nawiedził �en r�ch w la�ach osiem-
dziesią��ch.
Pods�mow�jąc �ę arg�men�ację: n�r� narodowej �l�raor�odoksji jes� w d�-

żej mierze jedną ze znacząc�ch reakcji na d�sonans w�znaniow��� k�ór� roz-
począł się w w�nik� załamania wizji „his�or�cznej Ziemi Izraela” i zwro�owi 
społecze�s�wa izraelskiego k� s�jonis��czn�m war�ościom. W prak��ce n�r� 
narodowej �l�raor�odoksji prz�jm�je dwa rodzaje rozwiązania�� k�óre w�szcze-
gólniono pow�żej: zmianę zaprzeczającej informacji oraz zaprzeczenie i �ł�-
mienie �r�dnej rzecz�wis�ości za pomocą w�cofania się do główn�ch zasad 
p�nk�� w�jścia (�o prak��cznie na��ra religijnego f�ndamen�alizm�). 

Dr�gim cz�nnikiem rozwoj� zjawiska narodowej �l�raor�odoksji jes� cz�n-
nik ekonomiczn�. Wiel� religijn�ch Ż�dów odkr�ło�� że zajmowanie się religią 
jako profesją może dać dość w�godne i w�nagradzające źródło ��rz�mania. 

W �am��ch czasach nadal b�li połączeni z rządem (m. in. za pomocą par�ii 
prawicow�ch)�� w�korz�s�anie religii w celach zarobkow�ch b�ło więc cz�nem 
pożądan�m. Chodzi �� przede wsz�s�kim o la�a�� w k�ór�ch rządził� par�ie 
prawicowe i �afdal b�ła w koalicji. �ożna prz�p�szczać�� że w ��m okresie 
nosząc�m kip� ła�wiej b�ło wejść pomiędz� sł�żb� p�bliczne albo do ciał eko-
nomiczn�ch związan�ch z władzą. �ak w świecie na�ki�� �ak również i ���aj 
powzię�o kroki na rozszerzenie możliwości na�czania i s�osownie do �ego 
powiększenie liczb� absolwen�ów. 
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Zmiana do��cz�ła nie ��lko liczb� jesziw i �czniów; czas pob��� �czniów 
w jesziwie również zos�ał w�dł�żon�. �eśli przed dw�dzies�oma la�� prawie 
wsz�sc� ko�cząc� pią�� rok w �esziwie hesder w�szli na r�nek prac� albo 
do w�ższ�ch �czelni�� obecnie dziesią�ki procen��� czasem większość rocznika�� 
zos�aje na szós�� i siódm� rok s��diów�� a część nawe� dł�żej. Nie ��lko rabini 
zachęcają�� b� zos�ać�� ale �eż program s��diów zos�ał rozszerzon� i o�worzono 
program zaawansowan�ch s��diów religijn�ch zawierając��� międz� inn�mi�� 
s��dia dające �prawnienia rabina��. W większości jesziw s�worzono również 
pods�aw� fiz�czne i zb�dowano mieszkania dla żona��ch �czniów z dziećmi�� 
ofer�a obejm�je ponad�o s��pendia i zapewnianie częściow�ch działa� poma-
gając�ch im w ��rz�mani� się. Nade wsz�s�ko a�mosfera s��diów nie jes� zb�-
dowana j�ż wokół pięci� la� program�. Powszechne odcz�cie mówi�� że na�ka 
Tor� dla samej na�ki może �rwać wiele la��� nawe� całe ż�cie. 

Religijne jesziw� zapewniają s��pendia dla żona��ch �czniów i w wiel� 
prz�padkach organiz�ją dla nich i ich rodzin mieszkanie w pobliż� miejsca 
na�ki�� w b�d�nkach mieszkaln�ch�� k�óre zos�ał� zb�dowane specjalnie w ��m 
cel�. Ż�cie wokół jesziw� prz�pomina kib�c cz� wspólno�owe osiedle i�� ogól-
nie rzecz biorąc�� jes� dość w�godne dla młod�ch rodzin. 

Trzecim cz�nnikiem jes� reakcja sprzeciw� na kapi�alizację i globaliza-
cję Izraela. Wedł�g li�era��r� ps�chologicznej�� kied� społecze�s�wo a�ako-
wane jes� od zewną�rz i cz�je się zagrożone�� jedną ze spodziewan�ch reakcji 
jes� zamknięcie się w sobie i powró� do korzeni. To is�o�a f�ndamen�alizm��� 
religijna reakcja na nowoczesność�� zeświecczenie i pogarda war�ości wiar�. 
F�ndamen�aliści nawoł�ją do powro�� do „prawdziw�ch” źródeł wiar� i zas�o-
sowania praw religii w społecze�s�wie z w�korz�s�aniem nowoczesn�ch środ-
ków (np. in�erne��) albo środków przemoc� (np. działalności �error�s��cznej). 
Nazwa pows�ała od łaci�skiego słowa foundo (zakładać)�� od k�órego pochodzi 
rzeczownik foundum (f�ndamen��). �ianowicie wierząc� m�si �rz�mać się 
pierwsz�ch f�ndamen�ów w sposób dosłown� i �proszczon�. Termin prz�jął 
się na począ�k� poprzedniego wiek��� defini�jąc chrześcija�ski pro�es�ancki 
n�r� religijn� w S�anach Zjednoczon�ch�� k�ór� nawoł�wał do powro�� do f�n-
damen�ów religijn�ch i prz�jmowania chrześcija�skich pism świę��ch (S�a-
rego i Nowego Tes�amen��) dosłownie i w całkowi��m �proszczeni�. 

Narodowa �l�raor�odoksja jes� prak��cznie źródłem f�ndamen�alizacji 
religijn�ch narodowców�� reakcją sprzeciw� na wzras�ające przesiąkanie do 
społecze�s�wa izraelskiego (a w szczególności do sek�ora religijno-narodo-
wego) obc�ch wpł�wów (�elewizja�� k�l��ra kons�mpc�jna�� liberalizm i inne). 
I rzecz�wiście narodowi �l�raor�odoksi w�s�ąpili przeciwko �endencjom sek�-
lar�zacji�� nie pozwalając swoim ins����cjom na kon�ak� z obc�mi wpł�wami 
i �rz�mając się zasad� „S��diowanie dla samego s��diowania” (s��diowanie 
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jed�nie Tor� – bez prac�� egzaminów i inn�ch spraw odwracając�ch �wagę; 
s��diowanie nie w cel� o�rz�mania zapła�� cz� korz�ści). Narodowi �l�raor-
�odoksi dowiedli�� że nie ��lko po�rafią mówić�� ale wcielają swoje słowa w cz�n: 
w rok� 1997�� kied� zarząd jesziw� �erkaz ha’Raw w �erozolimie zdec�dował 
o�worz�ć w swojej ins����cji ins����� na�ki�� w k�ór�m będzie można się rów-
nież �cz�ć przedmio�ów świeckich�� gr�pa rabinów i �czniów pod przewod-
nic�wem rabina Yisraela Zvi Ta� zak��wizowała się�� odcięła od ��ch działa� 
i założ�ła jesziwę har hamor. 

Separa��zm f�ndamen�alis��czn� ma w�raz również w charak�erze 
zamieszkania. F�ndamen�aliści wolą mieszkać w enklawach narodow�ch 
�l�raor�odoksów w osiedlach (zwłaszcza ż�dowskich osadników)�� w dzielnicach 
(zwłaszcza w �erozolimie) i w projek�ach b�dowlan�ch przeznaczon�ch ��lko 
dla nich (zjawisko coraz bardziej pop�larne w d�ż�ch mias�ach). Z czasem 
pows�ał� również jednos�ki narodow�ch �l�raor�odoksów w mias�ach rozwi-
jając�ch się i biedn�ch dzielnicach w cel� wzmocnienia miejscowej pop�lacji. 
�eśli w przeszłości większość absolwen�ów religijnego s�s�em� oświa�� mie-
szała się ze świeckim społecze�s�wem�� dziś pozos�aje w granicach mieszkania 
i ż�cia religijnego�� podobnie jak dzieje się �o � �l�raor�odoksów. 

�ako pr�nc�pi�m narodowi �l�raor�odoksi coraz bardziej odłączają się od 
świeckiego o�oczenia i zam�kają się w sobie; jes� �o reakcja obronna przed 
pok�sami i marnościami �ego świa�a. Odłączenie �o również zachodzi na 
płaszcz�źnie kon�ak�� z mediami. Wiele rodzin z �ej gr�p� nie ma �elewizji 
w dom� międz� inn�mi dla�ego�� iż program� �elewiz�jne �waża się za źródło 
rozp�s�� i rozwiązłości. Pozos�ali będą �rz�mali w dom� odbiornik �elewiz�jn� 
do oglądania „cz�s��ch” kase� video�� w k�ór�ch nie ma obaw��� że będą źródłem 
demoralizacji. �ako s�bs����� �worzą własne zamknię�e scen� d�sk�s�jne�� �akie 
jak Radio Program Siódm��� wspólno�owe gaze�� i bi�le��n� s�nagogalne. 

Czwar��m cz�nnikiem jes� wpł�w New Age (Nowej Er�). Termin �en opi-
s�je zespół �eorii i wierze� zapoczą�kowan�ch w XX wiek� i f�nkcjon�ją-
c�ch do dziś. Pojęcie pojawiło się po raz pierwsz� w la�ach osiemdziesią��ch 
w mediach amer�ka�skich w cel� scharak�er�zowania d�chow�ch gr�p zaj-
m�jąc�ch się med��acją�� mediami�� kr�sz�ałami�� med�c�ną holis��czną i doda�-
kow�mi dziedzinami parana�kow�mi obok �eozofii i wierze� me�afiz�czn�ch. 
Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć�� że Nowa Era jes� rodzajem religii 
łączącej w�brane elemen�� z �rzech wielkich religii�� wierze� poga�skich�� �ra-
d�cji mis��cznej�� źródeł filozoficzn�ch i inn�ch. 

I rzecz�wiście k�l��ra narodowej �l�raor�odoksji w�chodzi częściowo k� 
ideologiczn�m n�r�om i s��lom ż�cia (�akim jak np. wege�arianizm�� wega-
nizm cz� ekologia)�� k�óre pows�ał� jako al�erna��wa dla kons�mpc�jnej�� 
dekadenckiej i narc�s��cznej k�l��r�. Są �o n�r�� eli�arne�� k�óre nie są prze-
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znaczone dla większości ani �eż skierowane do mas. W większości prz�pad-
ków nacisk położon� jes� na samą d�chowość�� bez cz�nników ma�erialn�ch 
cz� komerc�jn�ch. Nie dziwi więc�� że również Ż�dzi świecc� prz�bliżają się do 
niek�ór�ch elemen�ów narodowej �l�raor�odoksji. �iędz� d�chow�mi i na��-
ralis��czn�mi wspólno�ami�� k�óre nie są religijne�� a wspólno�ami narodowo-
�l�raor�odoks�jn�mi is�nieją wzajemne wpł�w� i liczne p�nk�� s��czności�� 
�akie jak �biór�� m�z�ka (w większości prz�padków e�niczna)�� jedzenie (na��-
ralne�� organiczne�� szczególn� rodzaj koszerności)�� mis��ka ż�dowska (Kabała�� 
chas�d�zm i ��m podobne.)

Większość narodow�ch �l�raor�odoksów zamieszk�je miejskie dzielnice�� 
ale jes� wśród nich pierwias�ek w�znając� zasadę powro�� do na��r� (również 
�o jes� cechą charak�er�s��czną f�ndamen�alizm�)�� podobnie do form� pier-
wo�nego osiedlania na Ziemi Izrael. 

Ten sposób ż�cia prowadzon� jes� przede wsz�s�kim w części niedozwolo-
n�ch osiedli w ��dei i Samarii i charak�er�z�je się częściową izolacją od wła-
dz� i całego społecze�s�wa�� res�r�kc�jn�m przes�rzeganiem zasad „hebrajskiej 
prac�” (w ideologii s�jonis��cznej prac� w�kon�wanej jed�nie przez Ż�dów) 
i organiczn�m rolnic�wem. Osadnic� ci b�d�ją swoje dom� własn�mi rękami�� 
czasem s�arodawn�mi �echnikami i z miejscow�ch ma�eriałów�� a nawe� gro-
madzą wodę do picia w zbiornikach i kamienn�ch dzbanach. Część z nich jes� 
pas�erzami s�ad�� hodowcami koni i inn�ch zwierzą� gospodarskich. 

Najw�raźniejsz� w�raz wpł�w� New Age widoczn� jes� w dziedzinie 
�bior�; nawe� i on jes� rodzajem kreacji. Dwa prz�kład�: połączenie mię-
dz� s�rojem hind�skim i chas�dzkim oraz zap�szczenie nie�porządkowanej 
brod�. Na marginesie s��l �en inform�je (nawe� jeśli ��lko za pomocą al�zji) 
o rozwoj� wielosek�orowej mod��� łączącej różne świa���� czasami sobie prze-
ciws�awne: społecze�s�wo świeckie (zap�szczone i nie�porządkowane włos��� 
kolcz�k w �ch��� kółko do nosa)�� społecze�s�wo �l�raor�odoks�jne (dł�gie krę-
cone pejs� i rzadka broda)�� k�l��rę wschodnią (wielka liczba �kanin�� ma�eria-
łów i kolorów) oraz k�l��rę sabrów i kib�ców (sandał��� kefije�� bandanki). To 
połączenie s��lów (ang. fusion) �worz� �nikalną religijną modę niespo��kaną 
w poprzednich pokoleniach. 

Narodowi �l�raor�odoksi Nowej Er��� naz�wani również chasdalim albo chawa-
kukim (połączenie �rzech wpł�wów: Chabad��� chas�d�zm� rabina Nachmana 
z Bracławia i rabina Kooka)�� prowadzą właściwie pośredni romans z chas�-
d�zmem – n�r�em w j�daizmie prefer�jąc�m �cz�cie („praca w serc�”) nad 
in�elek�em (s��diowanie Tor� i d�sp��a). Dla�ego ich �a�ce są spon�aniczne 
i osobis�e�� religijne pieśni w�kon�wane z pobożnością�� z wielkim sk�pieniem 
i z zamknię��mi oczami. Nie przez prz�padek is�nieje pewne rozmazanie granic 
międz� nimi a chas�dami z Bracławia (zwłaszcza dopiero co nawrócon�mi).
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Inn� w�razis�� objaw znaleźć można w dziedzinie m�z�ki. Religijni m�z�c��� 
częściowo �ac��� k�órz� się właśnie nawrócili�� widzą w swojej �wórczości rodzaj 
posłannic�wa religijnego: ich m�z�ka ma siłę wedrzeć się do serca każdego 
Ż�da i wzr�sz�ć głębin� d�sz�. Dość wiel� �wórców jes� świadom�ch�� że nie 
po�rzeb�ją m�z��� ab� �worz�ć. �ówią �� o na�chnieni� najw�ższej Opa�rzno-
ści; o rodzaj� „ręki boskiej”�� k�óra w�ciąga z ich �s� słowa i melodię. 

W pewien sposób widzą siebie jako kon��n�a�orów członków plemienia 
Lewi�ów�� k�órz� b�li predes��nowani do sł�żb� w świą��ni�� łącznie z h�mnami 
i ins�r�men�ami m�z�czn�mi. Chór złożon� z co najmniej dw�nas�� Lewi-
�ów s�ał każdego dnia na mównic��� ab� w�konać pieś� o ofierze i h�mn� na 
cześć S�wórc� świa�a. Inni grali na harfie i na fle�ach�� na skrz�pcach�� �rąbach 
i ins�r�men�ach w�dając�ch rozmai�e dźwięki. �łoda mieszkanka osiedla 
ż�dowskiego w hebronie dobrze �o określiła w w�wiadzie do gaze�� haare�z: 
„���� �l�raor�odoksi�� mam� jeden cel w ż�ci�: prz�łącz�ć się do S�wórc� 
świa�a. �es� wiele dróg�� ab� �o zrobić�� a dla nas m�z�ka jes� �ą drogą. �es� �o 
więcej modli�wa niż śpiew.”.

�edn�m z kamieni węgieln�ch r�ch� chas�dzkiego jes� praca dla S�wórc� 
w�pł�wająca z radości�� bo przecież „Sm��ek jes� w�gnaniem Boskiej obecno-
ści”. Tak rozwijał się folklor „�iszów” (�rocz�s��ch posiłków � s�oł� Rebego�� 
nakaz�wan�ch przez micwę)�� k�ór�m �owarz�sz�ł� nig�n��� �a�ce i wiele rado-
ści. Zbliżenie się społeczności religijno-narodowej z ideami chas�d�zm��� fak��� 
że społeczność �a nie ma dwor� chas�dzkiego�� oraz droga�� k�óra pozwala 
„nawiązać kon�ak�” ze S�wórcą za pomocą pieśni i �a�ców aż do ��ra�� zm�-
słów�� prz�go�ował� gr�n� dla �rend� ż�dowskiej m�z�ki so�l. 

Wzras�ająca �endencja�� k�óra z�skała szerokie poparcie rabiniczne�� pociąg-
nęła za sobą olbrz�mie części społeczności religijno-narodowej�� zwłaszcza 
młod�ch l�dzi. Obecnie jes� roz�miana jako k�l��ralno-religijno-d�chowa 
al�erna��wa do wsz�s�kiego�� począwsz� od okaz�wania zachw��� wobec w�ko-
n�jąc�ch ar��s�ów (��lko jeśli są w�s�arczająco „religijni” i ��lko jeśli �reści 
pieśni są „odpowiednie”)�� sko�cz�wsz� na zdob�wani� bile�ów na w�s�ęp� 
i k�powanie pł�� now�ch „idoli m�z�czn�ch”. 

Doda�kow�m cz�nnikiem rozwoj� narodowo-�l�raor�odoks�jnej �endencji 
jes� nasilenie się konflik�� izraelsko-arabskiego. W Izrael��� �ak jak w inn�ch 
miejscach na świecie�� za�ważalna jes� więź�� a nawe� korelacja międz� rad�-
kalizacją religijną a rad�kalizacją poli��czną. Bez wgłębiania się w cz�nniki 
ps�chologiczne za�waż�m��� że w�nikają one z ��ch sam�ch społeczn�ch i ps�-
chologiczn�ch źródeł�� a wiel� prz�padkach rekompens�ją �e same braki i fr�-
s�racje. Dla�ego nie jes� �o prz�padkowe�� że rad�kalizacja religijna związana 
jes� z rad�kalizacją poli��czną w społeczności narodowej�� a może nawe� z niej 
w�nika. 
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Rad�kalizację w�os�rz�ła i rozpaliła seria śmiercionośn�ch zamachów �er-
ror�s��czn�ch Pales���cz�ków (przede wsz�s�kim zamachowców samobójców)�� 
k�óre �gr�n�ował� wizer�nek po�wora m�z�łmanina w oczach d�żej części 
ob�wa�eli Izraela�� ��m bardziej w oczach ��ch�� k�órz� nie b�li podejrzewani 
o b�cie „prz�jaciółmi Arabów.” Co więcej�� liczne zamach� b�ł� skierowane 
przeciw ż�dowskim osiedle�com i społeczność religijno-narodowa�� k�órej więk-
szość s�nów zamieszkała w osiedlach za Zieloną Linią�� zapłaciła d�żą liczbą 
zabi��ch i poszkodowan�ch. Również �o pogłębiło nienawiść wobec Arabów.

B�ła również w �ej rad�kalizacji reakcja pro�es�� przeciwko �rwającej kr�-
��ce projek�� osiedle�czego ze s�ron� świeckiej w�ksz�ałconej eli�� i nie�zna-
wanie osiedli. Kr���ka �a�� zapoczą�kowana głównie przez media�� świa� na�ki�� 
sz��ki i sądownic�wa�� w�wołała wielką złość w społeczności religijnej – �a zaś 
prz�jęła sobie jako odpowiedź „poli��kę ges�� palca środkowego”. �ianowi-
cie: nie ��lko odp�cham waszą kr���kę�� ale �eż ��rz�m�ję mój p�nk� widzenia 
i poli��kę; s�awiam dalej osiedla ż�dowskie i w �o w serc� arabskich osiedli. 
�ówiąc w skrócie: mam was gdzieś!

tEndEnCja PluralistyCzna 

Obok zaos�rzenia się problemów do��cząc�ch religii można �eż za�waż�ć 
r�s� pojawiające się w samej religii. Przejawia się �o międz� inn�mi zwiększo-
n�m zain�eresowaniem religii sferą �wórczości – zwro�em k� mediom�� �elewi-
zji i filmowi�� poezji i sz��ki �ea�ralnej. Nową �endencją b�ło �eż zajmowanie 
się w sposób jawn� delika�n�mi �ema�ami – �akimi jak seks (również przed 
śl�bem)�� homoseks�alizm�� kawalers�wo�� bezpłodność�� porz�cenie bez moż-
liwości ponownego śl�b��� rozwod��� poz�cja rabinów – w większości prz�pad-
ków z p�nk�� widzenia kr���cznego i pl�ralis��cznego�� z odzwierciedleniem 
liberalnego sposob� m�ślenia rozprzes�rzeniającego się w poszczególn�ch 
gr�pach i wars�wach społeczn�ch powod�jącego kons�ernację oraz niemałe 
napięcia. 

Doda�kow�m przejawem �kaz�jąc�m �e zmian� jes� ��worzenie nowej 
organizacji rabinów Tzohar�� k�órej deklarowan�m celem jes� „j�daizm o o�-
war��m i nowoczesn�m podejści�”. Organizacja �a licz� j�ż klik�se� rabinów. 
�ej działalność sprowadza się przede wsz�s�kim do s�worzenia w obecn�m 
pa�s�wie Izrael nowoczesnej pos�aci rabina noszącego dzierganą kipę. Dąż� 
się do �ego�� ab� s�worz�ć pos�ać l�bianą�� ale przede wsz�s�kim „prz�jazną dla 
o�oczenia” świeckiego. 

Działalność Tzohar� skierowana jes� do zróżnicowanego społecze�s�wa 
Izraela i polega międz� inn�mi na organizowani� ceremonii śl�bn�ch (zazw�-
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czaj w bardziej prz�jaznej a�mosferze niż �o miało miejsce w przeszłości)�� 
prz�go�owani� panien i panów młod�ch�� rozwijani� i �owarz�szeni� rabinom 
zaangażowan�m we wsz�s�kich dziedzinach ż�cia społecznego�� w�dawani� 
czasopism�� organizacji konferencji do��cząc�ch konkre�n�ch problemów 
i zagadnie� w j�daizmie (w cel� rozwijania �mieję�ności kon�ak�� i wza-
jemnego sł�chania)�� organizacji wspóln�ch modli�w dla zain�eresowan�ch�� 
zwłaszcza podczas S�raszn�ch Dni�� p�blikowani� bada� i plaka�ów do��czą-
c�ch spraw d�sk��owan�ch w społecze�s�wie�� proponowani� i rozwijani� 
�s�awodaws�wa społecznego�� zajmowani� się rodziną i e��ką przez pr�zma� 
ż�dowskiego świa�a war�ości�� organizowania konferencji i dni d�sk�sji�� dla 
rabinów i specjalis�ów z różn�ch dziedzin na�ki�� do��cząc�ch problemów d�s-
k��owan�ch obecnie w społecze�s�wie. 

Ale najw�raźniejsz�m i najważniejsz�m przejawem liberalizacji zachodzą-
cej w sek�orze religijno-narodow�m i prak��cznie siłą wiodącą �ej �endencji b�ł 
i nadal jes� now� religijn� feminizm. Religijn� feminizm jes� r�chem doma-
gając�m się �prawomocnienia war�ości feminis��czn�ch w m�śli i halasze 
ż�dowskiej. N�r� jes� pełn� wszelakich opinii�� począwsz� od ogólnego i nie-
zdefiniowanego wz�wania do większej niezależności dla kobie� w przes�rzeni 
religijno-or�odoks�jnej�� ko�cząc na znacząc�ch żądaniach�� �akich jak zmiana 
werse�ów halach��� k�óre prefer�ją mężcz�znę�� zaangażowanie kobie� w dec�-
zje halachiczne�� a nawe� żądanie zmian� norm modli�w� w s�nagodze. 

Feminizm religijn� narodził się w S�anach Zjednoczon�ch – w ojcz�źnie 
nowoczesnego feminizm� zachodniego społecze�s�wa. Zalążki feminizm� 
religijnego w Izrael� można zobacz�ć w działalności Pnin� Pelei�� pierwszej 
w pa�s�wie założ�cielki or�odoks�jn�ch minianów kobiec�ch�� k�óre nawe� cz�-
�ał� Torę�� i Chann� Keha��� k�óra �o założ�ła w 1998 rok� organizację „Kolech” 
(hebr. �wój (rodzaj że�ski) głos). „Kolech” �o for�m religijn�ch kobie��� k�óre 
pows�ało�� ab� wpł�wać na kobiecą �ożsamość w s�jonizmie religijn�m i ab� 
działać prak��cznie na rzecz zmian� miejsca oraz pos�ęp� religijnej kobie�� 
we wspólnocie i w rodzinie. 

Prz�wódz�wo organizacji i liczne jej zwolenniczki�� k�óre zdob�ła z �pł�wem 
la��� doszł� do wniosk��� że należ� zbadać poz�cję religijną kobie�� i zmienić 
zakorzenione konwencje przeszkadzające w spełnieni� jej in�elek��alnego 
po�encjał� oraz możliwości poli��cznego i społecznego wpł�w�. Wsz�s�ko �o�� 
pozos�ając wiern�m halasze�� w obozie or�odoks�jn�m bez „wślizgania” do 
n�r�� konserwa��wnego�� k�ór� nie jes� �znawan� przez większość s�jonizm� 
religijnego . 

Organizacja „Kolech” w kró�kim czasie z�skała pop�larność�� siłę i zdefi-
niowała swoje cele�� przeds�awione poniżej wedł�g program� pojawiającego 
się na s�ronie in�erne�owej organizacji:
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– s�worzenie wspólnego dialog� halachicznego międz� kobie�ami a mężcz�-
znami��

– wzmocnienie kobie� i zachęcanie do �worzącego się dialog� kobie� w świe-
cie ż�dowskim��

– społeczne poparcie kobie��� ich ż�dowskiego i izraelskiego świa�a (w �jęci� 
„Nie będziesz nas�awał na ż�cie swojego bliźniego”)�� 

– poprawa niesprawiedliwości do��cząc�ch kobie� i ich ż�dowskiego świa�a��
– właściwe zachowanie ż�dowskie w ramach organizacji i poza nią. 

Prak��czna działalność organizacji obejm�je rozprowadzanie bi�le��n� 
o nazwie „Kolech” z co��godniow�m komen�arzem do Tor� pisan�m przez 
kobie�� z p�nk�� widzenia feminis��cznego (rozprowadza się 60.000 egzem-
plarz� w 4.700 s�nagogach w Izrael�); �s�anawianie filii w cał�m Izrael� 
i zjednoczenie wokół na�czania i równości płci; polepszanie kwalifikacji lob-
b�s�ek religijn�ch�� k�óre chcą wprowadzić nowe kobiece �s�awodaws�wo; 
organizacja konferencji międz�narodow�ch na �ema� „Kobie�a i jej j�daizm”; 
członkos�wo w różn�ch koalicjach kobie� w Izrael� i różnego rodzaj� działal-
ność pod ����łem „wzmocnienie kobie�”.

Ponieważ mowa �� o organizacji działającej w społeczności religijno-
konserwa��wnej�� jej pojawienie się i wzmocnienie�� pomimo �r�dności�� jakie 
napo�kała�� może b�ć roz�miane jako swego rodzaj� rewol�cja. 

Profesor Alice Shalvi (w przeszłości przewodnicząca Lobb� Kobie� w Izra-
el��� a w la�ach 1975–1990 d�rek�orka religijnej szkoł� średniej dla dziewczą� 
„Pelech” w �erozolimie) jes� kolejną pos�acią kl�czową w cichej rewol�cji 
kobie� w s�jonizmie religijn�m. Poza jej działalnością akademicką �cz�niła 
ze szkoł� „Pelech” model o wielkim wpł�wie oddział�wania (obecnie is�nieją 
jeszcze dwa oddział�: w Rehovo� i Zikhron Ya’aqov). Shalvi w�chowała swoje 
�czennice do pełnej realizacji siebie w sposób równ� mężcz�znom. I rzecz�wi-
ście wśród absolwen�ek �ego lice�m jes� niemało kobie� zajm�jąc�ch w�sokie 
s�anowiska. 

Ogólnie mówiąc�� w os�a�nich la�ach wzras�ało zain�eresowanie społeczne 
feminis��czn�mi aspiracjami i ich roszczeniami wśród społeczności religijnej. 
Od ko�ca la� dziewięćdziesią��ch feminizm zaczął zdob�wać w Izrael� coraz 
więcej popleczników i odnosić znaczące s�kces��� k�óre wzb�rz�ł� i za�rzę-
sł� cał�m obozem. O�o kilka ważn�ch prz�kładów: rozpoczęcie przez kobie�� 
na�ki Talm�d� (k�óra b�ła �rad�c�jnie �er��ori�m mężcz�zn) i o�warcie reli-
gijn�ch midraszo� dla kobie�; rozwój gr�p modli�ewn�ch dla kobie� (za�wa-
żalne w zgromadzeniach zwłaszcza w cel� odcz���wania Księgi Es�er�)�� 
o�warcie równo�prawnion�ch minianów. Ponad�o: kobie�� religijne na�czają 
i �czą się Tor� zarówno na w�ższ�ch �czelniach�� jak i w inn�ch ins����cjach; 
kobie���� k�óre zos�ał� do �ego przeszkolone na specjaln�m k�rsie�� są radcz�-
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niami halach� w prawach do��cząc�ch cz�s�ości rodzin� i dają inn�m kobie-
�om odpowiedzi na p��ania do��czące halach� oraz w sprawach związan�ch 
z kobie�ami. 

W os�a�nich dziesięcioleciach�� wraz z rozszerzeniem oświa�� religijnej 
wśród kobie� w religijn�m świecie�� nas�ąpił� również zmian� w zaangażo-
wani� kobie� w s�nagodze. Zjawisko �o wpł�nęło na sposób obchodzenia 
ba� micw��� k�óra w przeszłości nie b�ła w ogóle do prz�jęcia w społeczno-
ści religijno-narodowej. W niek�ór�ch s�nagogach (zwłaszcza n�r�� liberal-
nego) prz�ję�e jes��� że w szaba� po ceremonii ba� micw� ojciec dziewcz�nki 
odcz���je fragmen� z Tor� i błogosławi córkę. W niewielkiej liczbie s�nagog 
prz�ję�e jes��� że sama boha�erka radosnej �rocz�s�ości w�głasza kazanie po 
modli�wie. Dla człowieka z zewną�rz �e nowe zw�czaje mogą w�glądać jako 
nic nie znaczące zmian��� ale wśród religijn�ch narodowców mowa jes� o zmia-
nie głębokiej i w�woł�jącej ws�rząs. 

War�o podkreślić�� że s�opie� zaangażowania dziewczą� w sprawowanie 
k�l�� podczas ceremonii w s�nagodze jes� kon�rowers�jn�m zagadnieniem 
pod względem społeczn�m i halachiczn�m. Wiadomo jes� o odosobnion�ch 
prz�padkach�� kied� kobie�� zakładał� filak�erie albo odcz���wał� Torę w s�-
nagodze�� ale zazw�czaj i w ciąg� �pł�w� pokole� kobie�� nie �czes�nicz�ł� 
w ceremonii cz��ania Tor��� nie okr�wał� się �ałesami i nie zakładał� filak�erii. 
Dla�ego również ceremonia wejścia córki w wiek�� w k�ór�m zacznie zachow�-
wać micw� (prz�kazania)�� nie zawierała w przeszłości r���aln�ch i ceremo-
nialn�ch elemen�ów w s�nagodze. 

Polepsz�ła się również poz�cja kobie�� w ż�dowskim świecie sądownicz�m 
i zajęcie rabiniczn�ch adwoka�ek w sądach rabiniczn�ch zos�ało �dos�ępnione 
kobie�om�� po odpowiednim programie s��diów (obecnie is�nieje ��lko Ins��-
��� Ksz�ałcenia Adwoka�ek Sąd� Rabinicznego�� prz�go�ow�jąc� kobie�� do 
�ej f�nkcji). 

Kobie�� zaczęł� �eż wchodzić w skład różn�ch rad religijn�ch�� po dł�go-
�rwałej walce�� jaką prowadziła Leah Shakdiel za pomocą S�owarz�szenia 
Praw Człowieka. W rok� 1997 pows�ała w Izrael� organizacja „Dło� kobie-
cie” świadcząca pomoc kobie�om�� k�ór�m odmawia się rozwodów (do ko�ca 
2004 rok� pomogła w ponad 300 prz�padkach �z�skać zgodę na rozwód). 

Doda�kowo zaczę�o świadcz�ć pomoc kobie�om�� k�óre b�ł� moles�owane 
w ins����cjach religijn�ch; skr�s�alizował się �eż i �s�alił e��czn� kod nakaz�-
jąc� �nikania moles�owania w religijn�ch ins����cjach�� w w�nik� wniesion�ch 
przez rabinów skarg o moles�owani�. 

Należ� podkreślić�� że owe kobie�� nie defini�ją zmian��� k�órej dokon�ją�� 
jako an��religijna. S�wierdzają nawe� wzros� swojej religijności na sk��ek 
pogłębienia religii i niezależności�� z k�órą dec�d�ją o właściwszej halasze dla 
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kobie�; mowa �� o prawdziw�m pro�eście wobec �s�alonej �rad�cji. Nie bez 
powod� wiel� rabinów w sek�orze zachow�je rezerwę w �ej sprawie. 

�ednocześnie w obozie religijno-liberaln�m wciąż wzras�ała ideologiczna 
al�erna��wa do osadnic�wa ż�dowskiego – społeczna sł�żba na �erenach Zie-
lonej Linii�� zwłaszcza w rozwijając�ch się mias�ach i w słab�ch dzielnicach 
d�ż�ch mias�. Cz�nnikami wiodąc�mi są „garinim �oranim”. „�arin Torani” 
(hebr. ziarno religijne) jes� gr�pą rodzin albo jednos�ek pochodząc�ch z s�jo-
nizm� religijnego (niekoniecznie liberalną jego częścią)�� organiz�jącą się�� 
ab� na obszarze�� k�ór� nie �ważan� jes� za „religijn�”�� zamieszkać razem 
w cel� wzmocnienia więzi jego mieszka�ców z j�daizmem�� s�worzenia in�e-
gracji i przeprowadzenia zmian� społecznej. hasłem ich walki b�ło: „Osied-
lać się w sercach”. Nie raz zdarz�ło się�� że religijne wspólno�� na per�feriach�� 
k�óre cz�ł� się słabe pod względem w�chowawcz�m�� inicjował� albo zachęcał� 
do prz�b�cia ��ch organizacji do ich osiedla. 

Również wśród młod�ch �ego sek�ora można os�a�nio za�waż�ć delika�ne 
r�s� wskaz�jące na �ę �endencję. Tak na prz�kład coraz więcej młod�ch reli-
gijn�ch Ż�dów prz�s�ęp�je do kl�b� żarliw�ch kibiców kosz�kówki (działal-
ność �a b�ła wcześniej domeną w�łącznie świeckiej społeczności). Os�a�nio 
widać �eż wiel� nosząc�ch dziergane kip� wśród młod�ch podróż�jąc�ch na 
Daleki Wschód i do poł�dniowej Amer�ki – �akie doświadczenie dojrzewania 
(i odejścia od wiar�) w przeszłości ��cz�ło się społeczności świeckiej. 

Podobnie jak w �endencji narodowej �l�raor�odoksji�� również �endencja 
pl�ralizacji znajd�je swój w�raz w coraz bardziej widoczn�ch cechach cha-
rak�er�s��czn�ch. Wśród kobie� z oboz� liberalnego w s�jonizmie religijn�m 
można znaleźć olbrz�mi wachlarz s��lów �bierania odzwierciedlając�ch mię-
dz� inn�mi wielość opinii�� świa�opoglądów i s��lów ż�cia. Począwsz� od �bra-
n�ch niedbale i na l�zie�� do elegan�ek�� k�óre „dopiero co w�szł� z ż�rnala”. 

Większość nie przes�rzega res�r�kc�jnie rękawa do łokcia�� dł�gich spód-
nic za kolana�� zamknię�ego pod samą sz�ję kołnierza. Część z nich�� przede 
wsz�s�kim �e z bardziej liberalnego n�r���� chodzi w spodniach�� w „s��l� 
wars�wow�m” i s��l� New Age. �oda �a jes� prak��cznie częścią s��l� war-
s�wowego – pierwszą wars�wa są spodnie�� a na nich spódnica albo s�kienka�� 
zazw�czaj kró�kie. Paradoksalnie moda �a jes� prod�k�em wpł�w� mod� 
New Age i �biór ż�dowsko-orien�aln��� k�ór� jej �owarz�sz��� składa się z sari 
i noszon�ch pod nim spodni. Dziewczę�a i młode kobie�� zaczęł� nosić spód-
nicę�� a pod nią spodnie z powod� w�god� i war�nków pogodow�ch�� a �akże 
z powod� skromności (bo przecież w spodniach pod spódnicą kobie�a okr��a 
jes� jeszcze bardziej). Po kró�kim czasie projek�anci mod� zaczęli projek�o-
wać spódnico-spodnie w wiel� s��lach�� jak również dł�gie ��niki z odpowied-
nimi spodniami. 
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Bardziej liberalne kobie�� z n�r�� or�odoks�jnego �bierają się w ��m s��l� 
niekoniecznie z prz�cz�n skromności (nie w�s�rzegają się przecież chodzenia 
w spodniach)�� ale ze względ� na modę. Wedł�g kobie� chodzi �� o �biór dopa-
sowan� do ciała�� nie zm�szając� ich do zb�� dł�giej spódnic��� k�óra ich zda-
niem bardzo częs�o jes� mniej w�godna i elas��czna. Z jednej s�ron� forma �a 
�możliwia im chodzenie w spodniach bez ��ra�� w�raźnego efek�� i s�mbol� 
ich religijnej �ożsamości i „bez oddalania od nas �l�raor�odoksów”. Z dr�giej 
s�ron� �możliwia im �o chodzenie w spódnic��� bez podkreślania różnic międz� 
nimi a kobie�ami z sek�ora świeckiego. W �en sposób moda na spódnicę cz� 
s�kienkę pl�s spodnie s�ała się jedn�m z p�nk�ów rozpoznawcz�ch religij-
nej nowoczesnej narodowej kobie���� chcącej ż�ć w dwóch świa�ach. Swoim 
�biorem w�s�ła kom�nika� kobie�� zachow�jącej prz�kazania i jednocześnie 
liberalnej�� będącej częścią społecze�s�wa izraelskiego. 

Większość męża�ek w �ej gr�pie nie nosi nakr�ć głow��� a �e�� k�óre ją nakr�-
wają�� cz�nią �o zazw�czaj z pob�dek społeczn�ch – wsk��ek nacisk� w rodzi-
nie�� we wspólnocie�� w miejsc� prac� cz� w gr�pie społecznej.

�ężcz�źni �bierają się w s��l� spor�ow�m�� noszą s�roje modn�ch marek 
i nie odsłaniają nici cici� pod kra�cem kosz�li. Prak��cznie jed�n�m szcze-
gółem odróżniając�m ich w�gląd od w�gląd� Ż�dów świeckich jes� kipa na 
głowie. �es� ona dziergana�� czasem w jednoli��m kolorze�� czasem z jedno-
li��m �łem i ozdobą dokoła�� a w wiel� prz�padkach jes� kolorowa i małego 
rozmiar�. 

Należ� podkreślić�� że nas�ęp�jąca w os�a�nich la�ach zmiana w model� 
dzierganej kip� – ważnego s�mbol� s�jonizm� religijnego – jes� więcej niż kos-
me��czna i może znamionować wielką b�rzę�� jaka przechodzi nad s�jonizmem 
religijn�m. W ciąg� wiel� la� kipa �a miała rodzaj �rad�c�jnego s�andard�. 

Klas�czna dziergana kipa b�ła mała (w porównani� do kip� �l�raor�odok-
s�jnej)�� płaska i kolis�a�� jej średnica w�nosiła od 9 do 13 cen��me�rów. Dzier-
gana z cienkich i delika�n�ch nici bawełn� w różn�ch kolorach�� za pomocą 
jednego sz�dełka�� �echniką opar�ą na spla�ani� pionow�ch i poziom�ch 
s�pełków. 

Zewnę�rzne kra�ce �dekorowane są różnego rodzaj� geome�r�czn�mi 
i malownicz�mi formami. Złożone kroje w wiel� kolorach i s�worzenie deli-
ka�nej w�p�kłości kip� w�magają niesł�chanej zręczności i dł�gich godzin 
dziergania. Wzor� kip wzię�e są z li�era��r� fachowej�� z inn�ch źródeł (�akich 
jak wzor� sz�cia) albo z w�obraźni osob� dziergającej. 

Dziergana kipa prz�mocowana jes� do głow� za pośrednic�wem zw�kłej 
spinki albo me�alow�m klipsem. Fr�z�ra bardzo częs�o dopasowana jes� do 
ksz�ał�� kip�: Pełna z przod� os�rz�żona z ��ł�. Z zasadzie dziergana kipa ma 
swoje �s�alone miejsce na głowie – na ciemieni�. 
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W większości prz�padków dziergająca b�ła prz�jaciółką bądź krewną 
rodzin� noszącego kipę. �łoda dziewcz�na pochodząca z religijnego dom� 
odbierze swoje szkolenie dziergając kipę dla swoich braci cz� ojca. Prec�zja�� 
prz�kładanie wagi do szczegółów i wkład czas� b�ł� w�razem zaangażowania 
i s�mpa�ii�� jakie cz�ła dziergająca do swojego „klien�a”. Dla�ego �eż mężcz�-
zna nosząc� pros�ą kipę mógł b�ć �ważan� za człowieka samo�nego. 

Dziergana kipa spełniała również rolę w procesach socjalizacji młod�ch we 
wspólnocie. Córka �cz� się sz��ki dziergania od ma�ki�� kobie� z jej rodzin� 
bądź od prz�jaciółek; jes� �o część w�chow�wania jej do roli żon� zachow�ją-
cej prz�kazania. S�n zacz�na nosić kipę w wiek� około dwóch la�. �a�ka cz�ni 
s�arania�� ab� kipa pozos�ała na jego głowie�� co – jak ła�wo prz�p�szczać – nie 
zawsze jej się �daje. 

Społeczność religijn�ch nas�ola�ków b�ła cz�nną areną w�mian� kip. 
Dziewcz�na zapropon�je w�dziergane kip� dla prz�jaciół nas�ola�ków. Później 
zacznie dziergać kip� dla poważniejsz�ch adora�orów�� ab� w okresie zalo�ów 
dojść prak��cznie do szcz��� prod�kcji kip. Dziergając dla mężcz�zn� kipę�� 
dziewcz�na mogła pokazać m� (w sposób prz�ję�� ze społecznego p�nk�� 
widzenia)�� że jes� nim zain�eresowana. I odwro�nie�� chłopak mógł pokazać 
zain�eresowanie dziewcz�ną prosząc ją�� ab� w�dziergała dla niego kipę. �owa 
�� więc o cen�raln�m elemencie w ceremonii zalo�ów. 

Dziergane kip� Bnej Akiw� i organizacji „��sz Em�nim” miał� dwie 
główne cech�:
1. �ednoli�e �ło – ciemne s�anowcze kolor� w odcieniach brąz��� szarości�� nie-

bieskiego na zw�kłe dni i białe �ło na dni świą�eczne (�ło pas�jące do bia-
łej kosz�li). 

2. Wąski wzór pasa na kra�cach kip��� w większości prz�padków pros�e 
ksz�ał�� geome�r�czne z pros��ch linii�� w dwóch-�rzech s�anowcz�ch kolo-
rach (szczególnie pop�larn� – czarn�). 
Cech� �e nie zos�awił� szerokiego manewr� na osobis�� g�s� i różnorod-

ność. �ednakże wraz z �lepszeniem me�od dziergania�� dr��ów i ma�eriałów�� 
obok wzras�ającej o�war�ości na ind�wid�alizm i modne �rend��� wzras�ała 
różnorodność włókien i wzorów oraz geome�r�czna złożoność. S�opniowo 
pows�ało miejsce na w�rażenie siebie i różnorodność. 

Obecnie nosząc� klas�czn� model reprezen��ją świa�opogląd konserwa-
��wn� w pojęciach oboz� „dziergan�ch kip”: kroczenie ��ar�ą ścieżką�� religijna 
pobożność i dążenie do podkreślania najszerszego wspólnego mianownika 
s�jonizm� religijnego. �odel �en w�raża �eż pa�s�wowość i reprezen�a��w-
ność�� dla�ego pop�larn� jes� wśród prz�wódców poli��czn�ch i rabinów s�joni-
zm� religijnego. U ��ch os�a�nich częs�o w�s�ęp�je białe �ło również podczas 
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zw�kł�ch dni (pas�jące do białej kosz�li)�� dla podkreślenia d�chowości i a��o-
r��arności w ich ż�ci� i w wizer�nk� rabina. 

W os�a�nich la�ach zmieniają się prawie wsz�s�kie �rad�c�jne ele-
men�� dziergan�ch kip. Tak na prz�kład zasad� kolorów. Kip� mają coraz 
więcej„radosn�ch” odcieni. Na prz�kład – zielon��� pomara�czow��� czerwon�. 
Wzras�ająca barwność s�mboliz�je wpł�w feminizm� pozwalającego męż-
cz�znom prz�ozdobić się w kolor� �ważane w przeszłości za kobiece oraz 
podkreślić ind�wid�alizm i brak podporządkowania się s�andardowej linii 
gr�powej. 

�ednocześnie ma miejsce proces zmniejszania się kip�� zwłaszcza na gło-
wach w�ksz�ałcon�ch Ż�dów religijn�ch i posiadając�ch orien�ację liberalną. 
Również �miejscowienie kip� s�aje się elas��czne i wędr�je ona wzdł�ż 
i wszerz czaszki. Kipa może więc opaść na bok głow� (podobnie do franc�-
skiego bere��)�� na przód głow� albo na najdalszą część czaszki�� jakb� �sił�jąc 
zasłonić jej is�nienie. �owa �� o podchodząc�ch do religii w sposób pł��ki 
(�ak zwan�ch „laj�ow�ch” religijn�ch Ż�dach.)

Słowa i napis� pojawił� się po raz pierwsz� w s�jonizmie religijn�m na 
kipach dla dzieci. Zarówno jako ges� dla dziecka�� k�óre na�cz�ło się cz��ać 
i pisać�� jak i w cel� rozpoznawania noszącego (imię dziecka). Wraz z roz-
wojem �endencji ind�wid�alis��cznej w społecze�s�wie izraelskim�� kon�rola 
�reści napisów s�awała się coraz słabsza. Dzisiaj różnorodność jes� wielka 
i boga�a – począwsz� od n�mer� �elefon� właściciela kip��� w�dziergan�m na 
jej kra�cach (z doda�kiem os�rzeżeniem – nie w szaba�)�� a sko�cz�wsz� na 
przesłaniach poli��czn�ch cz� żar�obliw�ch�� odzwierciadlając�ch s��l�� g�s� 
i prz�należność gr�pową noszącego kipę. „Kip� z napisami” prz�pominają 
czasem r�chomą reklamę. Są �eż a��en��czne „dziergane reklam�” – rodzaj 
mr�gnięcia w s�ronę kons�mpc�jnego świeckiego świa�a. 

Chociaż h�mor i ironia coraz w�raźniej pan�ją nad man�fak��rą kip�� nie-
mało jes� osób nierozbawion�ch z �ego powod��� delika�nie mówiąc�� ponieważ 
w ich oczach jes� �o w�s�ąpienie przeciw narodow�m s�mbolom. Rabini pro-
szeni są o rozsądzenie w kwes�ii �prawomocnienia dodawania napisów�� ich 
�reści i ksz�ał��. Proces �en odzwierciedla wielkie napięcie międz� halachą 
i �rad�cją a d�chem �nowocześnienia �ląc�m się wśród wiel� Ż�dów młodego 
pokolenia. 

W os�a�nich la�ach pojawiło się coraz więcej dziergan�ch kip bez żadnego 
wzor�. Narodził� się wśród religijn�ch l�dzi na�ki�� liberałów�� częściowo skła-
niając�m się k� lewic� pod względem poli��czn�m�� k�órz� chcieli �niknąć 
oznakowania i ��ożsamiania z cen�raln�m n�r�em s�jonizm� religijnego. 
L�dzie ci noszą kipę w jednoli��m kolorze�� ciemną�� zazw�czaj czarną�� dzier-
ganą w sposób s�andardow��� ale bez wzor� dokoła. Kipa �aka nie prz�ciąga 
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�wagi (zlewa się z kolorem włosów) i nie w�os�rza religijności noszącego ją�� 
a jednocześnie zaświadcza�� że jes� on człowiekiem zachow�jąc�m prz�kaza-
nia. Obecnie coraz więcej młod�ch z �ego sek�ora zakłada �akiego rodzaj� 
kip�. Cz�niąc �ak�� chcą w�razić brak prz�należności sek�orowej – „Nie należę 
do żadnej gr�p�”. 

Poza zdejm�jąc�mi kip� z prz�cz�n sek�lar�zacji i odejścia od religii 
można za�waż�ć w os�a�nich la�ach małą gr�pę religijn�ch mężcz�zn�� k�ó-
rz� nie noszą kip� w dni codzienne�� mimo że nie odwrócili się od religii i 
defini�ją siebie jako „zachow�jąc� prz�kazania”. Noszą ją przede wsz�s�kim 
w szaba�� i świę�a�� w czasie modli�w� i błogosławie�s�w�� a �akże w miejscach 
��ożsamian�ch ze świę�ością (�akich jak cmen�arz cz� s�nagoga). 

Ak� zdjęcia kip� roz�mian� jes� jako odcięcie pępowin��� k�óra do �ego 
momen�� łącz�ła ich z sek�orem religijno-narodow�m. Wedł�g nich oznako-
wanie gr�powe prz�porządkow�je im doda�kowe cech��� k�óre nie są dla nich 
właściwe i pożądane. Dla�ego wolą zaprzes�ać noszenia kip�. Chodzi �� przede 
wsz�s�kim o młod�ch w�ksz�ałcon�ch specjalis�ów prac�jąc�ch w o�oczeni� 
świeckim i zachow�jąc�ch z nim wzajemne ścisłe związki. Widzą siebie jako 
niezależną część nowoczesnego społecze�s�wa i nie chcą w�różniać się od 
niej zewnę�rzn�m w�glądem. Ponieważ noszenie kip� nie jes� halachiczn�m 
prz�kazaniem�� pozwalają sobie na jej zdjęcie. Trzeba podkreślić�� że chociaż 
mowa �� o dość okrojon�m zjawisk� w społecze�s�wie religijno-narodow�m�� 
nie można go zignorować wobec �kr��ej w nim w�mow�. �r�pę �ę prz�jęło 
się naz�wać „przezrocz�ści nosiciele kip”. W kon�ekście ��m war�o za�waż�ć�� 
że wedł�g widzenia „przezrocz�s��ch kip” definiowanie ich jako gr�p� albo 
podgr�p� jes� dla nich kłopo�em�� bo przecież cała ich egz�s�encja i pocz�-
nania w�nikają z chęci nieprz�należenia do �ej cz� innej gr�p� społecznej. 
Prak��cznie z powod� wspólnego mianownika z pewnością s�anowią gr�pę 
albo prz�najmniej jej część (nowocześni religijni Ż�dzi). 

W dwóch os�a�nich dziesięcioleciach pojawiło się w S�anach Zjednoczo-
n�ch nowe zjawisko ż�dowskich kobie� nosząc�ch kip� (w ��m i dziergan�ch)�� 
jak również �ałes podczas ceremonii modli�ewn�ch w s�nagodze�� jako w�raz 
ich cz�nnego �czes�nic�wa w religijn�m k�lcie. Zos�ało �o odebrane jako 
zagrożenie dla �rad�c�jnego kod� �bierania i na��ralnie b�dzi kon�rowersje 
oraz liczne p��ania: cz� kipa i �ałes są elemen�ami �bior� i cz� ich założenie 
przez kobie�ę powod�je profanację religijną jako noszenie �bra� przeciwnej 
płci? �aki jes� związek�� jeśli �akow� jes��� międz� zakładaniem kip��� femini-
zmem i prawami kobie�? 

Zjawisko �o nadal „nie w�emigrowało” do Izraela�� poza sporad�czn�m 
w�s�ępowaniem w konserwa��wn�ch i reformowan�ch wspólno�ach�� i z pew-
nością nie prz�jęło się w obozie religijno-narodow�m. �imo �o można prz�-
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p�szczać�� że podobnie do inn�ch liczn�ch mód amer�ka�skich również �a 
do�rze do nas prędzej cz� później. Zaos�rz� najprawdopodobniej spór o miej-
sce religijnej kobie�� w halasze i w społecze�s�wie�� rozgr�wając� się od jakie-
goś czas� w sek�orze. 

�ożna �eż prz�p�szczać�� że religijne kobie�� zaczną zakładać dziergane 
kip� – na począ�k� jako modn��� naiwn� elemen� bez żadn�ch zamierze��� 
a s�opniowo jako jawna demons�rację ideologiczną. Prak��cznie j�ż �eraz 
proces �en odb�wa się nieśmiało bez za�ważenia go przez rabinów i inn�ch 
s�rażników; możliwe�� że również bez świadomości sam�ch kobie�. Chodzi �� 
o dziergane kobiece czapki (zwłaszcza z n�r�� „shan�i” inspirowanego k�l-
��rą�� d�chowością i mis��ką Wschod�) prz�pominające d�że kip� B�charów 
i „kip� saado” (noszone przez izraelskiego piosenkarza Yeh�dę Saado). 

byLI ReLIgIjnI 

Is�o�n�m p��aniem w kwes�ii religijno-narodowej jes� p��anie o siłę 
sprzeczn�ch �endencji. Cz� narodowo-�l�raor�odoks�jna �endencja jes� sil-
niejsza od �endencji pl�ralis��cznej? Z powod� niewielkiej liczb� bada� w ��m 
sek�orze oraz wsk��ek �r�dności zbadania wiar� i zachowa� religijn�ch�� bar-
dzo �r�dno odpowiedzieć w zdec�dowan� sposób na �o p��anie. Ale jedna 
sprawa jes� jasna: liczba osób słabnąc�ch w religijności aż do op�szczenia 
religii w społeczności religijno-narodowej �s�awicznie rośnie.

Błogosławionej pamięci profesor �o�i Bar-Lev (�marł w 1996 rok�)�� socjo-
log w�chowania ze Szkoł� Pedagogicznej na Uniwers��ecie Bar-Ilan�� badał 
przez dziesią�ki la� szkolnic�wo s�jonis��czno-religijne oraz ram� i me�od� 
szkolnic�wa nieformalnego. Bar-Lev poświęcił dziesięć la� ż�cia na gr�n-
�owne badanie odchodząc�ch od religii (hebr. jecija besze’ala – proces społeczn� 
i d�chow��� w k�ór�m człowiek przes�rzegając� prz�kaza� zmienia swój sposób 
ż�cia i religię�� s�ając się człowiekiem świeckim). ��ż w połowie la� dziewięć-
dziesią��ch Bar-Lev odkr�ł�� że liczba odchodząc�ch od religii w społecze�s�wie 
izraelskim jes� większa od liczb� nawracając�ch się – jeden na pięci� z mło-
d�ch nosząc�ch dzierganą kipę�� absolwen� szkolnic�wa religijnego w Izrael� 
nie prowadzi religijnego sposob� ż�cia. W jesziwach na poziomie szkoł� śred-
niej�� k�ór�mi społeczność religijno-s�jonis��czna �ak się szcz�ci�� wskaźnik 
porz�cenia religii dochodzi czasem do 20%. W liceach religijn�ch s���acja 
jes� o wiele gorsza�� a w �lpanach dla dziewczą� znacznie lepsza – mniej niż 
10%. W kib�cach religijn�ch około 25% chłopców i dziewczą� porz�ca religię. 
„Nie ma dom��� w k�ór�m nie b�łob� zmarłego”�� powiedział profesor Bar-
Lev w w�wiadzie �dzielon�m s�ronie in�erne�owej organizacji młodzieżowej 
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Bnej Akiwa. „Zaraza pobiła j�ż s�nów i córki znan�ch rabinów i s�ając�ch na 
czele jesziw oraz dzieci p�bliczn�ch pos�aci i znan�ch religijn�ch poli��ków. 
Każdego dnia s�jonizm religijn� �raci dobr�ch�� war�ościow�ch i �zdolnion�ch 
l�dzi. Religijne przedszkole�� pa�s�wowa szkoła religijna�� jesziwa na poziomie 
licealn�m�� jesziwa hesder nie są j�ż „polisą �bezpieczeniową przed zeświec-
czeniem”. Prz�p�szcza się�� że liczba odchodząc�ch od religii w społeczności 
religijno-narodowej dochodzi j�ż do 25–30%. 

Liczb� �e nie biorą jednak pod �wagę procesów pośrednich�� a mianowicie 
osób znajd�jąc�ch się pomiędz�. Datlasz (b�ł� Ż�d religijn�) jes� słowem w�na-
lezion�m w społeczności narodowej dla Ż�dów świeckich�� k�órz� b�li w prze-
szłości religijni. Naz�wa się go również datiloni (połączenie hebrajskich słów 
dati – religijn� i chiloni – świecki). B�ł� religijn� Ż�d nie w�powiada os�r�ch 
s�anowisk w zasadnicz�ch zagadnieniach do��cząc�ch religii i pa�s�wa. Ż�je 
spokojnie�� zgadzając się na ż�cie dokoła. B�ł� Ż�d religijn� przeszedł wpraw-
dzie na dr�gą s�ronę �lic� do świeckiego świa�a�� ale nie odłącz�ł się całkowi-
cie od swoich religijn�ch korzeni i �rad�c�jno-religijnego w�ksz�ałcenia�� jakie 
zdob�ł w dzieci�s�wie. Czasem nawe� m�śli o nich z �ęskno�ą. Spędza czas 
w kołach religijn�ch i w większości prz�padków będzie wolał pośl�bić par�-
nerkę religijną bądź zachow�jącą �rad�cję�� albo �eż �aką�� k�óra b�ła – jak on 
– religijna w przeszłości. Wiel� z nich posł�g�je się religijn�mi i biblijn�mi 
frazami i w wiel� prz�padkach woli�� ab� ich dzieci �cz�ł� się w religijnej 
szkole . 

B�ł� Ż�d religijn� zachow�je rodzinną i emocjonalną więź z religijn�m 
s�jonizmem. Różnica polega na ��m�� że przes�ał przes�rzegać prz�kaza��� 
nie modli się�� nie cz�ni błogosławie�s�w�� nie przes�rzega kwes�ii koszerno-
ści i w skrajn�ch prz�padkach nie wierz� w Boga. Społeczność b�ł�ch Ż�dów 
religijn�ch jes� dość zróżnicowana. �ożna w niej znaleźć �akich�� k�órz� 
op�ścili religię głównie dla w�god��� i ��ch�� k�órz� �cz�nili �o z ideologiczno-
�eologiczno-filozoficzn�ch prz�cz�n. S�osownie do �ego�� różn� jes� poziom 
zachow�wania micw (prz�kaza�). Są mężcz�źni�� k�órz� defini�ją siebie jako 
Ż�dów świeckich�� ale nadal nie wezmą do �s� pokarm� �refnego albo nadal 
będą zakładać �efilin. Podobnie jak kobie���� w swej definicji świeckie�� będą 
przes�rzegał� koszerności cz� nawe� chodzenia do m�kw�. 

Proces słabnięcia wiar� za�ważaln� jes� również wśród młod�ch nosząc�ch 
kip�. Sondaże przeprowadzone w Izrael� na począ�k� 2000 rok� w�kazał� 
znaczące zmian� zachodzące w sposobie ż�cia s�jonis��czno-religijnej mło-
dzież� izraelskiej. Na począ�k� pojawił� się niecodzienne zjawiska�� k�óre dla 
większej części społeczności religijno-narodowej albo nie b�ł� znane�� albo b�ł� 
znane i zos�ał� s�ł�mione. Wśród nich w�mienić można – palenie (papieros��� 
nargila�� a nawe� lekkie narko��ki)�� zabawa na d�sko�ekach domow�ch albo 



Społeczność religijno-narodowa 119

w p�bach�� oglądanie filmów pornograficzn�ch albo s�rfowanie po pornogra-
ficzn�ch s�ronach in�erne�ow�ch�� złamanie barier halachiczn�ch i społecz-
n�ch w dziedzinie s�os�nków międz� nim a nią; chodzenie z odkr��ą głową 
i adap�owanie „dziwaczn�ch fr�z�r”. 

Zjawiska �e spo�kał� się z rezonansem p�bliczn�m w w�nik� obszernego 
ar��k�ł� rabina Yon� �oodmana�� s�ającego na czele W�sokiego Ins������ 
Oświa�� i Wiar� w w�ższej szkole Aro� w osiedl� Elkanie (midrasza religijna 
szkoląca na�cz�cieli) pod ����łem „�łodzież s�jonis��czno-religijna w sam�m 
serc� b�rz�: zmian� i przeobrażenia w ich k�l��rze i sposobie ż�cia”. Od �ego 
czas� �endencja �a nie za�rz�mała się a są �ac��� k�órz� �wierdzą�� że w zasadzie 
��lko się wzmocniła. 

Czem� �ak się dzieje? Odpowiedź na �o p��anie jes� złożona i również 
(�ak jak odpowiedź na p��anie: czem� społecze�s�wo religijno-narodowe �le-
gło �endencjom �l�raor�odoksji?) w�magałab� osobnej książki. Ograniczę się 
więc ��lko do jednego powod��� k�ór� moim zdaniem jes� najważniejsz�: mia-
nowicie chodzi �� o o�warcie się na świa�.

�łodzi religijni narodowc� o�wierają się obecnie bardziej niż kied�kolwiek 
na �reści świa�a świeckiego. Dociera �o do nich przez o�oczenie zamieszkania�� 
�elewizję z różnorodnością programów�� in�erne��� sł�żbę wojskową�� podróże 
na Daleki Wschód i do Amer�ki Poł�dniowej (liczni młodzi religijni Ż�dzi 
biorą �dział w s�arej �rad�cji izraelskiej odb�cia dł�giej w�cieczki po wojsk�)�� 
s��dia na �niwers��e�ach i w szkołach w�ższ�ch oraz przez wspólne miejsca 
prac�. 

O�wierają się i nasiąkają �reściami pl�ralizm��� równości praw�� kr���c�-
zm��� i samokr���c�zm��� karierowiczos�wa�� przedsiębiorczości cz� ma�eria-
lizm�. �ednocześnie w�chodzą na świa�ło dzienne �rad�c�jne norm��� k�óre 
w przeszłości należał� do �ab� i nie można b�ło o nich rozmawiać. Zadawanie 
p��a� powod�je � wiel� osób znajdowanie here��ckich odpowiedzi. �es� �eż 
niemało �akich�� k�órz� op�szczają religię ze względ� na korz�ści�� jakie chcą 
osiągnąć w ż�ci�. W wielce ma�erialis��czn�m i hedonis��czn�m społecze�-
s�wie nieco �r�dniej jes� b�ć asce�ą�� idealis�ą i człowiekiem oddan�m d�żej 
wspólnocie. 
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Ul�ra-or�odoks�jni Ż�dzi
Pęknięcia w m�rze

żyCiE w trwodzE

Pod koniec XVIII i na począ�k� XIX wiek��� wraz z ind�s�rializacją�� 
�rbanizacją i rosnąc�mi wpł�wami haskali (ż�dowskiego oświecenia)�� wśród 
narod� ż�dowskiego w E�ropie wschodniej zaczęła się ksz�ał�ować �enden-
cja do in�egracji z o�aczając�m społecze�s�wem. Równolegle �rwał� pro-
ces� emigracji�� sek�lar�zacji i as�milacji. Wiel� Ż�dów porz�ciło religijną 
�rad�cję na rzecz nowoczesn�ch zajęć�� �akich jak na�ka�� sz��ka�� handel cz�  
przem�sł.

Wsk��ek ��ch procesów nas�ąpił rozpad �rad�c�jnej gmin� ż�dowskiej 
i rozpoczął się gwał�own� kulturkampf�� k�ór� prz�brał również charak�er walki 
pokole�: �rad�c�jn�ch rodziców przeciw b�n�ownicz�m dzieciom. Odejście od 
religii wzb�dziło lęk i złość prz�wódców religijn�ch�� rodząc reakc�jn� r�ch 
f�ndamen�alis��czn� – or�odoksję.

�askile (zwolennic� idei oświecenia)�� k�órz� w�szli z ż�dowskiego środo-
wiska�� zos�ali �znani za grzeszników�� kier�jąc�ch się egois��czn�mi i hedo-
nis��czn�mi pob�dkami�� zaś sam proces odchodzenia od religii �znano za 
walkę międz� dobrem i złem. Obok demonizowania ods�ępców�� or�odoksja 
zb�dowała ins����cje obronne�� k�ór�ch bazową ideą b�ła izolacja społeczno-
ści poprzez s�worzenie przes�rzeni chronionej wewną�rz d�chow�ch m�rów 
separ�jąc�ch człowieka religijnego od zewnę�rznego świa�a.

Uformowanie n�r�� or�odoks�jnego prz�pis�wane jes� przede wsz�s�kim 
rabinowi �osze Soferowi (1762–1839) z Węgier�� znanem� pod pse�donimem 
Cha�am Sofer. To on odkr�ł dla or�odoksji slogan „Nowe jes� zabronione 
przez Torę” (Chadasz asur min ha-Tora; �iszna�� Orla�� 3:9). Zdanie �o�� poja-
wiające się w �isznie w kon�ekście zakaz� spoż�wania zboża z nowego rok��� 
w �s�ach Cha�am Sofera z�skało nowe znaczenie – zakaz „nowego” oznaczał 
sprzeciw wobec wszelkich nowinek.
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W jęz�k� hebrajskim �l�raor�odoksję określa się �erminem charedim (l . poj . 
– charedi). �es� �o s�os�nkowo nowe pojęcie�� jako że do la� siedemdziesią��ch 
�biegłego wiek� najczęściej w ��m kon�ekście �ż�wano pojęć: „Ż�d prze-
s�rzegając� prz�kaza�”�� „religijn�” (dati)�� cz� „gorliw�”. W prak��ce granica 
międz� „religijn�” (dati) a charedi dł�go b�ła nieos�ra�� co widać na prz�kład 
w �biorze charedim podczas pows�awania pa�s�wa Izrael; prz�pominał wów-
czas s�rój religijn�ch s�jonis�ów. �ranica �a w�os�rzała się z biegiem la��� wraz 
z pos�ęp�jącą rad�kalizacją i zam�kaniem się społeczności �l�raor�odoks�jnej 
oraz wzros�em jej demograficznej i poli��cznej sił��� �możliwiając�ch �worze-
nie niezależn�ch s�r�k��r.

Li�eralne znaczenie słowa charedi �o drżąc��� bojaźliw� i za�rwożon�. Poję-
cie �o w kon�ekście religijn�m pojawia się w księgach Izajasza 66:5: „Sł�-
chajcie słowa Pana�� drżąc� przed jego słowem” i Ezdrasza 10:3: „Drżąc� 
przed prz�kazaniem naszego Boga”. Raszi (rabin Szlomo Icchaki)�� klas�czn� 
komen�a�or Biblii i Talm�d� z XI/XII wiek��� pod pojęciem charedim roz�miał 
sprawiedliw�ch�� spiesząc�ch w �rwodze k� zbliżeni� do słowa bożego. Pojęcie 
charedi w�raża za�em bojaź� religijno-ps�chologiczną na dwóch płaszcz�znach 
– bojaź� przed mocą bożą i �roska o w�pełnianie prz�kaza��� w�rażan�ch 
w ni�ansach halach� (religijnego prawa ż�dowskiego).

S�bs�ra� ps�chologiczn� nie w�czerp�je pojęcia charedi�� jako że is�nieją 
gr�p� religijne�� �akże wewną�rz or�odoksji ż�dowskiej�� nie określające się 
��m mianem. �owa za�em o definicji społecznej�� k�órej zakres opar�� jes� 
o świa�opogląd i s��l ż�cia. Najkrócej można określić ów s��l jako „ż�dowską 
religijność �o�alną” albo „bezkompromisow� fana��zm religijn�”. 

Z socjologicznego p�nk�� widzenia zais�niał ciekaw� fenomen�� k�ór� 
określić można mianem „r�walizacji inflac�jnej”. �ednos�ki i gr�p� wewną�rz 
społeczności �l�raor�odoks�jnej r�waliz�ją międz� sobą bez �s�ank� o ����ł 
najbardziej gorliw�ch i oddan�ch religii. S�worz�ło �o d�namikę rad�kalizacji 
religijnej na wsz�s�kich płaszcz�znach: relacji międz�l�dzkich (rozdzielenie 
płci)�� seks�alności�� s�roj��� jedzenia (kaszr��)�� cenz�r��� na�ki Tor��� i inn�ch. 
D�namika �a w��worz�ła się po pierwsze dla�ego�� że rad�kał b�dzi niepokój 
� bardziej �miarkowanego sąsiada�� nierzadko zm�szając go do dos�osowa-
nia się; po dr�gie zaś�� gd�ż gorliwość i rad�kalizm kre�ją �ożsamość eli�arną 
(„ja/m� jes�eśm� lepsi i bardziej war�ościowi niż inni”).

Owa r�walizacja �worz� również międz� gr�pami wewną�rz sek�ora �l�ra-
or�odoks�jnego napięcie i wrogość�� dające o sobie znać międz� inn�mi w prze-
jawach wzajemnej pogard��� fiz�czn�ch i poli��czn�ch walkach o �er��ori�m 
(np. o władzę w dzielnicach i ins����cjach p�bliczn�ch) oraz w d�skr�minacji 
(np. d�skr�minacji sefard�jskich charedim przez aszkenaz�jcz�ków w ins����-
cjach ed�kac�jn�ch).
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Należ� pamię�ać�� iż społeczność �l�raor�odoks�jna nie jes� �lepiona z jed-
nej glin� i nierzadko poszczególne gr�p� dzielą głębokie różnice. Dopiero 
w os�a�nich la�ach wzrosło na�kowe zain�eresowanie �ą społecznością i prze-
prowadzono wiele bada��� s�opniowo odkr�wając�ch różnice i ni�anse w obo-
zie �l�raor�odoks�jn�m. Różnice �e narosł� w ciąg� os�a�nich la� nie ��lko ze 
względ� na pos�ęp�jącą rad�kalizację charedim�� lecz również ze względ� na 
odwro�n� proces – łagodzenie się środowiska. W w�nik� �rwającej na prze-
s�rzeni os�a�nich la� infil�racji nowoczesn�ch świa�opoglądów i s��lów ż�cia do 
�l�raor�odoks�jnego świa�a�� niezw�kle �r�dne s�ało się zdefiniowanie charedim 
w ramach w�łącznie jednej ka�egorii.

Pomimo �o nadal is�nieją wspólne cech� legi��miz�jące zaliczenie rozmai-
��ch rodzajów i odcieni �l�raor�odoksji do jednej s�bk�l��r� w społecze�s�wie 
izraelskim. Do w�raźn�ch i powszechn�ch cech charak�er�z�jąc�ch charedim 
należą:
1. żydowska religijność totalna. Ul�raor�odoks�jn� s��l ż�cia pod�k�owan� 

jes� gorącą wiarą�� defini�jącą zachowanie i m�ślenie we wsz�s�kich sfe-
rach codziennego ż�cia�� nie w�łączając in��mn�ch sfer ż�cia osobis�ego 
i rodzinnego. Ul�raor�odoksję można b� więc określić jako „religijność na 
pełen e�a�”: wszelkie inne form� ak��wności�� jak praca cz� czas woln��� 
mają dr�gorzędne znaczenie�� gd� ż�cie jes� poświęcone sł�żbie Bog�. 
Sł�żba �a zawiera ��siące reg�ł pos�ępowania i m�ślenia�� k�óre każd� cha-
redi prz�swaja od �rodzenia.

2. skrajna dbałość o wypełnianie przykazań judaizmu, rozumianych 
według ich najostrzejszych interpretacji. T� leż� jedna z pods�awo-
w�ch różnic międz� charedim a religijn�mi nacjonalis�ami (datiim leumim). 
Obie gr�p� podporządkow�ją się halasze�� lecz o ile religijni nacjonaliści 
(datim leumim) w�pełniają prawo w relacji i o�warci� na nowoczesną k�l-
��rę�� o ��le �l�raor�odoksja cz�ni �o przez pełn� zwro� k� najs�rowsz�m 
rozs�rz�gnięciom prawn�m i w siln�m związk� z �rad�c�jn�m s��lem ż�cia 
Ż�dów w E�ropie Wschodniej. �edn�m z przejawów �ego podejścia jes� 
s�rowa izolacja mężcz�zn i kobie� we wsz�s�kich sferach ż�cia�� inn�m –
rad�kalizm w kwes�ii kaszr��� (r���alnej cz�s�ości poż�wienia): charedim 
jedzą w�łącznie prod�k�� spoż�wcze za�wierdzone jako koszerne przez 
kon�rolerów kaszr��� (hebr. maszgichim�� l.poj. – maszgijach) powołan�ch 
z ich ramienia. Pracownic� Związk� Reklamodawców w Izrael��� w�kon�-
jąc� od czas� do czas� badania ra�ingowe dla �l�raor�odoks�jn�ch środków 
masowego przekaz��� �znali �o za jeden z najważniejsz�ch cz�nników defi-
ni�jąc�ch �l�raor�odoks�jn� s��l ż�cia i prz�jęli go jako definicję �ermin� 
charedi. W ich pojęci� „charedi �o Ż�d�� k�órem� nie w�s�arcz� cer��fika� 
koszerności Naczelnego Rabina��”�� lecz w�maga bardziej pres�iżowego 
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cer��fika���� w�danego na prz�kład przez Sąd Rabinacki Ha-Eda ha-Charedit 
(hebr. Kongregacji Ul�raor�odoks�jnej) cz� przez rabina Landa�.

3. wszechobejmująca kontrola społeczna . Charedim cech�je wszech-
obejm�jąca�� s�ała i res�r�kc�jna (o�war�a i skr��a) kon�rola społeczna. 
Ul�raor�odoks�jna religijność obejm�je międz� inn�mi s�ałą kon�rolę sek-
s�alności oraz s�rową izolację mężcz�zn i kobie� we wsz�s�kich aspek�ach 
ż�cia. Ods�ęps�wo od norm� spo��ka się z s�rową karą – p�bliczną naganą�� 
os�rac�zmem cz� – przede wsz�s�kim – zamknięciem „b�n�ownikom” i ich 
dzieciom dos�ęp� do eli�arn�ch ins����cji ed�kac�jn�ch. Osob� o zachwia-
nej rep��acji mają również problem� w znalezieni� „war�ościowego” mał-
żonka dla siebie l�b dla swoich dzieci.

4. nauka tory jako najwyższa wartość . Charedim �znają na�kę Tor� za naj-
w�ższą war�ość i angaż�ją ogromne środki w ��rz�manie �czniów jesziw 
i rabinów. �esziwa – �czelnia rabiniczna sk�piająca się w�łącznie na przed-
mio�ach religijn�ch – znajd�je się w absol��n�m cen�r�m k�l��r� �l�ra-
or�odoks�jnej. �es� �o kolejna cecha odróżniająca charedim od religijn�ch 
nacjonalis�ów (datim leumim): obie gr�p� widzą w na�ce Tor� cen�ralną 
war�ość j�daizm��� lecz wśród charedim �znawana jes� ona za najw�ższą 
powinność religijną�� nadającą cen�ralną war�ość codziennem� ż�ci� męż-
cz�zn�� oraz dec�d�jącą o s��l� ż�cia kobie��� wspierając�ch s��di�jąc�ch 
mężów. 

5. Całkowita podległość admorowi lub „uczonemu w Piśmie”. Społecz-
ność �l�raor�odoks�jna rządzona jes� przez rabiniczn� es�ablishmen� zło-
żon� z �czon�ch w Piśmie�� poskim (rabinów w�dając�ch dec�zje w kwes�iach 
halach��� l. poj. – posek)�� rek�orów jesziw i admorów (hebr. skró� – adonejnu, 
morejnu we-rabejnu – nasz pan�� na�cz�ciel i rabin – zw�czajow� ����ł prz�-
wódc� chas�dzkiego)�� ciesząc�ch się niemal ślep�m poparciem swoich 
zwolenników. Codzienne ż�cie �l�raor�odoks�jnego Ż�da reg�lowane jes� 
przez dec�zje prawne określające co jes��� a co nie jes� zgodne z Torą. Eli�a 
rabiniczna (odpowiednio w każd�m n�rcie�� frakcji�� dworze chas�dzkim�� 
i�p.) ma prawo �s�nie i pisemnie w�dawać rozs�rz�gnięcia halachiczne 
do��czące każdej sfer� ż�cia. Rozs�rz�gnięcia �e prz�jmowane są bez 
zas�rzeże� przez ich zwolenników�� z w�ją�kiem s���acji�� gd� odmiennego 
zdania w danej kwes�ii jes� osoba�� posiadająca a��or��e� w�s�arczając� do 
w�dawania własn�ch sądów w kwes�ii Tor�. Uczon� w Piśmie �znawan� 
jes� za osobę posiadającą absol��ną wiedzę w halasze�� a więc de facto za 
w�rażającą pogląd� Tor�. W związk� z ��m nie jes� on zobowiązan� do �za-
sadniania swoich dec�zji halachiczn�ch cz� do podpierania ich wcześniej-
sz�mi – mimo iż wiel� �ak cz�ni. W ciąg� os�a�nich la� �kazało się wiele 
dzieł halachiczn�ch�� zawierając�ch apod�k��czne dec�zje wielkich rabinów 
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– prz�kładem mogą b�ć zbior� rozs�rz�gnięć halachiczn�ch rabina Cha-
ima Kaniewskiego. W społeczności chas�dzkiej rolę �ę pełni częs�o rebe 
bądź cadyk�� pos�rzegan� w �rad�cji jako kanał�� przez k�ór� spł�wa do świa�a 
boska energia – s�ąd �eż jego ins�r�kcje prz�jmowane są bez sprzeciw�. 
Charedi nie podejmie ważnej dec�zji ż�ciowej bez akcep�acji ze s�ron� swo-
jego rabina.

6. Konserwatywny i purytański światopogląd. Ul�raor�odoks�jn� świa�o-
pogląd pod�rz�m�je gorliwie or�odoks�jną �rad�cję Ż�dów wschodnioe�-
ropejskich�� określającą świa� świecki jako niee��czn��� p�s���� hedonis��czn� 
i niszcz�cielski. W ��m aspekcie społeczność �l�raor�odoks�jna jes� ��m�� co 
w socjologii określa się mianem „kon�rk�l��r�”: społecznością�� b�d�jącą 
swój świa�opogląd i s��l ż�cia przez podkreślenie głębokich różnic dzie-
ląc�ch ją i o�aczające społecze�s�wo (wliczając w �o Ż�dów i nie-Ż�dów)�� 
oraz jej w�ższości e��cznej na �le inn�ch (charedim są �miłowani przez 
Boga). Znajd�je �o swój w�raz z ��pow�ch cechach mediów�� ed�kacji�� poli-
��ki i ekonomii �l�raor�odoks�jnej.

7 . wiara w przyjście mesjasza i odrzucenie wizji syjonistycznej . Chare-
dim podzielają przekonanie�� że nadejście mesjasza będzie owocem w�peł-
niania prz�kaza��� widząc w ideologii s�jonis��cznej prób� zakazanego 
przez prawo prz�spieszania jego prz�jścia (dechijat ha-kec). N�r�� określa-
jące się jako �l�raor�odoks�jne (z w�ją�kiem Chabad� i do pewnego s�op-
nia �akże Szas�) pos�rzegają s�jonizm jako świecką ideologię narodową 
s�ojącą w is�o�nej sprzeczności z j�daizmem. Na wrogie relacje międz� 
charedim a s�jonizmem pozos�ał nie bez wpł�w� fak��� iż s�jonizm b�ł dla 
wiel� Ż�dów domin�jąc�m cz�nnikiem powod�jąc�m ich odejście od reli-
gii . Charedim s�ale podkreślają sprzeczności międz� �ożsamością ż�dowską 
– s�jonis��czną a ż�dowską �l�raor�odoks�jną. Należ� �� zaznacz�ć�� że 
w os�a�nich la�ach nas�ąpiło nieformalne złagodzenie s�anowiska części 
świa�a �l�raor�odoks�jnego do s�jonizm�: a�ak na s�jonizm �s�ąpił pos�a-
wie pragma��cznej�� w�rażanej międz� inn�mi w większ�m zaangażowani� 
charedim w działalność poli��czną (na prz�kład w głosowani� w w�borach 
do Knese��)�� �dziale w ż�ci� społeczn�m (media�� gospodarka)�� oraz 
w ��ożsamiani� się z walką pa�s�wa Izrael o prze�rwanie (organizacje 
��p� Zaka – hebr. skró� od Zihuj Korbanot Ason; Iden��fikacja Ofiar Ka�a-
s�rof – ocho�nicza organizacja zajm�jąca się iden��fikacją i prz�go�ow�wa-
niem do pochówk� zwłok ofiar w�padków i zamachów �error�s��czn�ch).

8 . społeczna izolacja i cenzura (życie pod ultraortodoksyjnym kloszem) . 
Społeczność �l�raor�odoks�jną cech�ją zamknięcie i izolacja – d�chowa 
i fiz�czna – w�nikające z pragnienia ograniczenia wpł�wów zewnę�rznego 
świa�a�� przede wsz�s�kim zaś wpł�wów pos�rzegan�ch jako herezje na�ki 
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i sz��ki. ��ż � zarania �l�raor�odoksji�� jej liderz� �znali nowoczesność za 
zagrożenie dla j�daizm� i narod� ż�dowskiego. Do �ej samej ka�egorii 
zaliczono haskalę i r�ch j�daizm� reformowanego�� a w późniejsz�m okre-
sie również s�jonizm�� r�ch j�daizm� konserwa��wnego i inne r�ch� spo-
łeczne wewną�rz narod� ż�dowskiego (np. socjalizm�� kom�nizm). 

 �łówną cechą ��raor�odoks�jnej k�l��r� jes� więc s�ała konieczność opiera-
nia się zagrożeniom zewnę�rznego�� świeckiego świa�a. Charedim �ważają się 
za mniejszość �oczącą walkę o prze�rwanie narod� ż�dowskiego poprzez bez-
kompromisowe oddanie konserwa��wnem� s��lowi ż�cia. Izolacja charedim 
objawia się w �worzeni� oddzieln�ch dzielnic mieszkaln�ch z wewnę�rzn�mi 
ins����cjami ed�kac�jn�mi�� ograniczeni� �dział� w r�nk� prac��� �nikani� 
zasadniczej sł�żb� wojskowej�� ��rz�m�wani� niskiego poziom� ż�cia (zapew-
niającego ograniczoną mobilność)�� przepełnion�m porządk� dnia i co-
dziennej d�sc�plinie�� a przede wsz�s�kim w res�r�kc�jnej cenz�rze mediów 
i informacji. W społeczności �l�raor�odoks�jnej f�nkcjon�je niezliczona 
ilość mniej l�b bardziej oficjaln�ch organizacji najrozmai�sz�ch rodzajów 
kon�roli i cenz�r�. Tak na prz�kład każda gaze�a ma własną komisję rabi-
niczną�� k�órej f�nkcją jes� dbanie�� b� na łam� pisma nie prześlizgnęł� się 
niepożądane �reści (z p�nk�� widzenia religii�� ed�kacji cz� poli��ki). Należ� 
�� podkreślić�� że cenz�ra i kon�rola pełnią podwójną misję społeczną: po 
pierwsze�� s�anowią po�ężne narzędzie władz� w rękach liderów społeczności�� 
po dr�gie zaś�� �ła�wiają �l�raor�odoks�jnej rodzinie przes�rzeganie wsz�s�-
kich praw i zw�czajów danej gr�p�. Podobnie jak cer��fika� koszerności 
gwaran��je�� że na rodzinn�m s�ole znajdzie się pokarm koszern� le-mehadrin 
(�ermin określając� najw�ższe s�andard� koszerności) i zwalnia �l�raor�o-
doks�jnego klien�a z konieczności pieczołowi�ego sprawdzania�� k�o�� gdzie 
i jak w��worz�ł dan� ar��k�ł�� �ak �eż pieczęć cenzora zapewnia�� iż w czaso-
piśmie znalazł� się odpowiednie �reści i pozwala zaoszczędzić czas i energię�� 
przeznaczaną na dokładne sprawdzenie każdego fragmen�� �eks��. Z na��r� 
rzecz� is�nieje bezpośredni związek międz� społeczn�m pres�iżem cenzora 
a poziomem „koszerności” �reści poddanej jego kon�roli. 

 �edną z charak�er�s��czn�ch cech li�era��r� �l�raor�odoks�jnej�� k�ó-
rej pokaźną część s�anowią komen�arze do Tor� i prz�kaza� religijn�ch 
oraz pisma e��czne�� są haskamot (l.poj. – haskama). Haskama �o kró�ki �eks� 
(może b�ć lis�)�� pojawiając� się na począ�k� książki. Słowo haskama może 
mieć dwojakie zas�osowanie: jako po�wierdzenie „koszerności” �reści i w�-
sokiego poziom� p�blikacji oraz jako zakaz kopiowania i powielania �reści 
książki bez zgod� a��ora i w�dawc�.

 War�o zaznacz�ć�� iż w os�a�nich la�ach nas�ąpiło s�opniowe o�warcie 
�l�raor�odoks�jnego „ge��a” na o�oczenie�� czego w�razem jes� bardziej 
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elas��czna cenz�ra�� a czasem nawe� prz�m�kająca oko na niejedno�� prz�-
najmniej w części frakcji �l�raor�odoks�jn�ch.

9 . zewnętrzne cechy charakterystyczne . Charedim noszą w�raźne cech� 
zewnę�rzne�� podkreślające ich jedność�� �ożsamość�� konserwa��zm i od-
rębn� świa�opogląd. T�pow� s�rój charedim w�ksz�ałcił się jeszcze w śred-
niowiecz��� pod wpł�wem lokalnej mod� we wschodniej E�ropie. Z czasem 
jednak nabrał cech szczególn�ch i s�ał się najbardziej widoczn�m znakiem 
rozpoznawcz�m – rodzajem �niform� w�os�rzającego �l�raor�odoks�jną 
�ożsamość i wizer�nek.

 �imo is�niejąc�ch różnic w s�roj� li�waków i chas�dów oraz różnic pomię-
dz� poszczególn�mi dworami chas�dzkimi�� można s�wierdzić�� że �l�raor-
�odoks�jn� mężcz�zna charedi nosi kró�kie włos��� dł�gie pejs��� najczęściej 
brodę�� czarną jarm�łkę z ma�eriał��� spodnie�� mar�narkę�� czarne b����� cicit 
w�p�szczone spod białej kosz�li i czarn� kapel�sz. Ubiór �en nie zmienia 
się przez cał� rok.

 S�rój kobie� jes� mniej jednoli���� choć i one są przeze� rozpoznawalne�� za 
sprawą dbałości o �bieranie się w ciemne kolor� (czarn��� ciemnobrązow��� 
grana�ow�)�� dł�gie�� l�źne s�knie i spódnice pros�ego kroj� (najczęściej 
do połow� ł�dki) oraz l�źne kosz�le z dł�gimi rękawami i bez dekol��. 
Nas�ola�ki noszą włos� spię�e w k�c�k�� a męża�ki zakr�wają je w całości�� 
przeważnie per�ką. 

odCiEniE CzErni

�łówna linia podział� biegnie międz� chas�dami�� li�wakami i sefard�j-
cz�kami (charedim pochodząc� z krajów Bliskiego Wschod� i Afr�ki Północ-
nej). Źródło podział� międz� chas�dów i li�waków leż� w his�orii j�daizm� 
w XVIII-wiecznej E�ropie Wschodniej�� w�ed� �o bowiem narodził się chas�-
d�zm�� jako b�n� przeciwko eli�ar�zmowi świa�a rabinów i �czon�ch w Piśmie. 
Pods�awowa różnica międz� ��mi dwoma n�r�ami b�ła na �le ekonomiczn�m: 
li�wac� (naz�wani �ak�� gd�ż ich prz�wódcą b�ł �aon Wile�ski) b�li gr�pą 
dobrze s���owaną�� k�órą s�ać b�ło na w�pełnianie prz�kazania na�ki Tor� 
w jesziwach; chas�dzi rekr��owali się głównie z pros�ego l�d�.

N�r� li�ewski s�anowi około 30% pop�lacji �l�raor�odoks�jnej w Izrael�. 
Li�wac� reprezen��ją s��l ż�cia �ksz�ał�owan� na �erenach Wielkiego Księ-
s�wa Li�ewskiego i ��ożsamiają się z wielkimi jesziwami �f�ndowan�mi w Li-
�wie i Polsce na bazie idei jesziw� Wołoż�n. �esziwa jes� jednos�ką bazową�� 
będącą w prak��ce jed�ną ins����cją li�waków�� s�anowiącą k�źnią gaonów 
i w�bi�n�ch �czon�ch.
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Li�wackim ideałem jes� na�ka Tor� i zdolności w �ej ma�erii są naczeln�m 
kr��eri�m dec�d�jąc�m o s�a��sie społeczn�m. Świa� li�wacki zorganizowan� 
jes� wokół ins����cji ed�kac�jn�ch i jesziw. Li�ewskie jesziw� (�akże obecnie) 
s�anowią eli�ę wśród �czelni �alm�d�czn�ch�� do k�ór�ch �rafiają najlepsze 
�m�sł� świa�a �l�raor�odoks�jnego. Creme de la creme s�anowią jesziw� Ponie-
wież�� �ir�� hebron�� Brisk (Brześć Li�ewski) i ITRI (Israel Torah Research Insti-
tute). Większość czołow�ch rabinów i prz�wódców d�chow�ch or�odoksji b�ła 
i jes� absolwen�ami li�ewskich jesziw. W�bi�ne osiągnięcia w dziedzinie na�k 
religijn�ch legł� � pods�aw szczególnej d�m� li�waków oraz ich pocz�cia w�ż-
szości wobec chas�dów cz� sefard�jcz�ków. Co ciekawe�� obie �e gr�p� prz�j-
m�ją (choć częs�o milcząco) w�ższość li�waków�� czego dowodem jes� fak��� że 
wiel� chas�dów i sefard�jcz�ków p�ka do wró� li�ewskich jesziw�� lecz niemal 
nigd� nie dzieje się odwro�nie.

Li�wacki s�rój jes� pros�� i nowoczesn�. W jego skład wchodzi czarna jar-
m�łka�� czarn� kapel�sz w ksz�ałcie elips� („borsalino”)�� nowoczesn� garni��r 
z kró�ką mar�narką czasem kamizelką�� dł�gie spodnie�� biała kosz�la�� czarne 
wiązane b����� czarne skarpe���� kró�ka i zadbana broda l�b jej brak.

N�r� chas�dzki�� wedł�g szac�nków�� s�anowi około 40% pop�lacji charedim 
w Izrael�. Chas�d�zm pows�ał jako r�ch pro�es���� k�ór� konserwa��wnej 
i herme��cznej religijności nadał now��� szczególn� w�miar – radość ż�cia. 
W dr�giej połowie XVII i na począ�k� XVIII wiek� wśród Ż�dów ż�jąc�ch na 
�er��ori�m E�rop� Wschodniej panowała ignorancja. Rabini i �czeni w Piś-
mie pochłonięci b�li kaz�is��ką prawną i in�elek��alną�� pozos�ając w oderwa-
ni� od zw�kłego człowieka. R�ch chas�dzki zrodził się w XVIII wiek� jako 
reakcja na pon�rość egz�s�encji�� w k�órą rz�cona b�ła większa część narod� 
ż�dowskiego. R�ch �en �chnął nowego d�cha ż�cia i radości w gmin� ż�dow-
skie�� �ginające się pod ciężarem wrogości i pogromów. Chas�dzki świa�opo-
gląd ��rz�m�je�� że Bóg kocha swój naród�� nie oglądając się na pilność danego 
człowieka w na�ce Tor�; wiara kładzie akcen� na �cz�cia (sł�żba Bog� ser-
cem)�� a nie na in�elek�.

Powszechnie prz�jm�je się�� że ojciec chas�d�zm��� rabin Izrael Baal Szem 
Tow (dalej: Besz��� 1698-1760) i jego �cze��� rabin Dow Ber�� �agid z �iędz�-
rzecza (1704–1772)�� s�worz�li gr�n� pod rozlanie się chas�d�zm� z Podola po 
Woł���� Li�wę�� R�ś�� �alicję i Polskę.

W 1772 rok��� około 12 la� po śmierci Besz�a�� chas�d�zm napo�kał na os�r� 
sprzeciw ze s�ron� kilk� w�bi�n�ch rabinów�� z �aonem Wile�skim na czele 
(zwan�m �eż �ra – skró� od słów �aon Rabbi Elijah��� 1720–1779). Pomiędz� 
dwoma n�r�ami – mi�nagdami (hebr. mitnaged – oponen�)�� zwan�mi również 
li�wakami�� a chas�dami rozpoczął się gwał�own� konflik�. �i�nagdzi zakwa-
lifikowali chas�dów jako sek�ę�� zarz�cając im w�paczanie zasad j�daizm� 
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oraz nieprzes�rzeganie prz�kaza� i na�ki Tor�. Chas�dzi bronili się oskarża-
jąc mi�nagdów o s�che podejście do j�daizm� i o �o�� że cz�ją bojaź� przed 
li�erą prawa�� lecz nie przed sam�m Bogiem. �i�nagdzi nie poprzes�ali na 
walce d�chowej – konflik� �rwał około dw�dzies�� pięci� la��� w ciąg� k�ór�ch 
chas�dzi b�li prześladowani fiz�cznie i ma�erialnie – lecz os�a�ecznie mi�na-
gdom nie �dało się zdławić r�ch� chas�dzkiego�� k�ór� podbił ogromne połacie 
�eren� i zdob�ł rzesze zwolenników w świecie ż�dowskim E�rop� Wschodniej. 
W rez�l�acie w�odrębnił� się dwa oboz��� ��dzież dwie ścieżki w społecze�-
s�wie �l�raor�odoks�jn�m. Do �ej por� w�cz�walne jes� międz� nimi napięcie�� 
choć z biegiem la� granice �legł� s�opniowem� za�arci�. Obecnie �akże cha-
s�dzi zajm�ją się z oddaniem na�ce Tor��� a li�wac� niejednokro�nie o�aczają 
swoich prz�wódców a�encją prz�pominającą chas�dzki k�l� cadyków. W wiel� 
li�ewskich jesziwach można spo�kać �cząc�ch się chas�dów. Od la� �rwa �akże 
współpraca międz� dwoma obozami w świecie poli��ki.

Od resz�� społecze�s�wa odróżnia chas�dów w�gląd zewnę�rzn�. Ubiór 
dorosłego chas�da (�j. od �rz�nas�ego rok� ż�cia w górę) zawiera obrębioną 
czarną jarm�łkę z ma�eriał� l�b aksami�� i okrągł� płócienn� (jid. sztaf) l�b 
aksami�n� (jid. samet) kapel�sz. W szaba� mężcz�źni noszą sztrajml l�b spodik 
(rodzaje f��rzan�ch czap). Chas�dzi pielęgn�ją dł�gie�� pros�e l�b kręcone 
pejs� i dł�gą brodę�� noszą gładką�� białą kosz�lę�� zapię�ą z prawa na lewo�� na 
niej cicit z wełnianego arba kanfot (talit katan)�� bez krawa�a�� oraz dł�gi płaszcz 
po kolana.

W dzie� powszedni chas�d nosi płaszcz �sz��� ze zw�kłego ma�eriał� (jid. 
– rekl l�b kapote)�� w szaba� – z jedwabi� w kwia�� (geblimte bekesze�� żupice l�b 
chałat) l�b gładkiego jedwabi� (a glate bekesze�� kaftan). Gartl – specjaln� rodzaj 
pasa�� oddzielając� górną i dolną par�ię ciała�� zakładan� na czas modli�w��� 
w szaba� prz��wierdzon� jes� na s�ałe do jedwabnej kapo��. W skład s�roj� 
wchodzą czarne spodnie�� dł�gie bądź po kolana�� czarne l�b białe skarpe�� 
oraz wiązane l�b ws�wane czarne b���. Na czas niek�ór�ch modli�w żonaci 
mężcz�źni owijają się w biał� talit (szal modli�ewn�) z czarn�mi pasami. 
Każd� dwór chas�dzki ma swoje szczególne znaki rozpoznawcze (rodzaj �ni-
form�) – ��p kapel�sza�� mar�narki i kosz�li�� cz� nawe� miejsce prz�sz�cia 
ws�ążki do kapel�sza albo dł�gość skarpe��. Większość świeckich nie zna ��ch 
ni�ansów i pos�rzega charedim jako monoli��� ��mczasem dla charedim�� w szcze-
gólności dla chas�dów�� są one ocz�wis�e. Każd� dwór chas�dzki ma �akże swą 
odrębną �rad�cję wewnę�rzną i kod zachowa��� niejednokro�nie przew�ższa-
jące ilością i złożonością 613 prz�kaza� j�daizm�.

U pods�aw chas�dzkiej m�śli i s��l� ż�cia leżą nas�ęp�jące idee:
1. unia mistyczna i radość życia. Najw�ższ�m celem d�chow�m chas�da 

jes� pozos�awać przez cał� czas w łączności z Bogiem. Środkami do �ego 
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cel� są modli�wa�� śpiew i �aniec. Ż�cie chas�da w�pełniają niezliczone 
radosne ceremonie: obrzezania�� bar micw��� śl�b� (rodzinne i rodzin admo-
rów)�� tisze (celebrowanie szaba�� przez społeczność chas�dzką zgromadzoną 
wokół s�oł� cadyka)�� wprowadzenia zwojów Tor� do s�nagogi�� o�warcia roz-
mai��ch ins����cji�� świę�a i�p. �łośna modli�wa�� śpiew��� �a�ce i �cz�owanie 
odgr�wają w nich is�o�ną rolę. Zgodnie z chas�dzkim poglądem�� Szechina 
(boża obecność) nie spocz�wa pośród sm��k��� więc jeśli można rozweselić 
się kieliszkiem wina cz� szklanką wódki�� nie ma w ��m nic zdrożnego. 
D�że znaczenie ma m�z�ka chas�dzka. Na wiel� dworach chas�dzkich 
wielką war�ość ma nigun – melodia bez słów. Układanie now�ch nig�nów 
w d�ch� �rad�cji danego dwor� jes� gdzieniegdzie f�nkcją admora�� a gdzie 
indziej specjalnie mianowanej do �ego osob�.

2. Miłość do każdego żyda. W przeciwie�s�wie do powszechn�ch wówczas 
�endencji gardzenia pros��mi i niew�ksz�ałcon�mi l�dźmi�� dok�r�na cha-
s�dzka s�anęła na s�anowisk��� że należ� cenić każdego Ż�da za �o ��lko�� 
że jes� Ż�dem�� bez względ� na jego osiągnięcia in�elek��alne i religijne. 
Prz�wódc� chas�dzc� wędrowali z miejsca na miejsce�� b� spo��kać się 
z pros��mi l�dźmi�� krzepić ich w wierze i opowiadać im his�orie cadyków . 
Nie przeszkadzało im �o jednak (z w�ją�kiem chas�dów Chabad i Brac-
ław) w�rażać w sw�ch pismach kr���kę cz� wręcz nienawiść do świeckich 
Ż�dów�� a w szczególności do s�jonis�ów.

3. jesziwa chasydzka. W ciąg� dw�s�� la��� k�óre �pł�nęł� od pows�ania 
chas�dzkiego r�ch� pro�es���� chas�dzi �znali war�ość s��diów nad Torą 
i ��worz�li własne jesziw�.

4. Najważniejsza cecha chas�d�zm� – autorytet i centralna rola przy-
wódcy duchowego . Admor pos�rzegan� jes� jako cadyk (hebr. sprawied-
liw�)�� będąc� ogniwem pośrednicząc�m międz� Bogiem a chas�dami. 
Zgodnie z dok�r�ną chas�dzką�� spł�wa z nieba na ziemię właśnie przez 
d�sze cadyków. Powinnością każdego chas�da jes� więc związać się siln�m 
węzłem d�chow�m z jego mis�rzem�� co określa się mianem „prz�lgnięcia 
do cadyka” (ha-dwekut ba-cadik)�� �en zaś w jego imieni� p�ka do wró� nie-
bios. Elemen�em �ego pogląd� jes� obowiązek poddania się woli cadyka�� 
a nawe� zw�czaj składania m� darów pieniężn�ch (�zw. pidjon) w zamian 
za jego posł�gę. „Chas�d�zmem” l�b „dworem chas�dzkim” określa się 
wewną�rz �l�raor�odoksji gr�pę chas�dów �znając�ch prz�wódz�wo okre-
ślonego admora .
Członkowie danego dwor� �bierają się w ��pow� dla� sposób�� modlą 

w określon�m s��l� i w każdej kwes�ii radzą się ze swoim admorem�� bez sprze-
ciw� s�os�jąc się do jego ins�r�kcji. Frakcja�� k�óra nie ma swojego admora 
(jak Chabad cz� Bracław)�� pozos�aje w obrębie chas�d�zm��� lecz nie w�s�ę-
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p�je w niej zjawisko dwor� chas�dzkiego. Admor�� naz�wan� �eż w chas�dzkim 
socjolekcie rebe�� jes� najw�ższ�m i niekwes�ionowan�m a��or��e�em. Chas�dzi 
odnoszą się do niego jak do świę�ego�� zwracając się do� zawsze per „jego 
świą�obliwość” (kwod kduszato). Także jego dzieci�� wn�ki i prawn�ki cieszą 
się w�ższ�m s�a��sem społeczn�m i mianem „s�nów świę�ego” (banim szel 
kadosz).

Im większa i boga�sza jes� dana frakcja chas�dzka�� ��m bardziej po kró-
lewsk� prowadzą się po�omkowie admora – od małego �bierają się w s�rojne 
sza���� mają do d�spoz�cji pr�wa�n�ch na�cz�cieli�� podczas ceremonii siedzą 
obok admora (na dworze chas�dzkim miejsce�� w k�ór�m siedzi chas�d�� świad-
cz� o jego miejsc� w hierarchii) i�p. T���ł admora dziedziczon� jes� zazw�-
czaj przez najs�arszego s�na. �łodzi prz�go�ow�wani do przejęcia �ron� 
admora danego dwor� swa�ani są najczęściej z córkami również pochodzą-
c�mi z rodów admorów�� co �worz� międz� dworami chas�dzkimi sieć zależności 
prz�pominającą powiązania międz� rodami królewskimi w dawnej E�ropie. 
Czasem z jakichś względów admor ods�ęp�je od zw�czaj� i w�znacza na swo-
jego nas�ępcę młodszego s�na�� zięcia bądź inną osobę godną�� jego zdaniem�� 
�ej roli.

W niek�óre noce szaba�owe i świą�eczne admor �rządza �ak zwan� tisz 
(jid. s�ół). �es� �o ceremonia�� w czasie k�órej chas�dzi gromadzą się w bejt 
midraszu (dom� na�ki) wokół s�oł��� za k�ór�m zasiada admor�� spoż�wając 
świą�eczn� posiłek i w�głaszając na�ki. W d�ż�ch dworach chas�dzkich tisz 
b�wa ogromn�. honorowe miejsca wokół s�oł� zajm�je chas�dzka s�arsz�zna. 
U szcz��� s�oł� siedzi admor�� o�oczon� przez swoich s�nów i sł�żąc�ch (hebr. 
meszamesz ba-kodesz, w skrócie: maszbak). W sali na �r�b�nach zaś kłębią się 
se�ki�� a czasem nawe� ��siące chas�dów�� zasł�chan�ch w słowa �wielbianego 
admora i podążając�ch wzrokiem za najdrobniejsz�m jego r�chem.

Chas�dzi wierzą�� że w jedzeni� pobłogosławion�m przez admora zawar�a 
jes� świę�ość. Admor smak�je jedzenie pos�awione przed nim na s�ole�� a jego 
resz�ę (�zw. sziraim) rozdaje chas�dom – zarówno wpros� ze swojego �alerza�� 
jak i z doda�kow�ch porcji prz�go�owan�ch specjalnie na �en cel. Sł�żąc� 
rebego kroczą w �e i we w�e po s�ole (w sam�ch skarpe�ach)�� podając jedzenie 
chas�dom�� s�ojąc�m na �r�b�nach o�aczając�ch s�ół admora .

Zw�czajem chas�dzkim jes� wręczanie admorowi kwitlech (kawałków 
papier�)�� na k�ór�ch spisane są ich prośb� o błogosławie�s�wo. W większości 
prz�padków na kwitlech zapisane jes� imię osob� proszącej o błogosławie�s�wo 
na zdrowie�� lepsze zarobki�� znalezienie odpowiedniej żon� i�p.

Należ� podkreślić�� że �s�awienie rabina w �ak newralgiczn�m miejsc� jes� 
now�m zjawiskiem w j�daizmie. Przez wiele la� rabin pos�rzegan� b�ł przede 
wsz�s�kim jako eksper� w dziedzinie halach� oraz człowiek wielkiego d�cha 
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i s�mienia�� k�órego można poradzić się w kwes�iach moralności�� �ak jak radzi 
się lekarza w sprawach zdrowia. W chas�d�zmie rabin przeis�ocz�ł się w axis 
mundi chas�dzkiego świa�a�� w filar społeczności�� zaangażowan� w każd� aspek� 
jej ż�cia�� i w fig�rę ojca dla swoich w�znawców. Umieszczenie rabina w cen-
�raln�m p�nkcie ż�cia społeczno-religijnego zrodziło k�l� jednos�ki pos�-
nię�� do �akiego s�opnia�� że wzb�dził on kr���kę również wewną�rz świa�a 
�l�raor�odoks�jnego. ��daizm jes� wszak religią mono�eis��czną�� s�roniącą od 
deifikacji człowieka. Chas�dzki s��l ż�cia doprowadził ponad�o do �nices�wie-
nia a��onomii jednos�ki. Przekazanie swojej władz� sądzenia w ręce rabina 
i admora przez �nikanie osobis�ej odpowiedzialności za własne ż�cie�� osłabia 
i �worz� sieć zależności o głębokich konsekwencjach ps�chologiczn�ch.

Większość dworów chas�dzkich �o społeczności zamknię�e�� do k�ór�ch 
�r�dno jes� prz�łącz�ć się człowiekowi z zewną�rz. Is�nieją jednak frakcje 
chas�dzkie�� w k�ór�ch prz�jmowanie baalei tszuwa (l. poj. – baal tszuwa�� świecki 
Ż�d�� k�ór� s�ał się religijn�) jes� na porządk� dzienn�m – przede wsz�s�kim 
Bracław i Chabad. 

W chas�dzkim socjolekcie prz�należność do danej gr�p� określa się prz� 
�ż�ci� jej form� w jid�sz�� na prz�kład „chabadnik” („l�bawiczer”)�� „canzer”�� 
„belzer”�� „wiżnicer” i�d. 

Większość frakcji chas�dzkich nosi nazw� od jid�szow�ch nazw miejscowo-
ści e�ropejskich�� w k�ór�ch zos�ał� zapoczą�kowane�� np. ��r (�óra Kalwa-
ria)�� Belz (Bełz)�� Wiżnic (W�żnica). Niewielka część dworów założona zos�ała 
j�ż w Izrael� i nie s�anowi kon��n�acji żadnego z �gr�powa� e�ropejskich. 
�r�p� �e naz�wane są od imienia pierwszego admora�� na prz�kład chas�d�zm 
Aszlag (od rabina �eh�d� Lejba ha-Lewi Aszlaga)�� chas�d�zm Rachlin (od 
rabina Pinchasa Daniela ha-Kohena Rachlina). Wiele frakcji pows�ało w w�-
nik� rozłamów – ich nazw� są zw�kle mod�fikacjami nazw� gr�p��� z k�ór�ch 
dan� dwór się w�łonił: Canz Klojzenberg�� Pinsk Karlin i inne.

Społeczność chas�dzka zaspokaja większość po�rzeb swoich członków. 
Najbardziej widoczn�m w�razem związk� chas�da z jego �gr�powaniem jes� 
dzielnica chas�dzka�� wokół k�órej zorganizowane jes� ż�cie całej społeczności. 
Każda frakcja zakłada własne ins����cje ed�kac�jne�� s�nagogi�� sąd� rabina-
ckie�� sklep��� prz�chodnie�� dom� weselne�� dom� s�arców i wiele inn�ch ins����-
cji społeczn�ch�� ��p� f�nd�sze dobrocz�nne�� organizacje pomocowe i�p.

W przeszłości wiele dworów podzieliło się w rozmai��ch okolicznościach�� 
w efekcie czego pows�ał� nowe frakcje chas�dzkie. Do główn�ch cz�nników 
odpowiadając�ch za podział� należą:
1. Zmarł� admor nie mianował swojego nas�ępc��� bądź nas�ępca nie zos�ał 

zaakcep�owan� przez w�znawców. W konsekwencji nierozs�rz�gnię�ej walki 
o s�kcesję konk�renci �worzą własne dwor� złożone z ich zwolenników.
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2. �r�pa chas�dów mieszkająca w mieście oddalon�m od cen�r�m�� w k�ó-
r�m przeb�wa ich admor�� f�nkcjon�je bez s�ałego prz�wódz�wa i przewod-
nic�wa. W �akiej s���acji miejscow� char�zma��czn� rabin może na własną 
rękę założ�ć now� dwór albo swego rodzaj� filię s�arego dwor�.

3. Admor dziedzicząc� ����ł z dwóch różn�ch dworów �worz� wokół siebie 
nowe �gr�powanie złożone z chas�dów ��ch dwóch gr�p.
W efekcie wiel� podziałów�� jed�nie w Izrael� świa� chas�dzki składa się 

obecnie z około 160 frakcji chas�dzkich. Frakcje �e są w większości niewiel-
kie�� licząc czasem zaledwie kilka dziesią�ek chas�dów. W przeciwie�s�wie do 
nich dwor��� k�óre nie podzielił� się na przes�rzeni dziejów�� zachował� swoją 
siłę i dziś s�anowią liczne�� boga�e i po�ężne gr�p� w sek�orze �l�raor�odok-
s�jn�m.

W prak��ce nie sposób podać dokładnej odpowiedzi na p��anie o ilość 
f�nkcjon�jąc�ch obecnie frakcji chas�dzkich. W sek�orze ��raor�odoks�jn�m 
pop�larn� jes� żar�: „ile jes� chas�d�zmów? To zależ��� kogo zap��ać. Li�wak 
odpowie: za d�żo! Chas�d: ��lko jeden�� mój! Sefard�jcz�k: co �o chas�d�zm? 
�es� ��lko mój rabin!”

Chas�dzki n�r� j�daizm� dzieli się na nas�ęp�jące główne podn�r��:
1. Chasydzi polscy. Reprezen��ją k�l��rę chas�dzką�� k�óra rozwinęła się na 

ziemiach polskich. Do ważniejsz�ch dworów należą chas�dzi Canz (Sącz)�� 
Aleksander (Aleksandrów Łódzki) i ��r (�óra Kalwaria)�� spośród k�ó-
r�ch ci os�a�ni b�li największą frakcją chas�dzką w przedwojennej Polsce 
i filarem r�ch� Ag�da� Israel. Obecnie jes� �o największ� i najsilniejsz� 
chas�d�zm w Izrael�.

2. Chasydzi węgierscy. Reprezen��ją or�odoksję i �rad�cję chas�dzką pocho-
dzącą z Węgier. Inspiracją dla chas�dów węgierskich b�ł rabin �osze Sofer. 
�ego po�omkowie s�oją na najbardziej rad�kaln�m s�anowisk� w społecze�-
s�wie �l�raor�odoks�jn�m przeciwko nowoczesności�� haskali i s�jonizmowi. 
Największe i najbardziej znane frakcje węgierskie �o W�żnic i Belz�� połą-
czone ma�r�monialn�mi więzami zbliżając�mi je do siebie�� oraz Sa�mar 
(Sa�� �are)�� �znawana za najliczniejszą gr�pę chas�dzką na świecie�� choć 
w Izrael� pozos�aje ona marginalną.

3. chasydzi litewscy . Reprezen��ją �rad�cje chas�dzkie rodem z Li�w��� 
w szczególności z mias� Pi�sk i Karlin (nie należ� m�lić ich z li�wakami 
– mi�nagdami�� k�órz� nie są chas�dami). Rozprzes�rzenienie się chas�d�-
zm� na Li�wie dokonało się za sprawą dwóch w�bi�n�ch �czniów �agida 
z �iędz�rzecza – Aharona z Karlina i �enachema �endla z Wi�ebska�� 
k�ór� pierwo�nie rez�dował w Pi�sk� i b�ł �czniem samego Besz�a.

 Z chas�d�zmów Pi�sk i Karlin zrodził� się frakcje w S�olinie�� Łachowiczach�� 
Kobr�ni��� Kojdanowie (obecnie: Dzierż��sk)�� Szereszowie i inn�ch miej-
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scach. Ż�cie chas�dów li�ewskich nie b�ło ła�we�� gd�ż �o w nich pierwsz�ch 
�derz�ł� sankcje ogłoszone przez �aona Wile�skiego i jego nas�ępców.

 holoka�s� br��alnie przerwał rozwój li�ewskiego chas�d�zm�. �edną 
z gr�p li�ewskich�� k�óra rozwinęła działalność w Izrael��� b�ła frakcja Kar-
lin-S�olin�� k�óra ��rz�m�wała minjan� (kwora modli�ewne) w Safedzie�� 
T�beriadzie�� Tel Awiwie�� �erozolimie i hajfie�� gdzie przez jakiś czas rez�-
dował admor�� zanim w�jechał do S�anów Zjednoczon�ch.

4. chasydzi jerozolimscy (Anszej jeruszalaim). Reprezen��ją �rad�cję ksz�ał-
�owaną przez s�arą społeczność aszkenaz�jską w �erozolimie�� począwsz� 
od sch�łk� XIX wiek�. Najbardziej widoczne gr�p� �o ha-Eda ha-Charedi� 
i Ne��rei Kar�a (aram. – obro�c� mias�a). Ne��rei Kar�a �o �gr�powa-
nie skrajnie rad�kalne i an��s�jonis��czne. Na poziomie deklara��wn�m 
sprzeciwia się is�nieni� pa�s�wa Izrael i s�ara się �nikać wszelkiego z nim 
kon�ak��: członkowie Ne��rei Kar�a rez�gn�ją z do�acji pa�s�wow�ch�� 
bojko��ją w�bor� do Knese�� i �oczą wojn� prak��cznie z cał�m świa�em: 
przeciw charedim kand�d�jąc�mi do parlamen���� przeciw bezczeszczeni� 
grobów�� przeciw piosenkarzom �l�raor�odoks�jn�m�� za zam�kaniem �lic 
w szaba��� przeciw „obsceniczn�m połączeniom”�� k�óre �możliwiają firm� 
�elefonii komórkowej�� przeciw le�niej zmianie czas� przez świecką władzę 
ż�dowską i�d.

 Słowa h�mn� Ne��rei Kar�a również w�mierzone są w ż�dowskie władze 
świeckie: „Pan jes� nasz�m królem i �em� sł�ż�m��� nasza świę�a Tora jes� 
nasz�m prawem i jej jes�eśm� wierni�� �czeni w Piśmie są nasz�mi prz�-
wódcami i ich sł�cham��� nie �znajem� władz here��ków i ods�ępców�� ich 
rządowi się nie podporządkow�jem��� ich praw i nakazów nie przes�rze-
gam�”.

 �imo iż mowa �� o małej gr�pie�� k�óra nie s�anowi nawe� promila sek-
�ora �l�ra-or�odoks�jnego�� ha-Eda ha-Charedi� jes� wewnę�rznie podzie-
lona. W jej skład wchodzą chas�dzi Sa�mar�� odłam Bla� (k�ór� oddzielił 
się od Ne��rei Kar�a)�� Szomrei Em�nim (na k�ór� składają się dwor� Tol-
do� Aharon i Toldo� Awraham-Icchak – dwie gr�p� należące wprawdzie 
do dworów węgierskich�� lecz pozos�ające pod wpł�wem prz�wódców jero-
zolimskich i obecnie iden��fik�jące się mocniej z ha-Eda ha-Charedi�)�� 
D�szinsk��� ��nkacz�� część Bracławia i członkowie s�arej społeczności jero-
zolimskiej (naz�wani „jerozolimcz�kami”�� pozos�ałości społeczności cha-
s�dzkich i li�wackich zamieszk�jąc�ch w mieście od począ�k� XIX wiek�). 
W s�mie mowa o około 9000 rodzin.

 Ne��rei Kar�a składa się z gr�p� Tora we-�ir’a (hebr. Tora i bojaź�)�� zwa-
n�ch �eż odłamem Kacenelenbogena l�b „s�kari�szami” (hebr. sikarikin)�� 
oraz z gr�p� Brisk.
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 „ �erozolimcz�c�” są z na��r� nas�awieni an��pa�s�wowo i przeciwko wła-
dzom�� lecz mimo �o zjednoczeni są pod sz�andarem gorliwości�� �bior� 
i koszerności. Rad�kalne s�anowisko zbliż�ło �ę gr�pę do chas�dów węgier-
skich�� w szczególności do chas�dów Sa�mar.

 Z poli��cznego p�nk�� widzenia „jerozolimcz�c�” zajm�ją ziemię nicz�ją 
pomiędz� ha-Eda ha-Charedi� i Ag�da� Israel: w dzie� w�borów do kne-
se�� część z nich bojko��je w�bor� zgodnie z nakazem ha-Eda ha-Chare-
di��� część zaś głos�je na Ag�da� Israel. Co się ��cz� kwes�ii kaszr��� cz� 
demons�racji�� �znają oni a��or��e� sąd� rabinackiego ha-Eda ha-Charedi�.

5. chasydyzm chabad (akronim: Chochma, Bina, Daat – hebr. mądrość�� roz�-
mienie�� wiedza). D�ża frakcja chas�dzka�� pows�ała w ko�c� XVIII wiek� 
na Białor�si�� dziś rozsiana po cał�m świecie�� a w Izrael� największa po 
frakcji ��r. 

 Chabad pos�rzegan� jes� – zarówno przez szerokie społecze�s�wo izrael-
skie�� jak i przez społeczność �l�raor�odoks�jną – jako „coś innego”�� róż-
niącego się od inn�ch frakcji s�r�k��rą organizac�jną i ins����cjonalną�� 
�biorem (prz�pominając� s�rój li�ewski)�� związkiem z nowoczesn�m spo-
łecze�s�wem�� s�os�nkiem do pa�s�wa Izrael�� zaangażowaniem w ż�cie 
poli��czne oraz działalnością społeczno-religijną wśród Ż�dów na cał�m 
świecie. Chabad jes� najbardziej pl�ralis��czn�m �gr�powaniem chas�dz-
kim�� a jego s�os�nek do świeckich Ż�dów cech�je nie odrz�cenie�� lecz 
s�mpa�ia�� prz�jaź� i bliskość.

 Kołem zamachow�m Chabad� jes� dążenie do nawrócenia świeckich 
Ż�dów po dobroci�� w�pł�wające z przekonania�� że są �o „dzieci pochw�cone 
przez gojów” (hebr. tinok sze-niszba – idea�� wedł�g k�órej Ż�d niew�chowan� 
w or�odoks�jn�m dom� nie ponosi pełnej odpowiedzialności za swoje grze-
ch��� wobec czego nie powinien b�ć po�ępian��� lecz ed�kowan� i nakłanian� 
do powro�� na łono wiar�). Dążenie �o siłą rzecz� w�m�sza ścisł� związek 
ze świeckim świa�em. Chas�dzi Chabad wierzą�� że prz�wrócenie świeckich 
Ż�dów na łono wiar� jes� war�nkiem prz�jścia mesjasza�� mesjanizm zaś 
jes� elemen�em cen�raln�m wiar� chabadników.

 Inną cechą charak�er�s��czną Chabad� jes� s�a��s me�afiz�czn� jego char�-
zma��cznego prz�wódc��� �enachema �endla Schneersona�� zwanego rebem 
z L�bawicz. Rebe z L�bawicz (1902–1994)�� siódm� admor w d�nas�ii Cha-
bad�� przewodził r�chowi przez dł�gie la�a (1951–1994). Pod jego prz�wódz-
�wem r�ch gwał�ownie się rozwinął�� obejm�jąc działalnością prak��cznie 
cał� świa�. Rebe z L�bawicz rozwinął sieć ��sięc� szluchim (hebr. w�słanni-
ków�� l. poj. – szaliach)�� rozproszon�ch po cał�m świecie. Niemal w każd�m 
zaką�k� znajd�je się przeds�awiciels�wo r�ch��� zwane Beit Chabad (hebr. 
Dom Chabad�). Dom� Chabad��� znajd�jące się na Dalekim Wschodzie 
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cz� w Amer�ce Poł�dniowej�� nawiedzają �ł�m� izraelskich ��r�s�ów�� sz�-
kając�ch koszernego posiłk��� miejsca�� w k�ór�m można wspólnie celebro-
wać szaba� i świę�a ż�dowskie (zwłaszcza Pesach)�� w�mienić informacje 
(np. skorz�s�ać z darmowego in�erne��) cz� po pros�� spo�kać się z l�dźmi. 
Dom� �e�� będące swego rodzaj� izraelskimi kons�la�ami�� zacieśnił� relacje 
międz� Chabadem a świeckim i �rad�c�jn�m społecze�s�wem izraelskim.

 Chas�dzi Chabad prowadzą szkoł� ż�dowskie w wiel� krajach na świe-
cie�� przede wsz�s�kim w rep�blikach b�łego Związk� Radzieckiego. R�ch 
przod�je w zas�osowani� nowoczesn�ch �echnologii�� �akich jak łącza sa�e-
li�arne�� in�erne� i kampanie reklamowe�� do propagowania swej ideologii.

 Ponieważ część chas�dów Chabad wierz��� iż rebe z L�bawicz jes� mesja-
szem�� r�ch przezwan� zos�ał przez lidera mi�nagdów�� rabina Elazara 
�enachema Szacha (1899-2001�� rek�or jesziw� Poniewież�� w�bi�n� li�ew-
ski a��or��e� rabiniczn�)�� „sek�ą najbliższą j�daizmowi”. �ednak w czasie 
an��mesjanis��czej kampanii rabina Szacha�� k�l� rebego z L�bawicz daleki 
b�ł od in�ens�wności�� jakiej sięgnął ��ż przed jego śmiercią. Rebe z L�ba-
wicz os�ro sprzeciwiał się p�blicznem� rozgłaszani��� iż jes� mesjaszem�� 
widząc�� że prz�nosi �o więcej szkód niż poż��k��� acz swojej �ożsamości 
mesja�skiej ani nie po�wierdził�� ani nie zaprzecz�ł.

 Śmierć �enachema �endla Schneersona w 1994 rok� ws�rząsnęła cha-
s�dami�� widząc�mi w nim mesjasza – jeszcze do �ej por� część z nich jes� 
przekonana�� że w is�ocie rebe nadal ż�je. Po jego śmierci Chabad podzielił 
się na dwie gr�p�: większość�� k�óra pogodziła się z jego odejściem�� oraz 
„mesjanis��czną” mniejszość�� obwoł�jącą rebego „królem mesjaszem�� ob� 
ż�ł dł�go” i oczek�jącą jego r�chłego objawienia się.

 Również dziś chas�dzi zwracają się do rebego modląc się na jego grobie 
i składając kwitlech w każdej ważnej sprawie ż�ciowej�� jak śl�b�� problem� 
zdrowo�ne�� praca cz� mieszkanie. Fak��� iż chas�dzi Chabad nie mianowali 
nowego admora�� wskaz�je bądź na wielki kr�z�s�� bądź na wielką wiarę ich 
r�ch� – wszak �o rebe jes� osobowością domin�jącą i spiritus movens poszcze-
góln�ch r�chów chas�dzkich. Chas�dzi Chabad zw�kli mówić�� że prz�-
świeca im sp�ścizna rebego i dzięki niej nadal cz�ją jego przewodnic�wo.

 Świa�owe cen�r�m Chabad znajd�je się w brookl��skiej dzielnic� Crown 
heigh�s w Now�m �ork��� w siedzibie rebego z L�bawicz. Cen�raln� bejt 
midrasz naz�wa się 770 (od n�mer� dom�) bądź Beit Chajejnu (hebr. Dom 
Naszego Ż�cia). Izraelskie cen�r�m r�ch� znajd�je się w Kfar Chabad�� 
leżąc�m nieopodal �elawiwskiego lo�niska im. Ben ��riona�� lecz w�słan-
nic� Chabad� działają w każd�m zaką�k� Izraela. W Izrael� zb�dowano 
dwie dokładne kopie nowojorskiego bejt midraszu: jedną w Kfar Chabad�� 
a dr�gą w dzielnic� Rama� Szlomo w �erozolimie.
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 Chabad o�warcie nie deklar�je poparcia dla żadnej konkre�nej par�ii�� lecz 
również nie bojko��je w�borów. W przeszłości b�ł jedn�m z czołow�ch 
oponen�ów s�jonizm��� lecz pod prz�wódz�wem rebego z L�bawicz zaczął 
prezen�ować konsekwen�ną jas�rzębią linię narodową�� k�órej deklarowaną 
prz�cz�ną nie jes� ideologia narodowa�� lecz dążenie do ra�owania ż�dow-
skiego ż�cia. W w�borach 1996 rok� Chabad zaangażował się poli��cznie 
wobec zagrożenia�� jakie widział w poroz�mieniach z Oslo – r�ch poparł 
w w�borach Benjamina Ne�anjah� i �o od niego właśnie w�szedł slogan: 
„Ne�anjah� – �o dobre dla Ż�dów”. Pomimo iż wiel� chas�dów Chabad 
nie sł�ż� w wojsk��� reprezen��ją oni linię prawicową i ak��wnie w�s�ę-
p�ją przeciw wszelkim dec�zjom poli��czn�m prowadząc�m do w�cofania 
się Izraela z Ter��oriów. Prz��aczają wówczas słowa rebego�� k�ór� z wielką 
mocą wspierał ideę zachowania „pełności kraj�” (szlemut ha-arec)�� jak 
gd�b� odnosił się do ��ch kwes�ii i dziś�� wiele la� po jego śmierci. Popar-
cie Chabad� dla s�jonis��cznego pa�s�wa wzb�dziło gniew chas�dów  
Sa�mar.

 Chas�dzi Chabad są zin�egrowani z ogóln�m społecze�s�wem w więk-
sz�m s�opni� niż inni charedim�� co �worz� wizer�nek �ej gr�p� jako r�ch� 
o�war�ego. S�kces� w prz�ciągani� wiel� baalei tszuwa wzmocnił� poz�cję 
Chabad� w społecze�s�wie �l�raor�odoks�jn�m�� lecz również wzb�dził� 
an�agonizm� w ob� społecze�s�wach: w świeckim – przez aspek� misjonar-
ski (chabadnic� s�oją na �licach i namawiają Ż�dów do nakładania tfilin) 
i prawicowe s�anowisko r�ch�; w �l�raor�odoks�jn�m – przez „nadmierną” 
bliskość do świa�a świeckiego oraz przez mesjanizm. W przeciwie�s�wie 
do inn�ch frakcji�� część chas�dów Chabad rekr���je się spośród �rad�c�j-
nej społeczności sefard�jskiej�� spośród datiim-leumiim (religijn�ch narodow-
ców) cz� charedim-le’umiim (�l�raor�odoks�jn�ch narodowców).

6. Chasydyzm bracław. R�ch założon� zos�ał przez rabina Nachmana 
z Bracławia. Obecnie nie ma jednego lidera�� gd�ż po śmierci rabina Nach-
mana w 1810 rok� jego chas�dzi zdec�dowali się nie obierać nikogo na 
jego miejsce – s�ąd powszechnie określa się chas�dów z Bracławia jako di 
tojte chsidim (jid. mar�wi chas�dzi).

 Is�nieje wiele gr�p chas�dów Bracław�� sk�pion�ch wokół różn�ch jesziw 
i s�nagog pod prz�wódz�wem różn�ch rabinów – przede wsz�s�kim w Bnei 
Brak�� �erozolimie�� �awneel i Safedzie. Sam Safed�� o�oczon� górami i lasem�� 
naznaczon� jes� w d�żej mierze s��lem bracławskim.

 „Kochwej Or” (hebr. „�wiazd� świa�ła”)�� jeden ze zbiorów d�sk�rsów cha-
s�dów z Bracławia�� podaje �rz� naczelne zasad� �ego r�ch�:

 1.  Codzienna na�ka Sz�lchan Ar�ch (kodeks� prawa ż�dowskiego) – rabin 
Nachman nakaz�wał niezw�kle s�aranne przes�rzeganie halach�.
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 2.  Codzienne odprawianie hitbodedut (hebr. odosobnienie)�� najlepiej na 
łonie na��r�. Hitbodedut �o rodzaj osobis�ej rozmow� własn�mi słowami 
człowieka z Bogiem. �ej celem jes� d�chowe �wznioślenie oraz wzmoc-
nienie więzi człowieka z Bogiem. Nachman powiedział o hitbodedut�� że 
jes� ono „war�ością najw�ższą�� przew�ższającą wsz�s�ko” (Likkutei Moha-
ran Tinjana�� 25).

 3.  Uczes�nic�wo w zgromadzeni� chas�dów w Rosz ha-Szana (ż�dowski 
now� rok). Rabin Nachman zw�kł zapraszać do siebie swoich chas�-
dów na Rosz ha-Szana�� �wierdząc�� że w now� rok ma szczególną moc 
„osładzania gorzkich sądów” dla ��ch�� k�órz� prz�będą z nim świę�ować. 
Zdaniem jego �cznia�� rabina Na�ana�� Nachman pragnął�� b� również 
po śmierci nawiedzano jego grób�� z czego wziął się powszechn� wśród 
chas�dów z Bracławia zw�czaj pielgrz�mowania w Rosz ha-Szana do 
h�mania�� przem�słowego mias�a w okręg� Czerkaskim w cen�ralnej 
Ukrainie�� gdzie Nachman jes� pochowan�.

   Każdego rok� w wieczór Rosz ha-Szana zbierają się na grobie Nach-
mana z Bracławia dziesią�ki ��sięc� pielgrz�mów�� b� odmówić �am 
 tikkun klali (dziesięć psalmów �łożon�ch przez Nachmana w specjaln�m 
porządk�) i prz�jąć w imieni� całego Izraela jarzmo króles�wa bożego. 
Zw�czaj podróżowania do h�mania w now� rok przekrocz�ł granice 
�l�raor�odoksji i obecnie prak��k�ją go dziesią�ki ��sięc� Ż�dów z całego 
świa�a�� włączając w �o wiel� nie ��lko nieor�odoks�jn�ch�� ale również 
w ogóle niereligijn�ch Izraelcz�ków.

 Chas�dzi Bracław działają na rzecz prz�ciągnięcia świeckich Ż�dów 
(zwłaszcza młod�ch sefard�jcz�ków z nizin społeczn�ch) k� religii poprzez 
rozprzes�rzenianie ma�eriałów (kase��� brosz�r�� naklejek i�d.) o �reściach 
chas�dzkich. �r�pa �zw. NachNachów (ha-Nach Nachim) znana jes� z �a�-
czenia na �licach i skrz�żowaniach do akompaniamen�� m�z�ki cha-
s�dzkiej. Ich zachowanie zaskak�jąco prz�pomina model hipisowski z la� 
sześćdziesią��ch�� a �o z kolei sprawia�� że w powszechnej świadomości 
chas�d�zm Bracław f�nkcjon�je jako swois�� „chas�d�zm New Age” i ma 
d�żą siłę oddział�wania na świeckich – zwłaszcza sefard�jcz�ków. Ponad�o 
chas�dzi Bracław zakładają i ��rz�m�ją w wiel� mias�ach ośrodki�� w k�ó-
r�ch prowadzone są zajęcia na �ema�� religijne i chas�dzkie oraz modli�w� 
o�war�e dla wsz�s�kich chę�n�ch.

 Chas�d�zm Bracław�� podobnie jak inne n�r�� chas�dzkie�� podzielon� jes� 
na pomniejsze frakcje. �edną z nich jes� pows�ała niedawno gr�pa�� naz�-
wana NachNachim (ha-Nach Nachim). �an�ra: Na Nach Nachma Nachman 
Me-Uman (Na Nach Nachma Nachman z h�mania) prz�lgnęła do chas�-
d�zm� Bracław po ��m�� jak jeden z liderów chas�dzkich�� rabin Israel Ber 
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Odesser�� „�is�rz Lis��” (hebr. baal ha-pitka)�� znalazł w książce Nachmana 
z Bracławia lis� z �ą frazą. Twierdził on�� że Nachman powiedział m��� iż 
pow�arzanie �ej fraz� prz�spiesz� zbawienie i nadejście mesjasza. To właś-
nie zwolenników rabina Ber Odessera naz�wa się „NachNachami”. Oni 
�eż są najbardziej rozpoznawaln�mi chas�dami Bracław w szerokim społe-
cze�s�wie z powod� �rządzan�ch przez nich �a�ców na �licach mias�. Do 
�ej gr�p� należ� pop�larn� m�z�k chas�dzki Adi Ran.

 Większość chas�dów Bracław nie iden��fik�je się z żadn�m n�r�em wewną�rz 
�ej frakcji chas�dzkiej. Tł�mnie ściągają na w�kład� gr�p� char�zma��cz-
n�ch rabinów�� m.in. Eliezera Berlanda�� Eliezera Szlomo Szika (�oharasza)�� 
Na�ana Libermensza�� �edaliah� Aharona Keniga i Szaloma Ar�sza.

7. sefardyjczycy (szas). Wedł�g rozmai��ch szac�nków�� n�r� sefard�jski 
s�anowi około 30% całej pop�lacji �l�raor�odoks�jnej w Izrael�. N�r� �en 
w�wodzi się z hiszpanii oraz krajów Afr�ki wschodniej i północnej�� gdzie 
Ż�dzi w�ksz�ałcili �rad�c�jn� model religijności�� w odróżnienia od �l�raor-
�odoksji�� k�óra �formowała się w społeczności aszkenaz�jskiej.

 Ul�raor�odoksja sefard�jska zrodziła się w la�ach pięćdziesią��ch�� kied� 
młodzież sefard�jska rozpoczęła na�kę w �l�raor�odoks�jn�ch aszkenaz�j-
skich szkołach z in�erna�em�� a nas�ępnie w jesziwach li�ewskich. Sefard�j-
cz�c� chłonęli s��l ż�cia s��den�ów aszkenaz�jskich jesziw – jęz�k jid�sz�� 
s�rój�� sposób na�ki Tor� – choć cał� czas cz�li się ods�nięci na boczn� �or 
ż�cia społecznego. To wzb�dziło � nich pragnienie s�worzenia własn�ch 
ram ins����cjonaln�ch�� co ziściło się jednak dopiero w la�ach osiemdzie-
sią��ch.

 Równolegle rozwijał się krąg �l�raor�odoksji sefard�jskiej wśród �rad�-
c�jn�ch imigran�ów�� k�órz� w okresie manda�� br���jskiego prz�b�li do 
�erozolim� z Bagdad� i z Aleppo. Ów krąg�� pos�rzegan� jako skrajnie 
�l�raor�odoks�jn��� odnowił jesziwę „Pora� �osef” i przeksz�ałcił ją z nie-
wielkiego sefard�jskiego bejt midraszu w wielką�� �l�raor�odoks�jną jesziwę 
sefard�jską�� na podobie�s�wo jesziw aszkenaz�jskich.

 Dwie inne gr�p� współ�worz�ł� sefard�jski n�r� �l�raor�odoks�jn�. Pierw-
szą s�anowili absolwenci pa�s�wow�ch religijn�ch ins����cji ed�kac�jn�ch�� 
k�ór�ch część wprawdzie nie s�ała się charedim�� lecz mimo wsz�s�ko s��l ich 
religijności �formowan� zos�ał w oparci� o model wschodnioe�ropejskiej 
or�odoksji. Dr�gą zaś b�ł n�r� odnow� religijnej (tszuwa)�� złożon� z jed-
nos�ek�� koleli (ins����cji ed�kac�jn�ch dla żona��ch) i jesziw�� zaangażo-
wan�ch w ż�cie społeczne i k�l��ralne w regionach zamieszkan�ch przez 
imigran�ów sefard�jskich.

 Par�ia Szas�� ��dzież – jak brzmi jej oficjalna nazwa – „Świa�owe Zjedno-
czenie Sefard�jcz�ków S�rażników Tor�” (Hitachdut ha-Sfaradim ha-Olamit 
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Szomrej Tora)�� �o najbardziej znacząca część sefard�jskiej �l�raor�odoksji�� 
choć is�nieje �eż spora gr�pa chas�dów-sefard�jcz�ków�� przede wsz�s�kich 
w szeregach Chabad� i Bracławia.

 Sefard�jsc� charedim nie mają jednego�� określonego s��l� �bierania się. 
Część �biera się podobnie jak aszkenaz�jsc� charedim – w biało-czarne 
�brania i czarną jarm�łkę – a część zw�czajnie – w dżinsowe spodnie 
i kolorowe kosz�le�� na głowę zakładając czarną albo d�żą dzierganą jar-
m�łkę.

 W ko�c� la� siedemdziesią��ch �ksz�ał�owała się wars�wa sefard�jskich 
s��den�ów jesziw�� działając�ch na rzecz popraw� ich s�a��s� w poli��cz-
n�m i społeczn�m ż�ci� Izraela. Począ�kowo każda lokalna gr�pa dzia-
łała osobno�� lecz z czasem zorganizował� się na poziomie krajow�m 
w Szas. Par�ia�� pows�ała jako �gr�powanie „s�nów Tor�”�� z�skała poparcie 
rabina Szacha�� a na jej czele s�anęła „Rada �ędrców Tor�” pod pa�rona-
�em rabina Owadii �osefa. Na swoich sz�andarach Szas �mieściła hasła 
e�niczne�� mieszając a��or��e� religijn� ze świadomością �ożsamości sefar-
d�jskiej i propag�jąc ideał �rad�c�jnej religijności�� sprzed modernizacji 
i sek�lar�zacji.

 Szas odniosła impon�jąc� s�kces w w�borach wśród �rad�c�jn�ch Ż�dów 
sefard�jskich�� s�anowiąc�ch większość jej elek�ora��. Ilość manda�ów par-
�ii s�ale wzras�ała�� �ak że z czasem s�ała się ona jedn�m z najbardziej 
wpł�wow�ch �gr�powa� w poli��ce izraelskiej. W w�borach w 1996 rok� 
Szas zdob�ła 10 manda�ów�� a w 1999 rok� odniosła ogromn� s�kces�� zdo-
b�wając 17 manda�ów�� większość z nich kosz�em Lik�d�.

 Szas prowadzi własn��� niezależn� s�s�em oświa���� prz�ciągając� do par�ii 
wiel� �l�ra-or�odoks�jn�ch i �rad�c�jn�ch Ż�dów sefard�jskich�� co z kolei 
przekłada się na jej siłę w Knesecie i w k�l�arach władz�. Dopiero w w�bo-
rach rok� 2003�� po raz pierwsz� od pows�ania par�ii�� spadła ilość przeds�a-
wicieli Szas w parlamencie (do 11). Po raz pierwsz� �akże Szas przes�nął 
się do opoz�cji.

 Należ� rozróżnić międz� Szas – r�chem poli��czn�m�� społeczn�m i ed�-
kac�jn�m�� a sefard�jską �l�raor�odoksją jako fenomenem k�l��row�m 
i społeczn�m. Szas jes� częścią szerszego świa�a społecznego i k�l��-
ralnego imigran�ów z krajów m�z�łma�skich�� k�ór� w wiel� aspek�ach 
różni się od �l�raor�odoks�jnego świa�a aszkenaz�jskiego. Sefard�jcz�c� 
prowadzą własne ins����cje modli�w� i na�ki�� zarządzane przez ich lide-
rów�� jednocześnie ��rz�m�jąc głębokie relacje ze świa�em �l�raor�odok-
sji aszkenaz�jskiej. Z jednej s�ron��� �znają a��or��e� li�ewskich mędrców 
Tor� i podziwiają ich �czoność�� a sefard�jskie rodzin� widzą w wielkich 
jesziwach li�ewskich ideał dla swoich dzieci. Z dr�giej s�ron��� li�wac� gar-
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dzą i d�skr�min�ją sefard�jcz�ków. Wielkie jesziw� li�ewskie prz�jm�ją 
w swoje szeregi zaledwie skromn� odse�ek �czniów sefard�jskich. Zarówno 
li�wak�� jak i chas�d nie ożeni swoich dzieci z sefard�jcz�kami. Takie podej-
ście obraża i d�skr�min�je sefard�jcz�jów�� lecz ich �zależnienie od li�ew-
skich jesziw i niższ� s�a��s w świecie na�ki Tor� (prz�najmniej zgodnie 
z przekonaniem ogólnie prz�ję��m w świecie charedim) kręp�je im ręce 
i wpł�wa na �rwanie dziwnego status quo .

 Rabin Owadia �osef jes� niekwes�ionowan�m liderem sefard�jcz�ków�� 
a jego s�a��s prz�pomina s�a��s admora w chas�d�zmie. Rabin Owadia 
�osef�� �rodzon� 11 �iszri 5681 rok� (23 września 1920) jes� sefard�jskim 
�czon�m w Piśmie�� znawcą halach� i a��orem książek religijn�ch. W la-
�ach 1973–1983 pełnił f�nkcję naczelnego rabina sefard�jskiego Izraela. 
�es� d�chow�m prz�wódcą par�ii Szas od jej pows�ania. �ego pogląd� hala-
chiczne�� poli��czne i społeczne w wiel� aspek�ach odbiegają od poglądów 
domin�jąc�ch w świecie aszkenaz�jskiej �l�raor�odoksji. Różnice �e biorą 
się po pierwsze z jego sefard�jskich korzeni�� po dr�gie zaś z fak���� że jego 
siła i a��or��e� pochodzą w d�żej mierze z poparcia kręgów nie �l�raor-
�odoks�jn�ch – w is�ocie większość głos�jąc�ch na Szas nie jes� charedim . 
Dla�ego �eż aszkenaz�jsc� charedim z jednej s�ron� poważają go�� z dr�giej 
jednak nie �znają za „lidera pokolenia” (hebr. gadol ha-dor). 

Dzisiejszą społeczność �l�raor�odoks�jną można podzielić również na 
nas�ęp�jące gr�p�:
1. Rdzenni charedim i baalei tszuwa (nawróceni Ż�dzi). Rdzenna społeczność 

�l�ra-or�odoks�jna �nika bliskiego kon�ak�� z baalei tszuwa. Baalei tszuwa�� 
k�ór�ch ilość oceniana jes� na kilkadziesią� ��sięc� (dokładna liczba nie 
jes� znana)�� nie są prz�jmowani do wsz�s�kich frakcji chas�dzkich�� ich 
dzieci nie są prz�jmowane na równ�ch prawach do ins����cji ed�kac�j-
n�ch�� a rdzenni charedim �nikają wchodzenia z nimi w związki małże�skie. 
W gr�ncie rzecz� s�os�nek do baalei tszuwa jes� więc dwojaki – z jednej 
s�ron� s�ron� docenian� jes� ich powró� na łono religii�� z dr�giej zaś �rak-
�owani są jak Ż�dzi gorszego sor���� k�órz� nigd� nie osiągną poziom� 
a��en��cznego charedi .

2. �orliwi i �miarkowani charedim. �orliwi �l�raor�odoksi w�znają konser-
wa��wną�� a częs�o wręcz skrajną ideologię religijną. Większość spraw�je 
kl�czowe f�nkcje w sek�orze �l�raor�odoks�jn�m – w poli��ce�� ed�kacji�� 
mediach i ins����cjach religijn�ch. W d�żej mierze gr�pę �ę s�anowią więc 
rabini i w�kładowc� jesziw. Przeciwko nim zaczęła się formować w os�a�nich 
la�ach gr�pa określająca się jako „nowocześni charedim”. �r�pa rekr���je 
się spośród li�waków i chas�dów�� aszkenaz�jcz�ków i sefard�jcz�ków�� baalei 
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tszuwa i „rdzenn�ch” charedim�� będąc�ch pod wpł�wem s��l� ż�cia amer�-
ka�skiej �l�raor�odoksji. L�dzi�� określając�ch się jako „nowocześni chare-
dim” cech�je powszechne i zni�ansowane �ż�wanie jęz�ka hebrajskiego 
(w ��m z wieloma naleciałościami slangow�mi)�� prac�ją w kon�akcie ze 
świecką częścią społecze�s�wa�� ich poziom ż�cia jes� dość w�soki na �le 
społeczności �l�ra-or�odoks�jnej�� posiadają domow� komp��er podłączon� 
do in�erne���� korz�s�ają z kar� kred��ow�ch i �elefon� komórkowego�� 
niekoniecznie w wersji „koszernej” (�j. z w�łączoną możliwością �ż�wa-
nia w szaba� cz� np. dzwonienia pod „niewłaściwe” n�mer�)�� a ponad�o 
zaangażowani są w świeckie mass media. Wprawdzie kobie�� �bierają się 
skromnie wedł�g s�andardów �l�raor�odoks�jn�ch�� lecz mniej zachowaw-
czo�� ośmielając się w�jść poza pale�ę kolorów czarno-brązowo-niebieskich. 
�ężcz�źni �bierają się w modne garni��r� z kolorow�mi krawa�ami. 
„Nowocześni charedim” w�pełniają wsz�s�kie prz�kazania j�daizm� zgod-
nie z s�rową in�erpre�acją prawa prz�ję�ą przez �l�raor�odoksję.

Przeważająca większość liczebna „nowoczesn�ch charedim” jes� w is�ocie 
zakładnikiem rad�kaln�ch liderów. W�nika �o z kilk� prz�cz�n:
1. Ins����cje ed�kac�jne nadal znajd�ją się w rękach rad�kałów. Wars�wa 

nowoczesna ma spę�ane ręce: nie is�nieje wciąż s�s�em oświa�� łączącej 
świa�opogląd �l�raor�odoks�jn� z nowoczesn�m s��lem ż�cia. Najlepsi 
na�cz�ciele prac�ją w najbardziej skrajn�ch placówkach�� �ważan�ch �eż 
za miejsca ksz�ałcące najlepiej (we wsz�s�kich aspek�ach ż�cia). �ako że 
„nowocześni” obawiają się o los swoich dzieci�� o ich rep��ację w świecie 
�l�raor�odoks�jn�m (dec�d�jącą o szansach na dobr� sziduch) i wreszcie 
pragną dla nich jak najlepszego w�ksz�ałcenia�� zm�szeni są w�s�łać je do 
ins����cji rad�kaln�ch�� nie odpowiadając�ch ich s��lowi ż�cia.

2. Rad�kałowie kon�rol�ją pieniądze pochodzące z do�acji i od sponsorów. 
�ako że większość „nowoczesn�ch charedim” nie jes� szczególnie boga�a�� nie 
jes� im ła�wo �worz�ć odrębne ins����cje oświa�owe. Działa �� �eż znana 
d�namika „k�o będzie pierwsz�”. Prek�rsorz� obawiają się ceremonii kpin� 
i ośmieszenia�� w�s�ąpienie przeciw k�ór�m w�maga sporej odwagi c�wilnej.

3. W społecze�s�wie �l�raor�odoks�jn�m wciąż brak pełnej akcep�acji dla 
osiągnięć w�kraczając�ch poza na�kę Tor�. Charedi�� k�ór� odniesie s�kces 
jako np. prawnik�� przedsiębiorca cz� lekarz�� nie zasł�ż� nawe� na część 
�znania�� jakie jes� �działem s��den�a jesziw� cz� kolel�.

Większość charedim ż�je obecnie w Izrael��� choć na świecie (głównie w USA�� 
ale �eż w Kanadzie�� Francji�� Belgii�� Wielkiej Br��anii i inn�ch krajach) is�-
nieją liczne społeczności �l�raor�odoks�jne. Charedim za granicą odróżnia od 
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charedim izraelskich w�soki odse�ek prac�jąc�ch mężcz�zn. Chas�dzi (z w�ją�-
kiem chas�dów Chabad) zw�kle �r�dnią się handlem i pracą fiz�czną�� pod-
czas gd� wśród amer�ka�skich li�waków powszechne jes� posiadanie w�ższego 
w�ksz�ałcenia i praca w woln�ch zawodach. �ednakże również w USA is�nieje 
mniejszość poświęcająca dł�gie la�a na�ce w jesziwie. Społeczności �cząc�ch 
się f�nkcjon�ją wokół jesziw�� jak np. jesziw� Lakewood (największej na świe-
cie)�� lecz są one znacznie mniejsze niż w Izrael�.

Największe n�r�� chas�dzkie poza Izraelem �o Chabad i Sa�mar�� k�ór�ch 
cen�ra znajd�ją się w Now�m �ork�. Podczas gd� pierwsz� prezen��je znaczną 
o�war�ość na świa� i głębokie zaangażowanie (zb�� głębokie�� zdaniem jego 
przeciwników) w spraw� pa�s�wa Izrael�� dr�gi n�r� – Sa�mar – reprezen��je 
skrajnie p�r��a�ski s��l ż�cia i woj�jąc� an��s�jonizm. Brak w�ksz�ałcenia 
�niwers��eckiego i słaba znajomość angielskiego zm�sza wiel� z nich do 
podejmowania niskopła�n�ch prac�� a ich rodzin� do ż�cia w biedzie.

MłodE sPołECzEństwo rządzonE PrzEz starCów

P��anie: „il� charedim ż�je w Izrael�?” nie doczekało się jednoznacznej 
odpowiedzi. Brak dan�ch Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��cznego oraz jasnej 
definicji charedi zm�sza badacz� do �s�ale� w oparci� o pośrednie zmienne�� 
każąc brać pod �wagę np. ins����cje�� w k�ór�ch �czą się dzieci�� głosowanie na 
�l�raor�odoks�jne par�ie�� ilość pobierając�ch się par (przez zliczanie ogłosze� 
w prasie �l�raor�odoks�jnej) cz� ilość domów nie posiadając�ch �elewizji.

Zes�awienie i przeegzaminowanie wiel� szac�nków przeprowadzon�ch 
w os�a�nich la�ach pozwala prz�jąć�� że �l�raor�odoks�jna społeczność w Izra-
el� licz�ła (w 2010 rok�) około 800.000 l�dzi (około 130.000 rodzin). Średni 
roczn� prz�ros� społeczności �l�raor�odoks�jnej (�rodzenia + imigracja) jes� 
najw�ższ� w Izrael��� a ponad�o w os�a�nich la�ach zano�ował lekki wzros�: 
6% w 1996�� 5% w 1998�� 7��3% w 2000�� 6% w 2001�� 7% w 2002 rok�. Dla porów-
nania – roczn� prz�ros� społeczności ż�dowskiej w ��ch la�ach w�niósł około 
5% i spadał. �łówną prz�cz�ną wzros�� społeczności �l�raor�odoks�jnej jes� 
w�soki prz�ros� na��raln� (około 72% z całości prz�ros�� w rok� 2001).

Roczna liczba �rodze� sięga około 35.000 (25% �rodze� w Izrael�). 
Każdego rok� pobiera się około 5000 par �l�raor�odoks�jn�ch. Na pods�a-
wie bada� Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��cznego�� współcz�nnik �rodze� (prze-
wid�wana średnia liczba dzieci �rodzon�ch przez kobie�ę w ciąg� jej ż�cia) 
kobie�� �l�raor�odoks�jnej w�niósł 7��7 w 2001 rok��� a w niek�ór�ch regio-
nach nawe� 8��9 i 9��0. Dla porównania: w 2001 rok� współcz�nnik �rodze� 
dla całego społecze�s�wa ż�dowskiego w Izrael� w�niósł 2��6. Inn�mi słow��� 
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współcz�nnik �rodze� w sek�orze �l�raor�odoks�jn�m w�raźnie przew�ższa 
współcz�nnik �rodze� w inn�ch sek�orach społecze�s�wa ż�dowskiego�� zaś 
wewną�rz gr�p �l�raor�odoks�jn�ch�� najw�ższ� współcz�nnik zano�owano 
w najważniejsz�ch sk�piskach charedim. Wedł�g ekonomis�� Eliego Bermana�� 
w 2000 rok� na �l�raor�odoks�jną kobie�ę prz�padło średnio 7��5 dzieci. Za�em 
mimo iż charedim s�anowią zaledwie 6% ż�dowskiego społecze�s�wa�� ich �dział 
w �rodzeniach jes� �rz�kro�nie większ�. Berman s�wierdził (do podobn�ch 
wniosków doszli �eż inni badacze)�� że międz� la�ami osiemdziesią��mi a dzie-
więćdziesią��mi średnia ilość dzieci na kobie�ę w społeczności charedim wzro-
sła o ponad jedno dziecko�� podczas gd� w pozos�ałej części pop�lacji nas�ąpił 
spadek o 0��3 – z 2��6 do 2��3 dziecka.

W�soki prz�ros� na��raln� w gr�pie charedim ma wiele prz�cz�n: doniosłość 
prz�kazania „bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (hebr. pru u-rwu – Rdz. 1:28)�� 
cz�niącego wielodzie�ność cno�ą; doda�ki i zasiłki rodzinne�� rosnące z każd�m 
dzieckiem od czwar�ego w górę�� pomagające w ��rz�mani� rodzin wielodzie�-
n�ch (w 2003 rok� zmieniona zos�ała poli��ka zasiłków rodzinn�ch – od �ej 
por� na każde dziecko prz�pada równ� zasiłek. Za wcześnie jednak na ocenę 
wpł�w� �ej zmian�); wsparcie nieprac�jąc�ch s��den�ów jesziw.

Przekrój wiekow� społeczności �l�raor�odoks�jnej znacznie się różni od 
przekroj� całej społeczności ż�dowskiej. Znaczną jej część s�anowią dzieci. 
W rok� 2001 ilość dzieci w wiek� 0–14 la� w�niosła ponad 104.000�� s�anowiąc 
blisko połowę spośród 210.000 l�dzi�� k�ór�ch licz�ła wówczas społeczność cha-
redim. Dla porównania�� w ��m sam�m czasie dzieci s�anowił� zaledwie jedną 
czwar�ą całej społeczności ż�dowskiej.

�łodzież charedim w wiek� 15–24 la� (wiek na�ki w jesziwie) s�anowi około 
18% społeczności�� co daje zbliżon� w�nik do całej społeczności ż�dowskiej�� 
lecz j�ż część dorosł�ch w wiek� 25–64 la� �o ��lko 28%�� w zes�awieni� z 46% 
wsz�s�kich Ż�dów.

Osob� s�arsze�� w wiek� od 65 la� i pow�żej�� s�anowią jed�nie około 4% 
charedim�� wobec ponad 11% wsz�s�kich Ż�dów. Zasadnicze różnice międz� l�d-
nością �l�raor�odoks�jną a całą l�dnością ż�dowską w�nikają przede wsz�s�-
kim z w�sokiego prz�ros�� na��ralnego charedim�� k�órego sk��kiem jes� w�soki 
odse�ek dzieci.

Paradoksalnie�� choć s�arsi s�anowią demograficzną mniejszość�� społecz-
ność �l�raor�odoks�jna�� w przeciwie�s�wie do świeckiej�� rządzona jes� przez 
l�dzi dorosł�ch cz� wręcz s�ar�ch (rodziców�� rabinów�� na�cz�cieli). �ednos�ka 
i społeczność okaz�ją im niemal ślepe posł�sze�s�wo�� a wielc� rabini�� k�ór�ch 
dec�zje halachiczne reg�l�ją ż�cie społeczności�� noszeni są na rękach. Spra-
w�ją władzę zarówno poli��czną�� jak i ekonomiczną�� ponad�o do ich kompe-
�encji należ� s�rowe karanie każdego�� k�o w�łamie się z szereg�.
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Tak jak „wielki �czon� w Torze” (hebr. gadol ba-Tora) w świecie �l�raor�o-
doks�jn�m nie po�rzeb�je mianowania na s�anowisko rabinackie ze s�ron� 
pa�s�wa�� �ak �eż nie po�rzeb�je on formalnego ����ł� żadnej ins����cji. Spo-
łeczności i jej przeds�awiciele nadają m� rangę pośrednio�� częs�o przez ����-
łowanie go określon�m skró�em. T���lar�zm świa�a religijnego�� najczęściej 
w�rażan� rozmai��mi skró�ami�� dla większości świeckich Ż�dów jes� z�pełnie 
niezroz�miał��� podczas gd� w sek�orze �l�raor�odoks�jn�m w�znacza on jasną 
hierarchię i niemal każd� charedi rozpoznaje s�a��s �ego cz� owego rabina�� 
w d�żej mierze za sprawą prz�pis�wanego m� ����ł��� np. maran�� gaon�� raw�� raw 
rabbi�� dajan u-more cedek�� aw bejt din�� rosz awot batej din i�d. i�p.

saCruM Pod KloszEM

Większość charedim sk�piło się na przes�rzeni la� w dwóch cen�raln�ch 
mias�ach – �erozolimie i Bnei Brak. Ż�dowskie osadnic�wo w �zw. Ż�dow-
skiej Dzielnic� jerozolimskiego S�arego �ias�a sięga XV wiek�. W ko�c� 
XIX wiek� zaczę�o b�dować nowe dzielnice ż�dowskie (wsz�s�kie dla reli-
gijn�ch mieszka�ców) poza m�rami mias�a�� finansowane z pieniędz� pocho-
dząc�ch z diaspor��� co doprowadziło do powiększenia się i przeksz�ałcenia 
�erozolim� w mias�o znacznie bardziej nowoczesne. Dzielnice �e�� zab�dowane 
s�ar�mi�� piękn�mi�� kamienn�mi domami i cech�jące się osobliw�m s��lem 
ż�cia ich religijn�ch i �l�raor�odoks�jn�ch mieszka�ców�� z czasem s�ał� się 
najbardziej w�raźn�mi s�mbolami �ożsamości �erozolim�.

Najbardziej znaną i rozpoznawalną dzielnicą �l�raor�odoks�jną jes� �ea 
Szearim. Założona zos�ała w 1874 rok��� gd� jerozolimsc� Ż�dzi zaczęli osied-
lać się poza m�rami S�arego �ias�a. Z począ�k� dzielnicę zamieszkiwali 
religijni�� acz �miarkowani Ż�dzi. Wraz z pows�aniem pa�s�wa rozpoczął się 
powoln��� lecz konsekwen�n� proces charedyzacji i rad�kalizacji dzielnic�. Z bie-
giem czas� �ea Szearim s�ała się bas�ionem�� w dosłown�m znaczeni� �ego 
słowa�� Ne��rei Kar�a�� znan�ch z os�rego sprzeciw� wobec pa�s�wa Izrael 
i s�jonizm�.

�ea Szearim w�brała dla siebie los ge��a pod każd�m względem�� blok�jąc 
��m sam�m swój rozwój gospodarcz� i �rbanis��czn�. La�a zaniedba��� w połą-
czeni� z bł�skawiczn�m prz�ros�em na��raln�m�� w�warł� głębokie pię�no na 
dzielnic� i jakości ż�cia jej mieszka�ców. Oprócz �ea Szearim w �erozolimie 
b�ł� jeszcze dwie dzielnice charedim�� k�óre za�rz�mał� się w czasie – okolice 
�lic� Sza’arei Chesed i okolice Knese��. Trz� s�are dzielnice jerozolimskie 
– Zichron �osze�� �e�la i Kerem Awraham�� k�óre w pierwsz�ch la�ach pa�-
s�wa b�ł� dzielnicami mieszan�mi�� w ciąg� dwóch dekad zmienił� się w dziel-
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nice ekskl�z�wnie �l�raor�odoks�jne�� po części wsk��ek odpł�w� świeckich 
mieszka�ców.

Po „podbici�” cen�r�m mias�a i z brak� rezerw okoliczn�ch gr�n�ów�� cha-
redim rozpoczęli przes�wać się na północ�� w s�ronę �erenów leżąc�ch poza 
rozwinię��m �er��ori�m miejskim. W �am��ch la�ach nawe� ziemia przezna-
czona pod b�dowę przez cz�nniki ins����cjonalne b�ła �ania. Tak pows�ał� 
jeszcze �rz� dzielnice �l�raor�odoks�jne na północ od �ea Szearim – Ba�ei 
Ungarin (zal�dniona przez �l�raor�odoks�jn�ch imigran�ów z Węgier)�� Bei� 
Israel i osiedle chas�dów Szomrei Em�nim. Ter��ori�m charedim powiększ�ło 
się w sposób znacząc�.

Wojna sześciodniowa doprowadziła do s�opniowego znacznego rozszerze-
nia przes�rzeni miejskiej �erozolim�. Obok dzielnic świeckich i religijn�ch 
w�b�dowane zos�ał� dzielnice przeznaczone dla l�dności �l�raor�odoks�j-
nej�� niek�óre z nich przes�ronne z w�sokim b�downic�wem (w porównani� 
z inn�mi miejscami w Izrael� zamieszkał�mi przez charedim)�� m.in. Kirja� 
Canz�� Kirja� Belz�� Szch�na� har Nof�� Szik�n Chabad�� Ramo� Alon cz� Rama� 
Polin .

Wraz z �pł�wem czas� pos�ępował proces „pełzającej charedyzacji” czę-
ści dzielnic świeckich i �miarkowanie religijn�ch. Wiele dzielnic�� w k�ór�ch 
w przeszłości mieszkali świecc� Ż�dzi�� prz�bierało coraz bardziej or�odoks�jn� 
charak�er. Prz�kładem są Rama� Eszkol�� �aalo� Dafna�� Ramo� cz� Kirja� 
�owel�� w k�ór�ch charedim z wolna zas�ęp�ją świeckich mieszka�ców�� przeno-
sząc�ch się do inn�ch dzielnic l�b poza mias�o. Proces �en b�dzi lęk i resen��-
men� wśród świeckiej części pop�lacji mias�a�� mającej pocz�cie�� że �erozolima 
s�aje się coraz bardziej religijna�� a oni w�p�chani są na zewną�rz.

Bnei Brak�� osiedle w serc� ��sz Dan�� zos�ało założone w 1924 rok� przez 
gr�pę chas�dów z Warszaw� na ziemi zak�pionej od sąsiad�jącej wioski 
arabskiej. W 1949 rok� Bnei Brak �z�skało prawa miejskie. W pierwsz�ch 
la�ach is�nienia miejscowość zasiedlona b�ła przez religijn�ch s�jonis�ów�� 
a więc l�dzi o �miarkowan�m świa�opoglądzie religijn�m. Zb�dowali oni 
wiele domów mieszkaln�ch�� a nawe� jesziwę Bnei Akiwa dla �czniów szkół 
średnich. Przez pewien czas zdawało się�� że Bnei Brak okrzepnie jako mia-
s�o świeckie z mniejszością religijną: w pewn�m momencie his�adr�� założ�ł 
dzielnice dla swoich członków�� w ��m Szik�n ha-his�adr��. 

Począ�ek rad�kaln�ch zmian miał miejsce w ko�c� la� pięćdziesią��ch�� gd� 
świecc� i �miarkowanie religijni mieszka�c� mias�a przenieśli się z cen�r�m 
na przedmieścia. Ich miejsce zajęli charedim�� częściowo nowi imigranci. Proces 
�en nabrał prz�spieszenia w la�ach osiemdziesią��ch�� wraz z w�borem hano-
cha Irens�eina z Ag�da� Israel do władz mias�a. Irens�ein�� przedsiębiorca na 
d�żą skalę�� pos�awił sobie za cel przeksz�ałcenie Bnei Brak w najważniej-
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sze cen�r�m �l�raor�odoksji w Izrael��� ale jego s�kces przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. Obecnie Bnei Brak �o �ę�niące ż�ciem �l�raor�odoks�jne mia-
s�o�� z ��siącami s�nagog i ins����cji oświa�ow�ch�� oraz bezlikiem pr�wa�n�ch 
i p�bliczn�ch �sł�g przeznaczon�ch dla charedim. Niewiel� świeckich odwie-
dza mias�o�� przez większość Izraelcz�ków pos�rzegane jako odcię�e od świa�a�� 
�l�raor�odoks�jne ge��o.

W�sokie �empo wzros�� �l�raor�odoks�jnej pop�lacji w os�a�nich la�ach 
oraz będąc� efek�em w�sokiego pop��� wzros� cen mieszka� w d�ż�ch mia-
s�ach�� zm�sił� młode małże�s�wa�� k�ór�ch rodzice nie b�li w s�anie spros�ać 
droż�źnie na r�nk� nier�chomości�� do porz�cenia cen�raln�ch mias� charedim 
– Bnei Brak i �erozolim�. �ożna wskazać dwa główne kier�nki�� w k�ór�ch 
podąż�ła �l�ra-or�odoks�jna l�dność:
1. Stare miasta i osiedla. W mias�ach i osiedlach�� w k�ór�ch j�ż wcześniej 

is�niał� małe sk�piska charedim�� zb�dowano nowe�� d�że dzielnice�� zaplano-
wane z m�ślą o mieszka�cach ż�jąc�ch wedł�g najbardziej s�row�ch w�mo-
gów ż�cia religijnego. Do mias� i osiedli�� k�óre �legł� częściowej charedyzacji�� 
należą Aszkelon�� Aszdod�� Beer Szewa�� hacor ha-�lili��� T�beriada�� Bei� Sze-
mesz�� �awneel�� Pardes Chana�� Zichron �aakow�� Nes Cijona�� Pe�ach Tikwa�� 
Safed�� Ne�ania�� hajfa�� Kadima�� Rechowo� i Riszon Le-Cion. Ul�raor�odok-
s�jne dzielnice pows�ał� �akże na per�feriach kraj��� na prz�kład w Ofakim�� 
Sdero��� Ne�iwo��� Kirja� �alachi cz� �igdal ha-Emek�� charak�er�z�jąc�ch 
się niskimi cenami nier�chomości. Należ� podkreślić�� że sk�piska charedim 
w s�ar�ch mias�ach (z w�ją�kiem Bnei Brak) znajd�ją się przeważnie w dziel-
nicach mieszan�ch�� ch�ba że z założenia projek�owane b�ł� jako osiedla dla 
charedim�� jak Kirja� Canz w Ne�anii cz� Szch�na� Bobow w Ba� �am.

2. „Projekty”. W la�ach osiemdziesią��ch i dziewięćdziesią��ch pows�ał� 
nowe osiedla charedim poza Zieloną Linią: Imman�el�� �odi’in Illi��� Bei�ar 
Illi� i �a�i�jah�. W ko�c� 1997 rok� pows�ało osiedle Elad w cen�r�m 
kraj��� na wschód od Pe�ach Tikw��� k�óre w niespełna dekadę �z�skało 
s�a��s mias�a. W 2008 rok��� w efekcie zamrożenia b�dow� w �odi’in Illi� 
i Bei�ar Illi��� Elad s�ała się niemal w�łączn�m rozwiązaniem problemów 
mieszkaniow�ch w sek�orze �l�raor�odoks�jn�m.

 Osiedla �e�� naz�wane w �l�raor�odoks�jn�m socjolekcie „projek�ami” 
(hebr. ha-projektim)�� zos�ał� zb�dowane w�łącznie z m�ślą o charedim. Zdo-
łał� prz�ciągnąć młode małże�s�wa�� zarówno z racji ich �l�raor�odoks�j-
nego charak�er��� jak i ze względ� na s�os�nkową bliskość do �erozolim� 
i Bnei Brak. Należ� podkreślić�� że w ob� d�ż�ch mias�ach charedim�� �ero-
zolimie i Bnei Brak�� prz�spieszono b�dowę now�ch dzielnic: Ramo� Alon�� 
Sanhedria i har Nof w �erozolimie�� Rama� herzog�� Rama� Aharon i Ra-
ma� Elchanan w Bnei Brak.
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 �ias�a i dzielnice charedim mają ograniczoną obję�ość. �łówną �ego prz�-
cz�ną są w�nikające z or�odoks�jnego s��l� ż�cia ograniczenia w b�downi-
c�wie wielopię�row�m. Or�odoks�jni Ż�dzi nie korz�s�ają z wind w szaba� 
i świę�a�� mimo iż is�nieje rozwiązanie dop�szczalne przez niek�ór�ch 
in�erpre�a�orów prawa ż�dowskiego�� �ak zwana „winda szaba�owa” (za�rz�-
m�jąca się a��oma��cznie na każd�m pię�rze). Wobec �ego większość 
b�d�nków sięga najw�żej pięci�-sześci� pię�er. �d�b� nie �o ograniczenie�� 
w ich miejsce można b� pos�awić znacznie w�ższe b�d�nki�� zwiększając 
��m sam�m liczbę mieszka�ców.

 Rezerw� ziemi w now�ch �l�raor�odoks�jn�ch mias�ach są na w�czerpa-
ni��� co powod�je wzros� cen is�niejąc�ch mieszka�. Na pods�awie różn�ch 
rach�nków prz�jm�je się�� że �empo wzros�� pop�lacji charedim w�maga 
rocznej b�dow� 3000–5000 jednos�ek mieszkaln�ch. Ponad�o nie jes� moż-
liwe przeniesienie mał�ch gr�p charedim do dzielnic w mias�ach świeckich�� 
gd�ż l�dność �a w�maga dos�ęp� do wiel� �sł�g kom�naln�ch (s�na-
gog�� ins����cji oświa�ow�ch�� łaźni r���aln�ch i�p.)�� k�ór�ch �worzenie dla 
mał�ch gr�p nie ma �zasadnienia ekonomicznego.

 Widoczn�m rozwiązaniem jes� b�dowa �l�raor�odoks�jn�ch mias� na per�-
feriach kraj��� w oparci� o model Bei�ar Illi��� Elad cz� �odi’in Illi�. Pro-
jek�owane mias�a per�fer�jne wpł�ną na obniżenie cen mieszka� i dadzą 
odpowiedź na zapo�rzebowanie na mieszkania w nadchodząc�ch dzie-
sięcioleciach. Dwa zaplanowane mias�a �o Charisz (na ko�c� drogi nr 6 
w Wadi Ara) i Kasif (na skrz�żowani� drogi 80�� międz� Beer Szewą i Ara-
dem). W dalekosiężn�ch planach mówi się o założeni� �rzeciego mias�a�� 
w sąsiedz�wie �l�raor�odoks�jnego moszaw� �esodo��� w regionie Nahal 
Sorek .

jarzMo PrzyKazań

Ul�raor�odoks�jna dziewcz�na od najmłodsz�ch la� prz�swaja sobie �rz� 
pods�awowe w�rażenia�� odnoszące się do jej dorosłego ż�cia: „pomoc dla 
niego” (hebr. ezer kenegdo�� Rdz 2:20)�� „małżonka �woja we wnę�rz� �wego 
dom�” (hebr. Esztecha be-jerchetej bejtecha�� Ps. 128:3) i „Pełnia chwał� królew-
skiej córki jes� wewną�rz [pałac�]” (hebr. kol kwuda bat melech pnima�� Ps. 45:14). 
Te �rz� c��a�� podkreślane są przez wsz�s�kie poradniki ż�cia małże�skiego 
cz��ane przez �l�raor�odoks�jne dziewczę�a prz�go�ow�jące się do śl�b�. Ich 
znaczenie �o po pierwsze: miejsce kobie�� jes� obok l�b za mężcz�zną. �es� 
ona jego pomocą (ezer)�� nie zaś par�nerem�� współprowadząc�m rodzinę. Po 
dr�gie�� kobie�a m�si b�ć skromna. Po �rzecie�� jes� ona królową dom�. Należ� 
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jej się szac�nek i posł�ch wśród dzieci�� prz�kazaniem jes� jej pomagać�� a na-
we� k�pować jej �branie cz� biż��erię na każde świę�o.

�łową rodzin� jes� ojciec i wsz�sc� członkowie rodzin��� począwsz� od 
ma�ki�� a ko�cząc na niemowlę�ach�� mają odnosić się do niego z należn�m 
szac�nkiem. Ojciec jes� przewodnikiem dom�. Na jego barkach spocz�wa 
�roska o rozwój d�chow� rodzin��� cz�li prowadzenie wsz�s�kich jej członków 
drogą Tor� i prz�kaza�.

W związk� z zasadami skromności (hebr. cniut) obowiąz�jąc�mi chare-
dim�� przes�rzega się oddzielenia chłopców od dziewczą� od młodego wiek� 
we wsz�s�kich płaszcz�znach ż�cia�� s�ąd przeznacza się im oddzielne pokoje 
w dom�.

Terminologia �l�raor�odoks�jna różni się od świeckiej. „Dziećmi” określa 
się dzieci przed osiągnięciem wiek� bar i ba� micw� (13 i 12 la�). „Chłopcem” 
(bachur) i „dziewcz�ną” (bachura) określa się młodzież od bar micw� do śl�b�. 
Po śl�bie s�ają się oni „mężcz�zną” i „kobie�ą”. 

Ul�raor�odoks�jne dziecko jes� od momen�� narodzin prz�go�ow�wane do 
jed�nej drogi – w�pełniania woli bożej. O ksz�ałcie �ej drogi dec�d�je płeć 
dziecka. Na chłopców nałożone jes� „jarzmo Tor� i prz�kaza�” (hebr. ol Tora 
u-micwot) – ich obowiązkiem jes� prz�kładać się do na�ki Tor� i w�pełniania 
micw (prz�kaza� j�daizm�). Dziewczę�a mają mieć w�robion� świa�opogląd 
religijn��� co w prak��ce oznacza akcep�ację ich miejsca i f�nkcji w społecze�-
s�wie – prz�jęcie nadrzędnej roli mężcz�zn i ��rz�m�wanie rodzin�� w k�ór�ch 
mężcz�źni zajm�ją się na�ką Tor��� a kobie�� ich w ��m wspierają.

Religijne prawo ż�dowskie oblig�je rodziców do na�czania ich dzieci od 
małego w�pełniania prz�kaza��� mimo iż fak��cznie dzieci zobowiązane są 
ich przes�rzegać dopiero od 12. (dziewczę�a) i 13. (chłopc�) rok� ż�cia. Dzie-
cko w �l�raor�odoks�jn�m dom� od pierwsz�ch świadom�ch chwil obserw�je 
rodziców�� pokaz�jąc�ch m��� jak w�pełniać �ę cz� �am�ą micwę. W pierwsz�ch 
la�ach ż�cia dziecka f�nkcję �ę pełni ma�ka�� gd�ż ojciec w ��m czasie znajd�je 
się w jesziwie�� kolel� l�b w prac��� podczas gd� ma�ka prz�najmniej pół dnia 
spędza w dom�.

Szac�nek i posł�sze�s�wo względem rodziców jes� cen�ralną war�ością w ż�-
ci� �l�raor�odoksji�� będąc prak��czn�m przełożeniem prz�kazania „czcij ojca 
swego i ma�kę swoją”. Rodzice nie s�arają się b�ć prz�jaciółmi swoich dzieci 
– są ich rodzicami�� a więc kimś�� k�o pokaz�je drogę i nie znosi cienia b�n��. 
Relacja �a wpajana jes� dzieciom od małego�� przede wsz�s�kim przez pochwał� 
i nagrod� za dobre zachowanie. Sprzeciw�� nawe� najdrobniejsz��� pos�rzegan� 
jes� jako brak szac�nk� wobec rodziców�� a dziecko opierające się woli rodziców 
jako zadzierające z sam�m Bogiem�� k�ór� wszak j�ż w dziesięci� prz�kaza-
niach zawarł nakaz: „czcij ojca swego i ma�kę swoją”. W przeszłości chę�nie 
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�ciekano się do przemoc� fiz�cznej jako środka w�chowawczego�� obecnie zja-
wisko �o maleje pod wpł�wem rabinów i rozwoj� współczesnej ps�chologii.

Relacje rodziców i dzieci b�dowane są w d�ż�m s�opni� w oparci� o roz-
mai�e micwy. To rodzice �czą dzieci ż�ć od małego w zgodzie z prz�kazaniami. 
Rodzice �ł�maczą je dzieciom�� a na począ�kow�m e�apie w�kon�ją je wraz 
z nimi. Na prz�kład bardzo wcześnie (gd� dziecko zacz�na mówić�� cz�li około 
rok� od �rodzenia) rodzice mówią wraz z dziećmi błogosławie�s�wa poranne�� 
przed jedzeniem i�p. Większa część błogosławie�s�wa w�powiadana jes� przez 
ma�kę l�b ojca�� podczas gd� dzieci w�mawiają ��lko ko�cówki słów l�b poje-
d�ncze słowa�� do czas� gd� w pełni opan�ją błogosławie�s�wo oraz czas jego 
w�powiadania. Kolejn� e�ap ma miejsce�� gd� dzieci nieco podrosną. Wów-
czas ojciec w�jaśnia im rozmai�e prawa związane z w�pełnianiem prz�kaza�. 
Chłopc� chodzą z ojcem do s�nagogi�� gdzie prz�swajają sobie modli�w��� melo-
die i zw�czaje ��powe dla ich społeczności. Dziewcz�nki �czą się od ma�ki 
zapalać świece szaba�owe i oddzielania chala (prz�kazanie oddzielania części 
cias�a dla kapłanów�� opar�e na Lb. 15:18-20). W �l�raor�odoks�jnej rodzinie 
nie ��lko �cz� się dzieci religii�� ale również wpaja im �rad�cję i modele zacho-
wa��� ksz�ał��jące �ożsamość dziecka oraz pocz�cie prz�należności�� �owarz�-
szące m� przez całe ż�cie.

Należ� zaznacz�ć�� że zabawki dziecka w �l�raor�odoks�jnej rodzinie 
zarówno pod względem ilości�� jak i jakości znacznie różnią się od zabawek 
świeckiego dziecka. Dziecko charedim ma znacznie mniej zabawek�� prz� cz�m 
większość z nich ma znaczenie w jego w�chowani��� a ich celem jes� o�ocz�ć 
dziecko poż��eczn�mi �reściami religijn�mi. Charedi nie k�pi dzieciom gr� bądź 
książki�� nie za�wierdzonej �przednio przez gr�pę odpowiednich rabinów.

Większość rodzin �l�raor�odoks�jn�ch �o rodzin� wielodzie�ne�� s�ąd na 
ma�ce spocz�wa poważn� ciężar opieki nad domem�� a w wiel� rodzinach rów-
nież ��rz�mania dom�. Powinnością córek jes� przejęcie odpowiedzialności za 
część codzienn�ch zajęć. W �en sposób w�kon�ją dwie f�nkcje jednocześnie 
– pomagają ma�ce�� zdejm�jąc część ciężar� z jej ramion�� oraz zdob�wają roz-
mai�e �mieję�ności z zakres� prowadzenia dom� i poznają prawa religijne 
z nimi związane�� prz�go�ow�jąc się do wejścia w związek małże�ski i założe-
nia własnej rodzin�.

Większość �l�raor�odoks�jn�ch rodzin nie posiada samochodów�� a nawe� 
jeśli�� �o nie prowadzą ich kobie��. Z �ego powod� w godzinach popoł�dniow�ch 
rodzice nie mogą podwozić swoich dzieci�� co powszechne jes� wśród świeckich�� 
i m�szą one sobie radzić same – korz�s�ać z �ranspor�� p�blicznego�� jeździć 
na rowerze l�b chodzić piecho�ą. Konieczność sz�bkiego �samodzielnienia się 
dziecka w�nika �eż z fak�� wielodzie�ności �l�raor�odoks�jnej rodzin��� w k�órej 
ma�ka jes� ��lko jedna�� a dzieci�� po�rzeb�jąc�ch jej �wagi�� wiele.
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W jesziwie�� do k�órej chłopc� ws�ęp�ją po �ko�czeni� szkoł� pods�awowej�� 
lekcje ko�czą się w późn�ch godzinach wieczorn�ch�� więc ich �dział w omaga-
ni� w dom� maleje. �imo �o pomagają nadal�� przede wsz�s�kim w dni wolne 
od szkoł�. W �en sposób �worz� się na��ralna więź międz� rodze�s�wem. Im 
więcej rodzi się dzieci�� ��m więcej d�ż�ch dzieci pomaga swojem� młodszem� 
rodze�s�w�. S���acja �a �cz� dzieci pomagać w dom��� zarówno ma�ce�� jak 
i młodsz�m braciom l�b sios�rom. Najczęściej dzieci nie mają własn�ch 
pokoi�� wobec czego m�szą się na�cz�ć dzielić przes�rzenią i rzeczami�� zwra-
cać �wagę na inn�ch i �s�ępować im.

A�mosfera s�worzona w �akim dom� opiera się na silnej więzi międz� 
dziećmi w różn�m wiek�. Więź �a �rwa mimo fak���� że od pewnego wiek� 
chłopc� i dziewczę�a zacz�nają �nikać kon�ak�ów fiz�czn�ch. Również wobrę-
bie rodzin� nie ma pocał�nków�� �ścisków�� a nawe� podawania ręki na powi�a-
nie i pożegnanie. W�rażanie �cz�ć ma miejsce ��lko w przes�rzeni słownej.

Dzieci charedim�� podobnie jak w inn�ch n�r�ach religijn�ch�� od małego 
�czą się pows�rz�m�wać i w�pierać wszelkie pok�s�. Z na��r� rzecz� samo 
ż�cie w rodzinie wielodzie�nej w�maga powściągliwości. W �akiej rodzinie 
nie jes� możliwe znajdować się cał� czas w cen�r�m �wagi – czasami �rzeba 
poczekać na jedzenie�� czasem słod�cze pojawiają się ��lko w szaba� i �rzeba 
na nie czekać cierpliwie.

Większość �l�raor�odoks�jn�ch rodzin ma niskie dochod��� co zm�sza je do 
�ważnego planowania w�da�ków. Częs�o nie mogą sobie pozwolić na k�powa-
nie dzieciom wsz�s�kiego�� czego one zapragną�� przez co dzieci �czą się ogra-
niczać swoje po�rzeb� i nierzadko nie są nawe� świadome is�nienia drogich 
cz� markow�ch prod�k�ów.

Zw�czaj sprawdzania i porówn�wania cen oraz skr�p�la�nego planowania 
w�da�ków zaszczepion� jes� w dzieciach od �rodzenia. �d� doras�ają i zakła-
dają własne rodzin��� prz�zw�czajenie �o s�aje się s��lem ż�cia�� dzięki czem� 
mimo s�os�nkowo niskich dochodów są w s�anie ��rz�mać swoje rodzin��� 
a nawe� zaoszczędzić pieniądze na w�da�ki związane z w�daniem za mąż 
i ożenieniem sw�ch dzieci.

Dziewczę�a w społeczności �l�raor�odoks�jnej znajd�ją się pod ścisłą kon-
�rolą rodziców�� braci i o�oczenia. Skromność (cniut) jes� naczelną cno�ą�� na 
każd�m krok� wpajaną dziewcz�nie i kobiecie. Za pojęciem „granic skrom-
ności” kr�je się s�s�em niepisan�ch reg�ł w�znaczając�ch s��l �bierania się�� 
sposób mówienia i zachowania�� oblig�jąc� członków określonej gr�p�. Zasad-
nicza część ��ch reg�ł do��cz� kobie�.

Społecze�s�wo o�aczające reag�je na sposób zachowania kobie� i akcep-
��je go bądź odrz�ca – na wiele sposobów�� najczęściej �ak�� jak odnosi się 
do danej kobie��. Kobie�a skromna�� nie rozmawiająca z mężcz�znami �wa-
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rzą w �warz�� w�pełniająca wszelkie zalecenia religijne�� naz�wana jes� frume 
– pobożna. Z kolei kobie�a b�n��jąca się�� łamiąca zasad� skromności�� naz�-
wana jes� pucerke – próżniaczka.

Przes�rzeganie szaba�� �o jedno z główn�ch prz�kaza� j�daizm��� zacho-
w�wane we wsz�s�kich kręgach religijn�ch. W�ją�kowość charedim w �ej kwe-
s�ii w�raża się w a�mosferze świę�ości niosącej l�dzi podczas celebrowania 
szaba��. Szaba� świę�owan� jes� w podniosł�m nas�roj��� dalekim od a��o-
ma��cznego w�pełniania r���now�ch cz�nności. Ponad�o działania całego 
��godnia podporządkowane są szaba�owi: ab� mieć możliwość świę�owania 
go zgodnie z halachą�� �l�raor�odoks�jna rodzina (zwłaszcza kobie�a) zacz�na 
prz�go�ow�wania j�ż w niedzielę�� a ko�cz� w pią�ek po poł�dni��� ��ż przed 
rozpoczęciem szaba��.

Is�nieje wiele szczegółow�ch praw i zw�czajów�� przes�rzegan�ch przez rodzin� 
charedim od momen�� rozpoczęcia szaba�� aż po koniec „dnia odpocz�nk�”. 
Część z nich ma miejsce w dom��� a część w s�nagodze: błogosławie�s�wa�� mod-
li�w��� śpiew��� lekcje Tor��� tisz�� cz��anie gaze��� wiz��� bliskich. Przes�rzeganie 
szaba�� �możliwia rodzinie wspólne spędzanie dł�gich godzin z dala od �rosk 
ż�cia codziennego. W szaba� rodzice�� zwłaszcza ojciec�� spędzają d�żo czas� 
na wspóln�ch zabawach i na�ce co��godniowego fragmen�� Tor� z dziećmi. 
Szaba� sł�ż� �eż �worzeni� głębokiej więzi międz� dziećmi a dziadkami�� gd�ż 
powszechne jes� odwiedzanie wówczas dalszej rodzin�. Raz na jakiś czas rodzina 
jeździ świę�ować szaba� do dziadków cz� w�jos�wa�� cz�li spędzić wspólnie czas 
od pią�k� po poł�dni� do sobo�� wieczorem.

talMud tora 

Począwsz� od �rzeciego rok� ż�cia�� chłopc� i dziewczę�a w społecze�s�wie 
�l�raor�odoks�jn�m ż�ją oddzielnie. Ins����cje ed�kac�jne ��wierdzają �en 
podział. Ins����cje dla chłopców podzielone są na nas�ęp�jące szczeble:

Żłobek (3–4 la�a) – podobnie jak przedszkole dla dzieci świeckich. W czę-
ści przedszkoli jęz�kiem mówion�m jes� jid�sz.

Mechina (prz�go�owanie) (4–6 la�) – podobnie jak przedszkole w świecie 
świeckim. Mechina�� jak nazwa wskaz�je�� prz�go�ow�je dzieci do rozpoczę-
cia na�ki w szkole pods�awowej�� naz�wanej przez charedim Talmud Tora bądź 
 cheder .

Talmud Tora (6–13 la�)�� ��dzież cheder (chejder) w w�mowie aszkenaz�jskiej. 
Talmudei Tora (l. mn.) znajd�ją się w dzielnicach mieszkaln�ch i dzieci chodzą 
do nich piecho�ą l�b podwożone są gimb�sami. Powszechn� jes� dł�gi dzie� 
szkoln�.
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Jesziwa ktana (mała jesziwa) (13–15/16 la�) – na�ka obejm�je w�łącznie 
przedmio�� religijne

Jesziwa gdola (d�ża jesziwa) (od 16. rok� ż�cia do śl�b�) – przeważnie 
szkoła z in�erna�em�� w k�órej na�czane są w�łącznie przedmio�� religijne 
(głównie Talm�d).

Kolel (przeznaczon� dla żona��ch)
W dni� �rzecich �rodzin niemowlę w rodzinie �l�raor�odoks�jnej s�aje się 

dzieckiem. Z racji młodego wiek� nie jes� jeszcze zobowiązane do w�pełnie-
nia prz�kaza��� lecz od �ego momen�� jego rodzice zobligowani są do w�peł-
niania micw� na�czania („Będziecie ich �cz�ć swoich s�nów” – Pw�. 11:19). 
Od �rzecich �rodzin rodzice zacz�nają prz�zw�czajać dziecko do przes�rzega-
nia Tor� i micwo�. W ��m wiek� rozchodzą się �eż ścieżki chłopców i dziew-
czą�. Chłopc� pójdą do chederu�� a dziewcz�nki do miejscowego przedszkola. 
W większości prz�padków cheder należ� do określonej społeczności�� gr�p� cha-
s�dzkiej i�p. i jes� jedną z wiel� ins����cji należąc�ch do �ej gr�p��� obok s�na-
gogi�� jesziw��� szkoł� dla dziewczą��� kolel��� i�d. W chederach �ego ��p� naczelnik 
ins����cji mian�je d�rek�ora�� podlegającego m� w sprawach bi�rokra��cz-
n�ch i pedagogiczn�ch.

W czwar�ej klasie (w wiek� 8 la�) chłopc� rozpocz�nają na�kę Talm�d�. 
Uczą się s�wierdze� mędrców Talm�d��� p��a� i dialek��ki �kier�nkowan�ch 
na zroz�mienie �iszn�. Na�ka Talm�d� w�maga pilności�� cierpliwości�� zdol-
ności anali��czn�ch i s�s�ema��czności. W ��m sam�m rok� chłopc� zapis�-
wani są do jesziw. W�czekiwanie poz���wnej odpowiedzi z pres�iżow�ch jesziw 
powod�je spore napięcie i zm�sza ich do pilnej na�ki.

Nazwa „małej jesziw�” pochodzi od „małego” wiek� jej �czniów�� w s�o-
s�nk� do wiek� s��den�ów „d�żej jesziw�”. Na�ka w „małej jesziwie” �rwa 
�rz� la�a�� równoległe do klas 9-11 w świeckim s�s�emie ed�kacji. �imo iż 
na�ka w 8. klasie chederu s�anowi prz�go�owanie do na�ki w „małej jesziwie”�� 
po przejści� do nowej ins����cji �czniowie doznają szok� k�l��rowego. Nawe� 
gd� prz�chodzą z chederu�� w k�ór�m na�ka Talm�d� w 8. klasie w�pełnia więk-
szą część dnia�� nie jes� �o na�ka prz�pominająca na�kę w jesziwie. W „małej 
jesziwie” na�ka Talm�d� s�aje się cen�r�m ż�cia �cznia.

W „d�żej jesziwie” s��di�ją chłopc� od 16/17. rok� ż�cia do śl�b�. Po 
�rzech la�ach prz�go�owa� w „małej jesziwie” go�owi są ws�ąpić w m�r� 
„d�żej jesziw�”. W „małej jesziwie” �cz�li się w chewrucie (w parze z inn�m 
�czniem)�� lecz pod ścisłą kon�rolą grona pedagogicznego�� prz�m�szającego 
�e „jeszcze dzieci” do na�ki. W „d�żej jesziwie” pan�je znacznie bardziej doj-
rzała a�mosfera. Z�pełnie inn� jes� s�os�nek na�cz�cieli do �czniów�� a r�gor 
prak��cznie nie is�nieje. W przeważającej większości s��denci ws�ęp�ją do 
jesziw� powodowani pragnieniem na�ki�� nie ma więc po�rzeb� permanen�nej 
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kon�roli i prz�m�szania. Na�ka w większej części jes� samodzielna. To�� czego 
�cz� się s��den� (np.: k�órego �rak�a�� Talm�d�)�� �s�alają władze jesziw��� 
lecz �o�� w jaki sposób�� w jakim �empie i z jaką dokładnością �o robić�� zależ� 
od sam�ch s��den�ów. �es� �o �akże czas�� w k�ór�m nie ��lko władze i na-
�cz�ciele nadają �on ż�ci� jesziw�. W�brani s��denci mają znaczn� wpł�w 
na obraz �czelni�� na prz�kład na dec�zję�� k�órego �rak�a�� będą się �cz�ć 
w nas�ępn�m semes�rze�� Z niek�ór�mi z nich rek�or jesziw� będzie s��dio-
wał w chewrucie i prz�go�ow�wał ogólne zajęcia. Maszgijach (osoba pełniąca 
rolę d�chowego przewodnika s��den�ów) będzie się z nimi kons�l�ował i na 
nich opierał w kwes�ii opieki nad młodsz�mi �czniami. W �ok� na��ralnej 
selekcji część z nich odznacz� się jako „rek�orz� jesziw nas�ępnej generacji”�� 
a ich rep��acja rozniesie się po wsz�s�kich jesziwach. Pragnienie dos�ania 
się do jednej z czołow�ch „mał�ch jesziw” jes� nicz�m w porównani� z dąże-
niem do ws�ąpienia do eli�arnej „d�żej jesziw�”. Poza ocz�wis��mi korz�ś-
ciami pł�nąc�mi z w�sokiego poziom� na�kowego i d�chowego �akiej szkoł��� 
pan�je pewien snobizm w�rażając� się w mówieni�: „s��di�ję w hebronie” 
(cz�li w jesziwie „hebron” w �erozolimie). �esziwa jes� również odskocznią do 
świa�a sziduchu (swa�ania małże�s�w). �łodzieniec s��di�jąc� w pres�iżowej 
jesziwie�� jak Poniewież (Bnei Brak)�� hebron (�erozolima) cz� �ir Brachfeld 
(�odi’in Illi�) będzie miał większe wzięcie oraz większe szanse na zdob�cie 
„pełnej p�li” (mieszkanie + kosz�a wesela).

Okres zapisów cech�je d�że napięcie i in�ens�wna na�ka. �d� nadchodzi 
�en czas�� kand�daci prz�b�wają do w�bran�ch przez siebie „d�ż�ch jesziw”�� 
b� �am poddać się egzaminom ze znajomości Talm�d�. Tak prz�najmniej 
rzecz się ma w jesziwach li�ewskich i sefard�jskich. W jesziwach chas�dz-
kich�� należąc�ch do określonej frakcji (��r�� Belz�� i�p.)�� przejście z „małej” 
do „d�żej” jesziw� nas�ęp�je a��oma��cznie�� a egzamin� przeprowadzone są 
jed�nie pro forma. W folklorze opowieści o jesziwach pow�arza się mo��w iluja 
(iluj – w�bi�n� �cze� jesziw�)�� k�ór� zaprzecz�ł słowom rek�ora jesziw��� cz�m 
zm�sił go do zamknięcia �om� �emar� i op�szczenia bejt midraszu . W nie-
k�ór�ch jesziwach przeprowadza się wprawdzie egzamin� raz l�b dwa raz� 
w rok��� ale nie pełnią one roli ba�a na �czniów�� gd�ż żaden z nich nie mierz� 
w s�opnie cz� osiągnięcia – i bez �ego wsz�sc� wiedzą�� k�o jes� w�różniają-
c�m się �czniem�� a k�o próżn�je. W czasie „seder�” (czas� poświęconego na 
na�kę) pr�m�sa o�aczają inni �czniowie�� d�sk���jąc� z nim o przerabian�m 
�ekście. �ego opinia ciesz� się wielkim �znaniem. Rzecz jasna�� również na 
r�nk� sziduchów będzie on pożądaną par�ią. Niek�óre jesziw� prób�ją zachę-
cać s��den�ów do na�ki również w czasie woln�m�� zwłaszcza w pią�ki i w mocei 
szabat (sobo�nie wieczor� po zako�czeni� szaba��). W ��m cel� przeprowa-
dzane są wówczas egzamin��� a zaliczając� je o�rz�m�ją skromne s��pendi�m. 
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W przeciwie�s�wie do „mał�ch jesziw” (może z w�ją�kiem jesziw chas�dz-
kich i nieliczn�ch li�ewskich)�� wsz�s�kie „d�że jesziw�” mają in�erna��. Nie-
mal wsz�s�kie jesziw� s�arają się zapewnić s��den�om odpowiednie war�nki 
komfor�� (ocz�wiście bez l�ks�sów)�� lecz koniec ko�ców poziom in�erna�� 
de�ermin�je s���acja ekonomiczna jesziw� i jej wiek (im jesziwa s�arsza�� ��m 
gorsze war�nki).

Kolel jes� ins����cją ed�kac�jną podobną do jesziw��� lecz dla żona��ch 
�czniów (naz�wan�ch awrachim�� l. poj. – awrach)�� kon��n��jąc�ch na�kę po 
śl�bie. Począ�kowo kolele przeznaczone b�ł� dla ksz�ałcenia eli�� �rzędników 
religijn�ch i zajęcia w nich b�ł� podporządkowane związan�m z ��m określo-
n�m celom�� na prz�kład na�ce halach� dla rabinów bądź dajanów (sędziów 
religijn�ch)�� oraz ograniczone do konkre�nej liczb� la��� w�maganej do osiąg-
nięcia zamierzanego poziom� w�ksz�ałcenia.

W przeciąg� os�a�nich sześćdziesięci� la� na�ka Tor� s�ała się war�ością 
samą w sobie�� a w społecze�s�wie charedim s�ało się powszechne przekonanie�� 
że mężcz�zna powinien �cz�ć się Tor� �ak dł�go�� jak ��lko �o możliwe�� nawe� 
jeśli nie cz�ni �ego w określon�m cel�. Prz�jm�je się�� że �o hazon Isz (Awra-
ham �eszaja Karelic 1878–1953) i rabin Szach rozwinęli i rozpropagowali 
podejście�� k�óre nie ma sobie podobn�ch w cał�m świecie: dziesią�ki ��sięc� 
l�dzi�� k�ór�ch zawodem jes� na�ka Tor�. Fenomen �en z�skał nazwę „społecz-
ności �cząc�ch się”. W przeszłości awrachim�� chcąc� kon��n�ować na�kę po 
śl�bie�� m�sieli znaleźć zamożnego dobrocz��cę�� k�ór� będzie finansował ich 
na�kę. �edną z możliwości�� do k�ór�ch powszechnie się �ciekano�� b�ło pośl�-
bienie córki boga�ego człowieka�� zain�eresowanego posiadaniem �czonego 
zięcia. Dziś można s�wierdzić z pewnością�� że niemal każd� charedi zacz�na po 
śl�bie nową drogę ż�cia w kolel�. Część porz�ca szkolną ławę wkró�ce po�em�� 
lecz część s��di�je la�ami – niek�órz� nawe� przez całe ż�cie.

Ul�raor�odoks�jna społeczność porówn�je �cząc�ch się Tor� do szczep� 
Lewiego; b�ł on oddzielon� od resz�� narod� Izraela i nie o�rz�mał pól ani 
winnic�� jak pozos�ałe szczep�. �ed�ną jego f�nkcją b�ła sł�żba Bog� w świą-
��ni�� podczas gd� ciężar jego ��rz�mania brał na siebie cał� naród. Po�rzeba 
��rz�m�wania �ak d�żej liczb� awrachim �ł�maczona jes� nas�ęp�jąco: szczep 
Lewiego b�ł jedną dw�nas�ą narod� Izraela�� w całości poświęconą Bog�. Rów-
nież �l�raor�odoks�jna społeczność s�anowi niewielką część narod� ż�dow-
skiego�� k�óra również powinna b�ć w całości poświęcona Bog�. �d�b� każd� 
Ż�d w Izrael� przes�rzegał prz�kaza��� można b�łob� wówczas des�gnować 
małą gr�pę s��di�jąc�ch�� a całą resz�ę w�słać do prac�.

O�o zasadnicze prz�cz�n��� k�óre złoż�ł� się na pows�anie ins����cji kolel�. 
Is�nieją �eż bardziej spec�ficzne prz�cz�n��� dla k�ór�ch mężcz�źni świeżo po 
śl�bie siadają w ławach kolel�. �ak wiadomo�� wiek małże�s�wa w �l�raor�o-
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doks�jn�m społecze�s�wie jes� bardzo niski (wśród chas�dów – 18 la��� wśród 
li�waków – 20 pl�s). Liderz� charedim obawiają się�� że pójście �ak młod�ch 
l�dzi do prac��� zwłaszcza do prac� wśród świeckich�� może ws�rząsnąć ich 
świa�em war�ości. Kolel s�anowi więc religijn� i d�chow� ink�ba�or�� w k�ó-
r�m awrach pozos�aje prz�najmniej do czas��� gd� nabierze sił i będzie go�ów 
zmierz�ć się z permis�wn�m społecze�s�wem poza jego m�rami. Kolejną 
prz�cz�ną jes� konieczność ��rwalenia i zakorzenienia w młod�m człowiek� 
na�k�� k�óre w�niósł z jesziw�. La�a spędzone w kolel� pogłębiają jego wiedzę 
i przemieniają go w „�czonego w Piśmie”.

S�a��s awracha w społecze�s�wie nieor�odoks�jn�m nie jes� w�soki. Wiel� 
widzi w nim „pasoż��a” �nikającego prac� i w�korz�s��jącego swój s�a��s spo-
łeczn��� b� w�migać się od sł�żb� wojskowej. �ego żona pos�rzegana jes� jako 
ofiara�� niosąca na sw�ch barkach ciężar ��rz�mania dom��� po �o ��lko�� b� jej 
mąż w ko�c� w�lądował w raj�. W odpowiedzi na �e zarz��� charedi odpowie�� 
że korz�ści pochodzące z na�ki Tor� przew�ższają �e�� k�óre daje sł�żba woj-
skowa. W jesziwach pow�arza się s��den�om�� że s�kces� Cahal� i pa�s�wa 
Izrael są bezpośrednio związane z ich w�siłkiem wkładan�m w na�kę Tor�. 
Żołnierze bronią Izraela na poziomie fiz�czn�m�� a s��denci jesziw na pozio-
mie d�chow�m.

Większość koleli �o małe ins����cje�� sięgające kilk� dziesią�ek �czniów. 
Około 2005 rok� minis�ers�wo skarb� zadec�dowało o niefinansowani� koleli 
ksz�ałcąc�ch mniej niż 25 �czniów�� co spowodowało f�zję wiel� mał�ch koleli. 
W ko�c� 2010 rok� w pa�s�wie Izrael b�ło zarejes�rowan�ch około 70.000 
awrachim �cząc�ch się przez cał� dzie�. W 2010 rok� kolele o�rz�m�wał� od 
pa�s�wa Izrael do�ację w w�sokości około 850 szekli miesięcznie na każdego 
s��den�a. Każd� kolel dec�d�je o własn�m charak�erze�� odpowiadając�m 
�em��� k�o s�oi na jego czele i ksz�ałcąc�m się w nim �czniom. Wiele koleli 
jes� powiązan�ch z określon�mi jesziwami i prz�jm�je w swe szeregi przede 
wsz�s�kim ich absolwen�ów. Są kolele przod�jące w każdej z dziedzin na�k 
religijn�ch w�kładan�ch w jesziwach – w halasze�� w sądownic�wie religij-
n�m i�d. Część koleli w�różnia fak� ich prz�należności do określonego prąd� 
cz� gr�p� w j�daizmie – do frakcji chas�dzkiej�� do określonej e�niczności�� do 
danej gr�p� społecznej (np. chozrim bi-tszuwa) cz� świa�opogląd� (s�jonizm�� 
an��s�jonizm i�p.).

�łówn�m źródłem dochodów awrachim są zapomogi�� s��pendia oraz dochod� 
ich prac�jąc�ch żon. W większości ż�ją oni w biedzie�� większą część dnia spę-
dzając na na�ce Talm�d� i komen�a�orów. Wsparcie �dzielane s��den�om 
koleli przez pa�s�wo�� w ��m „zapomoga dla awracha” i „minimalne w�nagrodze-
nie” (mowa o 11.000 s��den�ów koleli o�rz�m�jąc�ch co miesiąc zasiłek)�� b�dzi 
gniew społeczności świeckiej�� widzącej w ��m eksploa�ację i pasoż��nic�wo.
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KoszErna CórKa izraEla

Uwaga i środki wkładane w ed�kację dziewczą� są nieznaczne w porówna-
ni� z ed�kacją chłopców�� gd�ż od nich nie oczek�je się�� że zos�aną „�czon�mi 
w Piśmie”. Ins����cje ed�kac�jne dla dziewczą� �o:
Przedszkole (3–6 la�) – odpowiadające żłobkowi i przedszkol� w ed�kacji świe-

ckiej. W części przedszkoli jęz�kiem mówion�m jes� jid�sz.
Szkoła podstawowa dla dziewcząt (6–13 la�) – sieci „Bej� �akow”�� „Bej� �alka” 

chas�dów Belz cz� „Bej� Bracha” chas�dów Karlin.
Szkoła ponadpodstawowa dla dziewcząt (13–18 la�) – odpowiada poziomowi gim-

nazjalnem� i licealnem�.
Seminarium dla dziewcząt (18–20 la�) – odpowiada ed�kacji poma��ralnej i w�ż-

szej�� jej celem jes� prz�go�owanie zawodowe dziewczą�. 
Pierwsze la�a dziewczą� w szkole poświęcone są na�ce cz��ania�� rach�nków 

i inn�ch pods�awow�ch przedmio�ów. Po około pół rok� na�ki�� większość dziew-
czą� jes� j�ż w s�anie cz��ać i może zacząć się modlić z siduru (modli�ewnika). 
Po �ko�czeni� dw�nas�ego rok� ż�cia dziewcz�na osiąga wiek bat micwy i �zna-
wana jes� za osobę dorosłą�� zobowiązaną do w�pełniania wsz�s�kich prz�kaza�. 
W 6. klasie prz�ję�e jes� organizowanie klasowej celebracji bat micwy .

Ul�raor�odoks�jna szkoła średnia ksz�ał��je model �czennic� jako kla-
s�cznej jidisze mame (jid. ż�dowskiej ma�ki) – skromnej i pobożnej�� rodzącej 
i w�chow�jącej dzieci w a�mosferze ciepła�� cz�s�ości i bojaźni bożej. S�s�em 
ed�kacji rodzi międz� dziewczę�ami os�rą r�walizację o ����ł wzorowej bale-
buste (jid. gospod�ni�� pani dom�). ��ż w seminari�m odznaczają się one włas-
noręczn�mi w�piekami�� �mieję�nością sz�cia cz� skromnego �bierania się. 
Os�a�ni rok w szkole (8. klasa) jes� równocześnie rokiem naj�r�dniejsz�m�� 
choć wcale nie z racji na�ki: przed półroczem organizowane są zapis� do 
szkół średnich. Szkoł� średnie nie są szkołami rejonow�mi�� w związk� z cz�m 
pozwalają sobie przeegzaminować kand�da�ki. Kr��eria są bardzo w�maga-
jące i obejm�ją sprawdzenie rodzin� kand�da�ki�� jes� s��l� �bierania i ocen. 
Szkoł� os�ro r�waliz�ją ze sobą�� prób�jąc poz�skać najlepsze kand�da�ki 
o nieskażonej rep��acji i odrz�cić kand�da�ki słabsze. W efekcie wiele dziew-
czą� o�rz�m�je nega��wne odpowiedzi jednocześnie z wiel� miejsc. W ��m 
rok� dziewczę�a s�arają się „b�ć w porządk�” we wsz�s�kich aspek�ach; napię-
cie �o widoczne jes� w ich zachowani� i w �ema�ach ich rozmów. Pod koniec 
całego�� częs�o �r�dnego i w�czerp�jącego�� proces� większość dziewczą� znaj-
d�je sobie miejsce w lepsz�ch l�b gorsz�ch seminariach�� i jed�nie w�ją�kowe 
prz�padki znajd�ją się poza s�s�emem.

Okrzepnięcie społeczności �l�raor�odoks�jnej oraz fak��� że każda absol-
wen�ka szkoł� pods�awowej Bej� �akow widzi na��ralną kon��n�ację swej 
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drogi w szkole średniej�� a �akże w�soki prz�ros� na��raln� w sek�orze�� zro-
dził� nieznan� wcześniej problem: nadw�żki kand�da�ek względem miejsc 
w licząc�ch się szkołach średnich. Sk��kiem �ego b�ła na��ralna r�walizacja 
międz� szkołami�� z k�ór�ch każda pragnie mieć w swoich szeregach najlep-
sze �czennice�� i w �en sposób �macniać swój eli�arn� wizer�nek. W ��m cel� 
powołano s�s�em selekcji kand�da�ek.

Komisja rekr��ac�jna�� złożona z grona na�cz�cielek szkoł� średniej�� ma 
głos dec�d�jąc� o prz�jęci� bądź odrz�ceni� kand�da�ki. Przeważnie nie ma 
zaskocze��� a kr��eria są dość jasne: dziewczę�a z eli�arn�ch rodzin �l�ra-
or�odoks�jn�ch (córki rabinów�� rek�orów jesziw�� osób spraw�jąc�ch f�nkcje 
religijne cz� awrachów) są cenione najbardziej. Również dziewczę�a znane 
z w�bi�n�ch ocen oraz mające dobrą rep��ację (skromne�� bogobojne) raczej 
nie napo�kają przeszkód na swej drodze. Problem zacz�na się z dziewczę-
�ami z „pros��ch”�� zwłaszcza sefard�jskich rodzin. Przed dziewcz�ną z �akiej 
rodzin� mogą zos�ać zamknię�e drzwi do seminari�m�� a jej samej poda się 
jed�nie lakoniczną�� �s�ną odpowiedź o „zamknię�ej j�ż liście prz�jęć”�� l�b 
nawe� o „w�pełnieni� kwo�� przez seminari�m”�� z m�ślą o kwocie sefard�-
jek. W efekcie �ej s���acji wiele dziewczą� na począ�k� rok� szkolnego pozo-
s�aje poza s�s�emem na�czania�� choć jed�ną ich winą jes� „niewłaściwe” 
pochodzenie. Ab� walcz�ć z ��m haniebn�m zjawiskiem�� rabin �osef Szalom 
Elijasziw�� jeden z d�chow�ch prz�wódców li�ewskich�� nakazał seminariom 
prz�jmowanie „kwo�” �czennic sefard�jskich (dec�zja �a ma wpł�w jed�nie 
na li�ewskie seminaria�� k�óre �eore��cznie o�war�e są dla wsz�s�kich�� w prze-
ciwie�s�wie do seminariów chas�dzkich�� z gór� przeznaczon�ch dla dziewczą� 
z danej gr�p�). W rez�l�acie szkoł� średniej rozpoczęł� prawdziw� pościg za 
siln�mi kand�da�kami sefard�jskimi�� podczas gd� słabe pos�awione zos�ał� 
przed poważniejsz�m problemem: �eraz�� po w�pełnieni� kwo��� żadna siła na 
świecie nie o�worz� przed nimi bram dobrej szkoł� średniej. Uczennica słaba 
l�b o złej rep��acji�� nawe� jeśli pochodzi z rodzin� aszkenaz�jskiej�� spo�ka 
się z podobn�mi problemami. �ednak częs�o�� po łzach�� w�wierani� nacisków 
i negocjacjach rabinów zos�anie ona prz�ję�a do szkoł� średniej. Tego ��p� 
prak��ki w�wołał� pocz�cie d�skr�minacji wśród sefard�jek. To�� jak również 
fak��� że prak��ka na�czania w aszkenaz�jskich szkołach średnich komple�nie 
ignor�je liderów społeczności sefard�jskich�� doprowadziło do pows�ania sefar-
d�jskich szkół średnich�� jak np. A�ere� Rachel.

Choć Talm�d nie jes� przedmio�em na�czania w szkołach dla dziewczą��� 
przedmio�� religijne zajm�ją poczesne miejsce w c�rric�l�m. Dziewczę�a 
�czą się Biblii�� objaśnie� modli�w�� halach��� j�daizm��� a nawe� his�orii narod� 
ż�dowskiego. Z całego obfi�ego program� na�czania j�daizm��� lekcje hala-
ch� są najbardziej prak��czne; sk�piają się na prawach do��czące modli�w��� 
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skromności�� relacji międz�l�dzkich�� szac�nk� dla rodziców i�d. �imo d�żej 
ilości czas� poświęcanego na przedmio�� religijne�� dziewczę�a nie zaniedb�ją 
przedmio�ów świeckich�� �cząc się m. in. ma�ema��ki�� angielskiego�� informa-
��ki�� chemii�� fiz�ki�� his�orii cz� geografii. Szkoł� średnie w Bnei Brak i �erozo-
limie nie zgłaszają swoich �czennic do ma��r��� ab� nie �możliwiać im na�ki 
w ins����cjach w�ższej ed�kacji cz� prac� w świeckich miejscach. Szkoł� na 
�l�raor�odoks�jn�ch per�feriach z ��ch sam�ch powodów zgłaszają �czennice 
do ma��r� częściowej. Ab� �możliwić im aplikowanie do seminariów�� �czen-
nice egzaminowane są przez ins����cje zewnę�rzne�� jak np. przez henrie��a 
Szold Ins�i���e.

Po �ko�czeni� szkoł� średniej większość dziewczą� kon��n��je na�kę w se-
minariach na�cz�cielskich. Seminaria działają częs�o prz� szkołach średnich 
sieci „Bej� �akow”�� s�anowiąc ich na��ralne przedł�żenie. Zdec�dowana więk-
szość �czennic kon��n��je na�kę w �ej samej ins����cji�� a częs�o �eż w �ej 
samej klasie. W przeciwie�s�wie do jesziw�� większość seminariów nie posiada 
in�erna�ów. Po sko�czon�ch lekcjach dziewczę�a wracają do domów. Program 
na�czania w seminariach obejm�je �rad�c�jne przedmio���� konieczne do �z�-
skania cer��fika�� na�cz�ciela�� oraz przedmio�� akademickie. Dwa la�a semi-
nari�m w�posażają �czennicę w pogłębioną wiedzę na �ema� Biblii�� halach��� 
ż�dowskiego świa�opogląd� i�p.

Z szac�nk� dla s��den�ek�� k�ór�ch część jes� j�ż męża�kami�� seminari�m 
nie poprzes�aje na zw�kł�ch na�cz�cielkach�� lecz za�r�dnia �akże na�cz�cielki 
z w�ższ�m s�opniem i – co najważniejsze – rabinów. Spośród pale�� możliwo-
ści oferowan�ch przez seminari�m – ma�ema��ki�� angielskiego�� hebrajskiego�� 
komp��erów i in. – każda �czennica w�biera przedmio��� w k�ór�m chce się 
specjalizować jako na�cz�cielka.

W os�a�nich la�ach�� wraz ze wzros�em zapo�rzebowania�� seminaria zaczęł� 
o�wierać ścieżki inż�nierskie dla informa��czek�� księgow�ch�� a nawe� fo�o-
grafek i filmowcz�� (e�femis��cznie naz�wając �o ścieżką „m�l�imedialną”). 
Nowe �endencje – w ��m zwłaszcza ścieżka informa��czna – spo�kał� się 
z ogromn�m zain�eresowaniem s��den�ek. Wiąże się �o ze znacznie więk-
sz�mi szansami�� dawan�mi przez owe ścieżki absolwen�kom na r�nk� prac��� 
w porównani� z �rad�c�jn�mi ścieżkami na�cz�cielskimi. Większość dziew-
czą��� k�óre nie znalazł� odpowiadającej im opcji w ich seminari�m�� kon��n�-
�je na�kę w inn�m miejsc��� ofer�jąc�m k�rs� w �r�bie wieczorow�m�� bądź 
zapis�je się na k�rs� zawodowe j�ż po zako�czeni� na�ki w seminari�m (czę-
s�o j�ż jako ma�ki).

Doda�kow�m cz�nnikiem ksz�ał��jąc�m r�nek ed�kac�jn� w sek�orze 
�l�raor�odoks�jn�m są w�ższe szkoł� (koledże). Wiel� rz��kich przedsiębior-
ców sz�bko rozpoznało zmianę w podejści� charedim do w�ższego w�ksz�ałce-
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nia i o�worz�ło w�ższe szkoł� �czące rozmai��ch profesji. Ich zdec�dowana 
większość nadaje rozpoznawane d�plom��� choć i �a dziedzina nie jes� wolna 
od szarla�anerii. W�ższe szkoł� ofer�ją na�kę rozmai��ch dziedzin – grafiki�� 
med�c�n� al�erna��wnej�� zawodów bi�row�ch�� zawod� as�s�en�ki med�cznej�� 
informa��ki�� archi�ek��r��� �echnika med�cznego�� księgowości�� a nawe� prawa 
(zawod��� o k�ór�m dł�gie la�a �l�raor�odoks�jna kobie�a nie śmiałab� pom�-
śleć) – przeważnie na poziomie w�ższ�m niż seminaria.

MEChanizM swatanyCh MałżEństw

Społeczność �l�raor�odoks�jna jes� de facto w całości opar�a na rodzinie�� 
będącej osią ż�cia religijnego. Najw�ższ�m celem człowieka�� określającego 
się jako charedi�� jes� założ�ć pobożną ż�dowską rodzinę. S�os�nek �l�raor�o-
doks�jnego społecze�s�wa do małże�s�wa i posiadania dzieci różni się wielce 
od s�os�nk� do� społecze�s�wa świeckiego. Świecc� rodzice raczej nie inge-
r�ją w w�bór par�nera dla ich dzieci�� podczas gd� w rodzinie or�odoks�jnej �o 
rodzice ponoszą odpowiedzialność za w�swa�anie dzieci. Niemal każd� krok 
rozważan� jes� przez pr�zma� jego konsekwencji dla sziduchu (hebr. swa�ania) 
dzieci. Każda rodzina �cz�ni wsz�s�ko�� b� znaleźć dla swoich dzieci odpo-
wiedni sziduch. Naczeln�m kr��eri�m jes��� rzecz jasna�� �czoność mężcz�zn� 
oraz skromność i pochodzenie (hebr. jichus) żon��� choć w os�a�nich la�ach 
z�skał� na wadze �akże inne kwes�ie�� jak �roda cz� mają�ek (pan młod� l�b 
panna młoda z zamożnej rodzin�). Większość rodzin f�nkcjon�je zgodnie 
z zasadą FIFO (first in first out)�� cz�li najpierw swa�ane są s�arsze�� a dopiero 
później młodsze dzieci.

Wiek małże�s�wa w społeczności charedim zależ� od dwóch cz�nników: płci 
i prz�należności społecznej. Dziewczę�a rozpocz�nają spo�kania w sprawach 
sziduchu wraz z �ko�czeniem szkoł� średniej�� �o jes� w wiek� 18 la�. Wśród 
chas�dów częs�o spo�kania �e zacz�nają się wcześniej�� w wiek� 17 la��� w kla-
sie 12. (chas�dzi Bracław pobierają się j�ż w wiek� 16–17 la�). Chłopc� cha-
s�dzc� �akże zacz�nają spo�kania ma�r�monialne w wiek� 18 la�. W kręgach 
li�wackich chłopc� zacz�nają sz�kać żon mając 21–22 la�.

Zanim jeszcze s�n l�b córka osiągnie odpowiedni wiek�� ofer�� ma�r�mo-
nialne zacz�nają spł�wać do rodziców. W kręgach �l�raor�odoks�jn�m chłopc� 
i dziewczę�a nie spo��kają się�� s�ąd o ofer�ach ma�r�monialn�ch informowani 
są najpierw rodzice. We wsz�s�kich frakcjach �l�raor�odoks�jn�ch ofer�� poja-
wiają się w podobn� sposób: krewni znają chłopca l�b dziewcz�nę�� k�óra zbliża 
się do małże�skiego wiek��� szadchan (swa�) l�b szadchanit (swa�ka) dzwoni 
do chłopca l�b dziewcz�n��� b� podać m� imię i nazwisko par��� k�óra w�daje 
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się dla niego l�b niej odpowiednia. W �ej chwili obie rodzin� rozpocz�nają 
na �ema� dr�giej s�ron� dogłębne dochodzenie�� k�órego nie pows��dziłob� 
się prawdziwe bi�ro śledcze. Każd��� k�o miał kied�ś kon�ak� z propono-
waną „par�ią”�� jes� skr�p�la�nie przep���wan�: jakie są jego cech�? Co �o 
za rodzina? �ak ż�ją ze sobą rodzice? Cz� jes� piln�m �czniem? �ak w�gląda? 
Cz� jes� zdrow�? Kim są jego prz�jaciele? I�p.�� i�d. Na ��m e�apie niek�óre 
rodzin� nie pozos�awiają żadn�ch niedopowiedze��� badając każde zagadnie-
nie aż do w�czerpania �ema���� inne zaś przeprowadzają znacznie bardziej 
oględne śledz�wo. �imo wsz�s�ko is�o�a bada� jes� �a sama dla wsz�s�kich. 
Ocz�wiście�� na�cz�cielki i prz�jaciółki dziewcz�n� poddawane są szczegóło-
w�m badaniom przez rodzinę chłopca.

�d� sprawdzan� jes� prz�szł� pan młod��� rodzina dziewcz�n� sprawdzi 
w jesziwie (bądź jesziwach)�� w k�órej się �cz�ł�� jego s�opie� zaawansowania. 
Im bardziej chłopiec cenion� jes� przez grono pedagogiczne jako talmid cha-
cham (�czon� w Piśmie)�� iluj (w�bi�n� �cze��� geni�sz)�� ��m lepsza jes� jego 
poz�cja na r�nk� ma�r�monialn�m. Sprawdzanie chłopca obejm�je również 
zdob�cie informacji na �ema� społecznego i religijnego �ła wsz�s�kich człon-
ków jego rodzin� oraz ich s�a��s� ma�erialnego.

Każda dziewcz�na ma kilka dobr�ch prz�jaciółek i na�cz�cielek�� k�ór�ch 
nazwiska podaje szadchanowi do przekazania sprawdzającej ją rodzinie�� z na-
dzieją na dobrą rekomendację z ich s�ron�. Prz�jaciółki z kolei s�arają się 
wspierać się nawzajem i chwalić cno�� po�encjalnej pann� młodej. �imo �o 
nierzadko napo��kają one problem� na��r� halachicznej i p��ają�� cz� mogą 
przekazać informacje�� mogące zaszkodzić prz�jaciółce�� jak na prz�kład infor-
mację o chorobie. Z �ego powod� dziewczę�a �czą się w seminariach praw 
szmirat ha-laszon (praw określając�ch granice obmawiania�� oczerniania i�p.)�� 
z naciskiem na �o�� co wolno�� a czego nie wolno powiedzieć w �ok� swa�ania.

Li�waczka podzieli się z najlepsz�mi prz�jaciółkami (i ��lko najlepsz�mi – 
przed inn�mi dziewczę�ami s�rzegąc sw�ch sekre�ów) doświadczeniem�� przez 
k�óre przechodzi�� poradzi się ich i weźmie ich opinie pod �wagę. W w�padk� 
waha��� zag�bienia i niemożności podjęcia dec�zji poradzi się na�cz�cielki�� 
�ważanej za „roz�miejącą się w ��ch sprawach”�� l�b�� zgodnie z niedawno 
rozpowszechnion�m zw�czajem�� skon�ak��je się z rabinem�� �znawan�m za 
eksper�a w �ej dziedzinie. Oni pomogą jej zdec�dować�� cz� jes� zain�ereso-
wana dan�m chłopcem�� cz� nie.

W kręgach chas�dzkich�� gd� po sprawdzeni� ofer�a zos�anie �znana 
za in�eres�jącą�� ojciec dziewcz�n� (czasem �eż oboje rodzice) spo��ka się 
z chłopcem. �eśli przejdzie i �en egzamin�� ma�ka chłopca spo��ka się z dziew-
cz�ną i dec�d�je�� cz� jes� �o odpowiednia par�ia dla jej s�na. �d� obie s�ron� 
pos�anowią�� że war�o „iść naprzód”�� rodzice spo��kają się�� b� porozmawiać 
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o kwes�iach finansow�ch – o podziale kosz�ów wesela i mieszkania dla młodej 
par�.

Chas�dka nikom��� nawe� najlepsz�m prz�jaciółkom nie zdradzi�� że jes� 
w �rakcie swa�ania. Dopiero przed os�a�nim spo�kaniem�� pod koniec k�órego 
rodzice piją j�ż lechaim za młodą parę (spo�kanie �o odb�wa się j�ż po podję-
ci� dec�zji)�� �ch�li rąbka �ajemnic� jed�nie przed kręgiem najbliższ�ch prz�-
jaciółek.

W świecie li�ewskiej �l�raor�odoksji prz�ję�e jes��� b� rodzice pann� mło-
dej k�pili młod�m mieszkanie l�b prz�najmniej zapłacili większą część jego 
cen�. Im w�ższ� jes� s�a��s pana młodego w jesziwie�� ��m w�ższe są w�ma-
gania finansowe jego rodzin�. Nie zawsze rodzina pann� młodej jes� w s�anie 
zapłacić pełną cenę mieszkania – w�ed� do akcji wkracza szadchan�� s�arając 
się znaleźć kompromisowe w�jście z s���acji. W świecie chas�dzkim ciężar 
kosz�ów małże�s�wa obie s�ron� ponoszą przeważnie po równo.

Po ��m�� jak rodzice prz�s�aną na przeds�awianą im propoz�cję sziduchu�� 
młodzi zacz�nają spo��kać się ze sobą. Forma spo�ka� zależ� od kręg��� z k�ó-
r�ch pochodzą obie rodzin�. Wśród chas�dów spo�kania przeprowadzane są 
najczęściej w dom� szadchana l�b osób �rzecich. �łodzi rozmawiają ze sobą 
w s�ałej obecności k�óregoś z domowników�� nie sł�chającego i nie inger�ją-
cego w rozmowę. �łodzi nie mogą pozos�ać sami�� gd�ż halacha zabrania 
mężcz�źnie i kobiecie�� nie będąc�m małże�s�wem�� przeb�wać samo�nie 
w zamknię��m pomieszczeni� (�zw. zakaz jichudu). Liczba spo�ka� ogranicza 
się do �rzech l�b cz�erech�� po k�ór�ch para m�si podjąć os�a�eczną dec�-
zję. W społeczności chas�dzkiej ogromną wagę prz�wiąz�je się �akże do słów 
rebego. Zdarza się�� że rebe naciska na dan� sziduch�� lecz nawe� gd� �ak się nie 
dzieje�� rodzice radzą się z rebem i proszą o błogosławie�s�wo dla młodej par�. 
�eśli rebe za�wierdzi sziduch – młodzi pobiorą się. W przeciwn�m w�padk� 
– nie.

Wśród li�waków w�gląda �o nieco inaczej. Po w�rażeni� przez rodziców 
zgod��� szadchan organiz�je pierwsze spo�kanie. Zacz�na się ono w dom��� 
ale kon��n�ację ma j�ż w miejsc� p�bliczn�m – czasem młodzi spacer�ją 
w park��� czasem siadają w ho�elow�m lobb�. Wsz�s�ko po �o�� b� przez prz�pa-
dek nie znaleźć się w s���acji jichudu. Na spo�kania oboje prz�chodzą w naj-
lepsz�ch �braniach. Liczba spo�ka� zależ� od po�rzeb konkre�nej par�. �eśli 
oboje chcą kon��n�ować spo�kania w cel� w�jaśnienia is�o�n�ch dla nich kwe-
s�ii�� mają prawo spo��kać się aż do os�a�ecznej dec�zji. Szadchan od czas� do 
czas� w�p���je rodziców�� cz� jes� pos�ęp międz� młod�mi. W os�a�nich la�ach 
nas�ąpił spadek w ilości spo�ka� wśród li�waków i część społeczności li�ew-
skiej pos�ęp�je w �ej ma�erii na podobie�s�wo chas�dów. Os�a�eczna dec�zja 
należ� do młod�ch. W razie dec�zji poz���wnej niek�órz� rodzice �dają się do 
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k�óregoś z wielkich rabinów li�ewskich prosić o błogosławie�s�wo dla młodej 
par�.

�d� po serii spo�ka� młodzi pos�anawiają związać się węzłem małże�-
skim�� organizowane jes� os�a�nie badanie. Za pośrednic�wem organizacji Dor 
�eszarim przeprowadzane są �es�� gene��czne�� w cel� �niknięcie wad i chorób 
gene��czn�ch � ich dzieci. Tes�om �ego ��p� od dawna poddawani są wsz�sc� 
chłopc� i dziewczę�a. Każde z nich o�rz�m�je swój kod. Ab� sprawdzić dopa-
sowanie gene��czne danej par��� przes�ła się organizacji ich kod�. Organizacja 
w odpowiedzi w�s�ła lis��� podając�� cz� para jes� dopasowana gene��cznie�� cz� 
�eż ewen��alnie mogą w�s�ąpić w prz�szłości jakiekolwiek problem�. Lis� nie 
podaje�� o jakich problemach mowa�� � kogo one is�nieją oraz jakie są szanse 
narodzin zdrow�ch dzieci�� lecz jed�nie: �ak l�b nie�� ab� w maks�maln�m 
s�opni� zachować d�skrecję i nie zmniejsz�ć nicz�ich szans na małże�s�wo 
w prz�szłości. W prz�padk��� gd� wsz�s�ko jes� w porządk��� rodzice młod�ch 
spo��kają się�� b� się poznać i przed�sk��ować kwes�ie finansowe. Obie s�ron� 
dochodzą do poroz�mienia�� k�o ile pieniędz� włoż� w k�pno mieszkania dla 
młodej par� oraz w jaki sposób podzielą międz� siebie kosz�� śl�b��� �meblo-
wania i w�posażenia mieszkania. Niek�órz� sporządzają na �ę okazję oficjaln� 
dok�men�. W razie jakichkolwiek problemów�� rolą szadchana jes� znaleźć roz-
wiązanie sa��sfakcjon�jące obie s�ron�. Chas�dzi czasem zwracają się rów-
nież do rebego�� ab� rozsądził spór.

Po ��m�� jak rodzice doszli międz� sobą do poroz�mienia�� rozpocz�na się 
ciąg �rocz�s��ch ceremonii�� częściowo powszechn�ch wśród wsz�s�kich �ra-
d�c�jn�ch i religijn�ch Ż�dów�� a częściowo spec�ficzn�ch dla charedim. Naj-
ważniejsze z nich �o wort (jid. słowo – ceremonia�� podczas k�órej narzeczon��� 
narzeczona i ich rodzice w�rażają zgodę na małże�s�wo)�� p�blikacja ogłosze-
nia o zaręcz�nach i ceremonia zaręcz�n (hebr. erusin)�� obejm�jąca również 
podpisanie dok�men�� erusin (zobowiązania się narzeczon�ch do małże�s�wa�� 
a ich rodziców do �cz�nienia wsz�s�kiego�� co w ich moc��� b� wprowadzić �o 
zobowiązanie w ż�cie)�� �rocz�s�ą �cz�ę i wręczanie �rad�c�jn�ch prezen�ów.

Relacje międz� narzeczon�mi�� jak również dł�gość okres� narzecze�s�wa�� 
różnią się międz� chas�dami a li�wakami. U li�waków narzecze�s�wo �rwa 
�rz� l�b cz�er� miesiące. Ogólną �endencją jes� dążenie do skrócenia �ego 
okres��� ab� nie doprowadzić narzeczon�ch do s���acji in��mn�ch�� k�ór�m nie 
sposób spros�ać w granicach halach�. U chas�dów narzecze�s�wo �rwa około 
rok��� co ma �możliwić pieczołowi�e prz�go�owania do śl�b�. Również relacje 
międz� narzeczon�mi w�glądają inaczej. Narzeczeni niemal się nie wid�ją�� 
��rz�m�jąc więcej kon�ak�ów z �eściami in spe niż ze sobą.

Śl�b jes� jedn�m z najważniejsz�ch w�darze� w �l�raor�odoks�jn�m świe-
cie�� nie ��lko dla pa�s�wa młod�ch�� ale również dla ich rodzin i całej społecz-
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ności. Z racji �ego łącz� w sobie niezliczoną ilość ceremonii i f�nkcji (część 
z nich w�s�ęp�je ��lko � charedim)�� k�óre zacz�nają się jeszcze przed dniem 
śl�b�. Każda rzecz ma swoją f�nkcję i s�mboliczne znaczenie – nie sposób 
�� wsz�s�kich w�mienić – począwsz� od s�kni pann� młodej�� przez wspólne 
�czenie się pa�s�wa młod�ch praw do��cząc�ch cz�s�ości r���alnej�� zw�-
czaj „ojfr�f�” (wz�wania narzeczonego do p�blicznego cz��ania Tor� w sza-
ba� poprzedzając� śl�b)�� zw�czaj pielgrz�mki pann� młodej na grób cadyka 
(� chas�dów)�� ko�cząc�� rzecz jasna�� na samej ceremonii zaśl�bin. Osobliwoś-
cią cech�jącą �l�raor�odoks�jne śl�b� jes� ceremonia jichudu. Po �ściskach 
i pocał�nkach ko�cząc�ch ceremonię zaśl�bin pod chupą (baldachimem)�� 
młoda para�� �rz�mając się za ręce�� wchodzi do oddzielnego pokoj�. Po raz 
pierwsz� wówczas młodzi do��kają się nawzajem – wedł�g halach� jakikol-
wiek do��k międz� dwojgiem l�dzi nie będąc�ch małże�s�wem jes� zakazan�. 
Po raz pierwsz� również pozos�ają sami w zamknię��m pomieszczeni��� czego 
�akże halacha zabrania mężcz�źnie i kobiecie�� nie będąc�m małże�s�wem. 
�łodzi spędzają w oddzieln�m pokoj� około godzin��� podczas k�órej zapro-
szeni gości jedzą pierwsze danie �cz�� weselnej�� pos�rzeganej jako w�pełnia-
nie prz�kazania religijnego.

Wesele nie ko�cz� się w dni� śl�b�. Siedem pierwsz�ch dni po śl�bie �o 
odświę�ne dni dla pa�s�wa młod�ch. W dom� są s�ale razem i wszędzie cho-
dzą razem�� z w�ją�kiem modli�w� w s�nagodze�� na k�órą pan młod� idzie 
sam. Prz�ję�e jes� spędzać �en czas w dom��� a nie np. w ho�el��� ab� s�worz�ć 
bliskość i rozpocząć b�dowę więzi międz� małżonkami�� mogąc�mi wówczas 
poświęcić sobie całą �wagę. Przez �en pierwsz� ��dzie� młode małże�s�wo 
w�chodzi z dom� odziane w odświę�ne �brania.

Ul�raor�odoks�jni rodzice angaż�ją się w ż�cie dzieci �akże po śl�bie. 
Uważają�� że dzieci�� k�óre pobrał� się w młod�m wiek��� należ� w�chow�wać 
i po�czać nawe� gd� j�ż op�szczą dom rodzinn�. Ingerencja w ż�cie młodej 
par� prowadzi czasem do �arć międz� małżonkami�� bądź międz� małżonkami 
i rodzicami.

PurytanizM PłCiowy

Wczesna dojrzałość chłopców znajd�je swój w�raz w zmianie ich w�gląd� 
zewnę�rznego wraz z osiągnięciem przez nich wiek� bar micw�. Do osiągnię-
cia �rz�nas�ego rok� ż�cia s�n �l�raor�odoks�jn�ch rodziców zakłada prze-
ważnie ciemne spodnie i kosz�lę w pas� w kolorze niebieskim�� szar�m l�b 
brązow�m. Dzie� po bar micwie przes�aje b�ć „dzieckiem” (jeled) i s�aje się 
„chłopcem” (bachur)�� k�ór� powinien �bierać się jak dorosł�. Ocz�wiście�� chło-
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piec �bran� jak dorosł� nie gania na plac zabaw�� nie �arza się w piask� i nie 
zjeżdża ze zjeżdżalni�� lecz zachow�je się �ak�� jak oczek�je od niego o�oczenie 
– jak młod� dorosł�.

Rolą chłopca �czącego się w jesziwie�� przez wsz�s�kie la�a jego dojrzewa-
nia�� jes� na�ka Tor��� modli�wa i w�pełnianie praw związan�ch z szaba�em 
we wsz�s�kich ich aspek�ach. �łod� chas�d powinien doda�kowo b�ć „świę-
��m” (kadosz) i „cz�s��m” (tahor). Zapanowanie nad popędem seks�aln�m 
�o jeden z naczeln�ch problemów�� z k�ór�mi mierz� się doras�ając� charedi . 
Wojna międz� fiz�cznością a ideologią oraz brak ps�chologicznego prz�go�o-
wania są dla� poważn�m w�zwaniem. Ucze� jesziw� w�piera swoją cielesność 
– nigd� nie spojrz� na swojego członka�� a j�ż na pewno go nie do�knie (�aka 
jes� norma�� rzecz�wis�ość może b�ć nieco inna). halacha w dokładn� sposób 
opis�je zachowanie mężcz�zn� w kąpieli�� w �oalecie cz� gd� kładzie się spać. 
�łod� chas�d nie będzie spał na brz�ch� l�b na plecach�� lecz będzie pilno-
wał�� b� spać na bok�. �d� prz��rafi m� się „nocn� inc�den�” i znajdzie rano 
ślad� nasienia na �brani��� nie będzie s��diował Tor� ani modlił się (poza 
zmówieniem mode ani – błogosławie�s�wa po przeb�dzeni� się)�� zanim nie 
obm�je się w m�kwie l�b nie w�leje na siebie 9 kabin (miara �alm�d�czna) 
wod� w cel� r���alnego ocz�szczenia się (pr�sznic nie nadaje się do �ego cel��� 
koniecznie m�si �o b�ć woda z nacz�nia). �łod� człowiek powinien �ważać�� 
na co pa�rz��� dobrze więc�� jeśli idąc �licą będzie pa�rz�ł pod nogi – b� nie 
widzieć kobie�. Odwiedzając prz�jaciela w dom��� nie zamieni słowa z jego 
sios�rą l�b ma�ką. Z brak� w�bor��� młod� człowiek zwróci się do kobie���� nie 
pa�rząc jej w �warz�� lecz z wzrokiem wbi��m w podłogę.

W jesziwach nie is�nieją s�r�k��r� ins����cjonalne dające odpowiedzi w �e-
macie „ja i moje ciało”. Niek�órz� �czniowie�� zwłaszcza rekr���jąc� się z no-
wocześniejsz�ch domów�� zbierają s�rzęp� wiedz� z różnorakich źródeł (np. od 
s�arsz�ch braci)�� lecz większość s��den�ów jesziw nie wie niemal nic o ciele 
kobie�� cz� o akcie seks�aln�m.

�łod� charedi jes� najczęściej samo�n�. Nie ma możliwości o�war�ej roz-
mow� z rodzicami bądź na�cz�cielami�� szczególnie w sprawach ascez� cz� 
walki przeciw popędom. �ego zadaniem jes� samem� przezw�cięż�ć po�rzeb� 
i popęd seks�aln�. Każda wzmianka o sprawach płciowości wprawi rozmówców 
w zmieszanie. Na�cz�ciele w chederach i „mał�ch jesziwach” przeskak�ją frag-
men�� Tor� i Talm�d��� zawierające opis� l�b rozważania na �ema�� związane 
z seksem.W jesziwach „mocniejsi” chłopc� ocho�niczo wspierają chłopców 
„słabsz�ch” l�b odcz�wając�ch silniejsz� popęd seks�aln��� przez wspólne �cze-
nie się musaru (dzieł e��ki ż�dowskiej)�� cz� szczere i prz�jacielskie rozmow�.

Zagadnienia d�chowe�� nie dające spokoj� �czniowi jesziw��� dalekie są od 
problemów �ego świa�a. �łod� charedi lęka się o swój los w prz�szł�m świe-
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cie i ze wszech miar s�ara się �sa��sfakcjonować Boga. Prz�kładowe p��ania 
męczące s��den�a jesziw� �o: „cz� zmówiłem błogosławie�s�wo po jedzeni� 
przed pójściem spać?”�� „cz� powiedziałem odpowiednie słowa w modli�wie 
Szmone Esre („sprowadzając� rosę” la�em i „�chnąc� wia�r i sprowadzając� 
deszcz” zimą)?”. „cz� nie zapomniałem pobłogosławić i policz�ć omer?”. Wiel� 
chłopców odcz�wa fr�s�rację�� gd�ż ich zdaniem nie �daje im się osiągnąć 
w�sokiego poziom� d�chowego�� d�chowej sa��sfakcji.

U dziewczą� zmiana rozpocz�na się przed dniem bat micwy. �d� dziew-
czę�a osiągają wiek około siedmi� la��� nakładane są na nie s�rowe ogranicze-
nia związane z rozdzieleniem płci. Z �ej perspek��w� dziewczę�a �rak�owane 
są niemal jak dorosłe kobie��. Od �ego momen�� nie wolno im wchodzić do 
męskiej sekcji s�nagogi i m�szą �rz�mać d�s�ans od swoich braci. W w�glądzie 
zewnę�rzn�m zmian prak��cznie nie ma. Od wczesnego dzieci�s�wa dziew-
czę�a noszą dł�gie spódnice�� zapię�e pod sz�ją kosz�le z dł�gimi rękawami 
i rajs�op�. S�opniowa zmiana zachodzi w men�alności. O�oczenie oczek�je od 
dziewczą��� b� zachow�wał� się jak dorosłe kobie���� więc wraz z przejściem do 
seminari�m cz�ją się one bardziej dorosłe�� za�em s�arają się mówić i zacho-
w�wać odpowiednio do ich wiek�.

Po bat micwie i rozpoczęci� na�ki w seminari�m dziewczę�a zacz�nają �ze-
wnę�rzniać (w ramach obowiąz�jąc�ch norm skromności) swoją kobiecość�� 
piękno i powab. Uczennice seminariów w�chodzą z koleżankami do cen�rów 
handlow�ch�� ab� za drobne kieszonkowe k�pować ozdob� na włos��� �anią biż�-
�erię i�p. Wraz ze zbliżaniem się wiek� sziduchu dziewczę�a�� zachęcane przez 
ma�ki�� coraz więcej wagi prz�kładają do schl�dnego�� ładnego i godnego w�gląd� 
zewnę�rznego – wszak nigd� nie znam� dnia i godzin��� w k�órej k�oś spojrz� na 
dziewcz�nę przez pr�zma� po�encjalnego sziduchu. Dziewczę�a nie mają zakaz� 
pa�rzenia na chłopców�� dzięki czem� mogą oceniać ich w s�nagodze zza mechicy 
(przegrod� dzielącej męską i że�ską część s�nagogi). Religijni Ż�dzi są prze-
konani�� że kobie�� nie mogą podniecić się seks�alnie jak mężcz�źni�� w związk� 
z cz�m nie ma powod� ich przed nimi �kr�wać. �d� znan� jes� j�ż kand�da� 
na narzeczonego�� dziewczę�a prz�chodzą w wieczór szaba�ow� i w szaba� do 
s�nagogi�� b� obejrzeć kand�da�a bez zwracania na siebie nicz�jej �wagi.

Tema��ka seks��� płciowości�� ciąż��� narodzin�� karmienia i�p. ignorowana 
jes� niemal z�pełnie – �o nie są �ema�� do rozmów. �imo �o na��ra pł�nie 
własn�m r��mem; dziewczę�a mają okres raz w miesiąc� i m�szą sobie z ��m 
radzić. W rodzinach skrajnie pobożn�ch �nika się i �ego �ema��. Podczas 
mens�r�acji dziewczę�a i kobie�� �ż�wają podpasek; �ż�wanie �amponów 
prak��cznie nie ma miejsca w społeczności �l�raor�odoks�jnej�� w ��m również 
wśród �zw. „nowoczesn�ch charedim”. W niek�ór�ch rodzinach ma�ka bierze na 
siebie ciężar w�jaśnienia córkom zasad pos�ępowania. �d� w rozmowie pada 
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słowo „ciąża”�� ocz�wis�e jes��� że dziewcz�na nie będzie zb�� dociekliwa�� gd�ż 
wie�� że nie jes� �o �ema� do rozmów. Podobnie jak w prz�padk� chłopców�� 
�ak �eż w prz�padk� dziewczą� nie is�nieją s�r�k��r� ins����cjonalne�� �ł�ma-
czące kwes�ie płciowości i seks�. S�ąd �eż wiele dziewczą��� zapis�jąc się na 
k�rs� przedmałże�skie�� nie ma pojęcia�� jak prz�chodzą na świa� dzieci. �ed�-
nie w najbardziej o�war��ch seminariach dziewczę�a rozmawiają na �ema�� 
związane z seksem�� odkr�wan�m przez nie na rozmai�e sposob�.

Ul�raor�odoks�jn� p�r��anizm ż�dowski�� podobnie jak w prz�padk� inn�ch 
p�r��a�skich religii�� zajął okr��ne i niemożliwe do zniesienia s�anowisko 
w sprawie onanizm�. �imo iż onanizm nie jes� wpros� zakazan� w Torze�� 
mędrc� �alm�d�czni dos�rzegli w nim wielki grzech�� odnosząc się do wszel-
kiego nasienia jako do ż�cia w po�encji�� a do onanizm� jak do morders�wa�� 
w k�ór�m człowiek zabija po�encjalne ż�cie. Zasadniczo rzecz biorąc�� męd-
rc� �alm�d�czni s�rowo oceniają wszelką ak��wność seks�alną bez par�nera�� 
widząc w akcie seks�aln�m więź międz� mężcz�zną i pośl�bioną m� kobie�ą�� 
k�órej celem powinna b�ć prokreacja. Z na��r� rzecz� wiele kobie��� a zwłasz-
cza mężcz�zn�� łamie ów zakaz religijn� kosz�em pogłębiającego się pocz�-
cia win�. Spros�anie p�r��a�skim normom s�ało się jeszcze �r�dniejsze wraz 
z rozwojem świa�a c�frowego�� dającego ła�w� dos�ęp do pornografii.

zawód: nauKa tory

Obok „zw�kłej” gospodarki w pa�s�wie Izrael is�nieje �eż gospodarka 
�l�raor�odoks�jna�� k�óra pod wieloma względami jes� b��em sam�m w sobie. 
Obraca ona niemal w�łącznie własn�mi pieniędzmi�� złożona jes� głównie 
z prac�jąc�ch w spec�ficzn�ch dla� profesjach�� opar�a jes� na przekonaniach 
i normach w�odrębniając�ch ją z inn�ch świa�ow�ch gospodarek�� a nawe� ma 
swój własn� h�mor�� zroz�miał� ��lko dla ��ch�� k�órz� s�anowią jej część. Pod 
wieloma względami s�anowi więc „gospodarczą a��onomię”.

Średnie miesięczne dochod� na osobę w sek�orze �l�raor�odoks�jn�m się-
gają około jednej czwar�ej średnich miesięczn�ch dochodów w całej izrael-
skiej pop�lacji. Fak� �en sp�cha wiel� charedim poniżej linii bied� i plas�je 
d�że mias�a �l�raor�odoks�jne na czele lis�� najbiedniejsz�ch mias� w kraj�. 
Bnei Brak przod�je na �ej liście. Wedł�g dan�ch z 2003 rok��� co dr�gie dzie-
cko z Bnei Brak b�ło biedne. �erozolima nie pozos�aje daleko w ��le (różnica 
w�nika z bardziej he�erogenicznej l�dności mias�a) – 39% dzieci ż�jąc�ch 
w s�olic� określano w ��m sam�m rok� jako biedne.

W�jściem klas�cznej rodzin� �l�raor�odoks�jnej z ciężkiej s���acji ekono-
micznej jes� ż�cie pozbawione l�ks�sów. Rodzin� o bardzo niskich dochodach 
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nie s�ać na k�pno „wsz�s�kiego”�� a częs�o m�si ona oszczędzać nawe� na pod-
s�awow�ch prod�k�ach. Dla li�ewskich awrachów ideałem jes� ż�cie pros�e�� 
bez l�ks�sów. Nawe� gd� rodzina ciesz� się dochodami w�ższ�mi niż prze-
cię�ne (np. gd� ma�ka dos�aje w�soką pensję)�� jej poziom ż�cia nie wzras�a. 
Pros�o�a w�rażana jes� w bezpre�ensjonaln�m �meblowani��� �biorze i jedze-
ni�. S�andardow� salon li�ewski składa się z pros�ego regał� książkowego�� 
przeładowanego do granic możliwości�� d�żego�� pros�ego s�oł� szaba�owego 
i s�arej kanap�. W inn�ch kręgach �l�raor�odoks�jn�ch bieda jes� s��lem ż�cia 
pozbawion�m możliwości w�bor�. Preferencje biednej rodzin� są ocz�wis�e – 
przede wsz�s�kim k�pno jedzenia i �reg�lowanie s�ał�ch opła� – prąd��� �ele-
fon��� szkoł� dla dzieci. Cała resz�a znajd�je się daleko w hierarchii po�rzeb. 
Kółka zain�eresowa� dla dzieci? T�lko�� jeśli jes� �aka możliwość. Wakacje? 
60% charedim nie w�jeżdża na wakacje nawe� raz w rok�. Samochód? T�lko dla 
nieliczn�ch�� k�ór�ch na �o s�ać. �eneralnie rzecz biorąc�� wszelkie zb��ki znaj-
d�ją się na ko�c� (jeśli w ogóle) lis�� w�da�ków �l�raor�odoks�jnej rodzin�.

Należ� zaznacz�ć�� że w większości prz�padków bieda jes� efek�em w�bor� 
ojca rodzin��� dec�d�jącego się kon��n�ować na�kę w kolel�. Około 60% męż-
cz�zn charedim międz� 20. a 64. rokiem ż�cia określana jes� – prz�najmniej 
wg dan�ch oficjaln�ch – jako awrachim�� k�ór�ch zawodem jes� na�ka Tor� 
(dane z 2006 r.)�� a więc jako nieprac�jąc�. �es� �o fenomen zaskak�jąc��� nie 
mając� sobie podobnego w społecze�s�wach zachodnich. Nawe� jednak gd� 
ojciec pos�anawia znaleźć pracę i zacząć zarabiać na ��rz�manie rodzin��� nie 
ma pewności�� że �da m� się wznieść rodzinę pow�żej linii bied�. �ego niskie 
w�ksz�ałcenie w połączeni� z d�ż�mi po�rzebami rodzin� sprawiają�� że �r�dno 
m� będzie znaleźć posadę�� k�óra poprawi ich s���ację ma�erialną. Charedim 
mają �akże szczególne w�da�ki�� obciążające doda�kowo rodzinn� b�dże�: spe-
cjalne �brania i b��� (niek�óre z nich – np. sztrajml�� cicit�� tfilin cz� per�ki dla 
kobie� – kosz��ją d�żo pieniędz�)�� w�da�ki na świę�a (k�pno „cz�erech ga��n-
ków” na s�kko� cz� mac� na pesach)�� srebrne nacz�nia na rozmai�e okazje 
(70% r�nk� srebrn�ch nacz�� w Izrael� należ� do charedim!) i�d.

�ak �daje się rodzinie spros�ać ��m wsz�s�kim w�da�kom i ��rz�mać się 
na powierzchni? Sekre� �kwi w fakcie�� że jawne dochod� s�anowią jed�nie 
mniejszą część b�dże�� rodzin�. �iesięczna pensja s��den�a kolel� składa się 
z dwóch części – z zasiłk� w�płacanego przez minis�ers�wo religii i z da�ków 
zebran�ch przez rek�ora kolel�. Zasiłek rządow� jes� niewielki i w�nosi nieco 
ponad 1000 szekli miesięcznie. S�ma �a zmienia się co rok��� w zależności od 
s�kcesów negocjac�jn�ch przeds�awicieli par�ii �l�raor�odoks�jn�ch. Ponie-
waż rodzin� �l�raor�odoks�jne określane są jako biedne�� wiele z nich (wedł�g 
dan�ch: około 11.000 awrachów każdego rok�) o�rz�m�je również w�równanie 
do „dochod� minimalnego”. Rodzin� o�rz�m�ją �eż od pa�s�wa „doda�ek na 
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dzieci”�� mogąc� sięgać do 2.500 szekli miesięcznie. Rodzin� �l�raor�odok-
s�jne ��rz�m�ją się na powierzchni �akże dzięki wiel� �lgom – �akim jak 
�lga na in�erna� dla dzieci�� �lga na poda�ek miejski�� �lga na przedszkole�� 
�lga na �bezpieczenie społeczne i zdrowo�ne – k�ór�ch rodzin� świeckie nie 
o�rz�m�ją (z racji różnic w s��l� ż�cia). Kosz�k �lg może sięgać nawe� s�m� 
10.000 szekli miesięcznie.

Wiele koleli daje awrachom doda�kowe s��pendi�m�� k�óre rek�or kolel� 
rozdziela z do�acji wpłacon�ch przez dobrocz��ców z Izraela l�b częściej 
– z zagranic�. W ��m cel� rek�or op�szcza rodzinę i kolel�� leci za granicę�� 
��łając się od jednej gmin� ż�dowskiej do dr�giej�� s�piając w �am�ejsz�ch 
domach gościnn�ch (hebr. hachnasat orchim – dom�� częs�o podarowan� gminie 
w ��m cel� przez jej boga�ego członka�� w k�ór�m goście i po�rzeb�jąc� o�rz�-
m�ją nocleg i poż�wienie za darmo) i p�kając do drzwi po�encjaln�ch spon-
sorów. Niek�ór�m rek�orom koleli dopis�je szczęście i znajd�ją dobrocz��cę�� 
go�owego wziąć na siebie pełne ��rz�manie kolel� (o dobrocz�nności wśród 
charedim będzie mowa dalej). Ab� zwiększ�ć skromn� dochód�� część awrachów 
�częszcza doda�kowo do „kolel� wieczorowego” (hebr. kolel erew – codziennie�� 
międz� 21.00 a 22.00 wieczorem). Dzięki �em� ich b�dże� zasilan� jes� przez 
kolejne kilkase� szekli miesięcznie. Niek�órz� chodzą �eż do „porannego 
kolel�” (kolel boker)�� przed poranną modli�wą�� l�b do „kolel� weekendowego” 
(kolel sziszabat). Również oni o�rz�m�ją w zamian kilkase� szekli miesięcz-
nie .

Znaczna część koleli nie poprzes�aje na comiesięcznej w�płacie�� lecz s�ara 
się „�� i ówdzie” pomagać swoim s��den�om. Niek�óre posiadają oddzieln� 
f�nd�sz poż�czkow� dla s��den�ów�� inne finans�ją im s�oma�ologa�� jeszcze 
inne w�s�łają żon� s��den�ów po porodzie do sana�ori�m. Są i �akie�� k�óre 
s�ać na �o wsz�s�ko na raz. W miesiąc� świą�eczn�m w�płaca się najczęś-
ciej pół�orej pensji�� ab� pomóc s��den�om poradzić sobie z w�sokimi w�da�-
kami�� lecz bez wą�pienia największe s�m� w�płacane są w przeddzie� świę�a 
Pesach. Rek�orz� koleli dają z siebie wsz�s�ko�� b� pomóc s��den�om pokonać 
wsz�s�kie �r�dności ekonomiczne�� nas�ręczane przez �o najdroższe świę�o 
w rok�. Tak cz� owak�� s��pendi�m dla s��den�a kolel� jes� bardzo niskie i nie 
da się z niego ż�ć. Ab� powiązać koniec z ko�cem�� wiel� awrachów ima się 
więc rozmai��ch doda�kow�ch zajęć na czarno: �czą dzieci w chederze�� dają 
korepe��cje�� �czą się w chewrucie ze s��den�ami jesziw�� prac�ją jako kierowc��� 
sprzą�acze�� sprzedawc��� robią remon�� i�p.

Is�nieje �eż wiele amer�ka�skich f�ndacji wspierając�ch kolele�� na czele 
z �ad le-Awraham. Czasem finans�ją oni każdego awracha z osobna�� zgod-
nie ze zw�czajow�m �kładem „Issachar i Zew�l�n”. �d� �ak�b pobłogosła-
wił swoich s�nów i ich plemiona�� w każd�m z błogosławie�s�w odniósł się do 
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cech każdego z nich. „Issachar�� osioł kościs���� leż� międz� kamieniami” (Rdz. 
49:14)�� �o znacz� Isaschar ma �warde plec� i zdoln� jes� nieść bez w��chnie-
nia ciężkie jarzmo Tor��� a gd� się zmęcz��� kładzie się na chwilę�� po cz�m r�sza 
dalej nieść �o brzemię. Zew�l�n z kolei�� „zamieszka na brzeg� morza” (Rdz. 
49:13) – cz�li jes� �o plemię�� k�óre zajm�je się handlem�� ��rz�m�je plemię 
Isaschara i �możliwia m� zajmowanie się Torą. �ego zapła�ą jes� powiększa-
nie na�ki Tor� w Izrael�. Podobne �kład� zawierane obecnie z�skał� sobie 
nazwę „�kład� Isaschara i Zew�l�na”. W ��m w�padk� awrach siedzi i s��-
di�je Torę�� podczas gd� mecenas �roszcz� się o jego ��rz�manie�� mając w �en 
sposób swój �dział w cnocie na�ki Tor�.

Ab� zroz�mieć�� jak �l�raor�odoks�jnej rodzinie �daje się prze�rwać finan-
sowo�� należ� poznać sposób�� w jaki robi zak�p�. Sek�or �l�raor�odoks�jn��� 
jako sek�or zjednoczon� i posiadając� d�żą siłę nab�wczą�� ma �eż wielką 
siłę prze�argową. W efekcie liderom �daje się �z�skać dla niego spore �lgi 
mieszkaniowe�� kom�nikac�jne cz� na ar��k�ł� ż�wnościowe�� a �o za sprawą 
zawieran�ch zbiorow�ch �kładów z rozmai��mi przedsiębiors�wami. Należ� 
również wziąć pod �wagę�� że w�da�ki charedim na pods�awowe prod�k���� �akie 
jak jedzenie�� �brania cz� zdrowie�� są znacznie mniejsze od w�da�ków świe-
ckich. Sklep� w dzielnicach zamieszkał�ch przez charedim są zw�kle znacznie 
�a�sze niż w dzielnicach świeckich. Działają �am �eż sklep� cel�jące w wie-
lodzie�ne rodzin��� w�specjalizowane w sprzedaż� prod�k�ów w wielkich opa-
kowaniach i po specjaln�ch cenach. Powod�je �o znaczne obniżenie kosz�ów 
ż�cia ��powej rodzin� �l�raor�odoks�jnej.

�ednak przede wsz�s�kim społeczność �l�raor�odoks�jna odznacza się 
w�soką wrażliwością na dobrocz�nność (hebr. cedaka). Nie ma rodzin��� k�óra 
nie łoż�łab� pieniędz� na k�órąś z niezliczon�ch organizacji dobrocz�nn�ch 
– do��cz� �o �akże rodzin biedn�ch. Źródłem �ego jes� prawo ż�dowskie�� 
zgodnie z k�ór�m każd� człowiek powinien przekazać dziesią�ą część sw�ch 
zarobków na dobrocz�nność. Człowiek pragnąc� się w�kazać może oddać 
pią�ą część�� lecz nie więcej�� ab� z ofiar�jącego sam nie s�ał się po�rzeb�- 
jąc�m.

W �l�raor�odoks�jn�m społecze�s�wie is�nieje bez lik� organizacji dobro-
cz�nn�ch rozdzielając�ch jedzenie�� �branie i inne rodzaje pomoc�. Najczęs�-
szą me�odą jes� �zw. gmach (skró� od słów gmilat chasadim – cz�n� miłosierdzia). 
W sek�orze �l�raor�odoks�jn�m działają ich ��siące. Gmach jes� organizacją 
bezpła�nie w�poż�czającą po�rzeb�jąc�m rozmai�e przedmio��. Is�nieją gma-
chy specjaliz�jące się w składan�ch łóżkach�� smoczkach�� lekars�wach i wsz�s�-
kim�� co ��lko może prz�jść do głow�. Również pieniądze. Poż�czanie pieniędz� 
�ważane jes� za najw�ższ� s�opie� micwy dobrocz�nności�� gd�ż poż�czka nie 
jes� dana �bogiem� w sposób m� �właczając� – jako podar�nek�� a jej wręcze-
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nie ra��je jednos�kę od �padk� ekonomicznego. Większość gmachów oper�je 
dolarami�� mimo iż spora ich część działa w oparci� o da�ki lokalne – dzieje 
się �ak ze względ� na siln� k�rs dolara w s�os�nk� do do�knię�ego inflacją 
szekla. Gmachy �dzielają różn�ch poż�czek�� w zależności od poli��ki danego 
gmachu oraz zasobności kas� w dan�m momencie. S�andardow� gmach poż�cza 
od 100 do 10.000 dolarów�� bez procen��. �ed�n�m war�nkiem jes� złożenie 
podpisów przez dwóch poręcz�cieli.

Ab� zwiększ�ć w�płacalność�� d�że gmachy o�worz�ł� swego rodzaj� 
„rach�nki bankowe” l�b „program� oszczędnościowe”. Wiel� l�dzi wpłaca do 
gmachów pieniądze�� k�óre zaoszczędzili na śl�b dzieci. Gmachy zobowiąz�ją się 
w�płacić wkład „w ��m świecie” (cz�li w prak��ce do miesiąca od zażądania 
w�pła��)�� zachow�jąc odse�ki „dla prz�szłego świa�a”. Pieniądze ocz�wiście 
nie leżą bezcz�nnie na koncie�� lecz poż�czane są osobom po�rzeb�jąc�m. Ów 
s�s�em�� w k�ór�m poż�czkę z jednego gmachu oddaje się poż�czką z innego�� 
wpędził wiele osób w zamknię�� krąg poż�czek. S���ację obraz�je pop�larn� 
wśród charedim żar� o Ż�dzie�� k�ór� przed śmiercią w �es�amencie kazał dwóm 
szefom gmachów nadal poż�czać sobie pieniądze co miesiąc�� ale j�ż bez jego 
pośrednic�wa. Dla niek�ór�ch krąg poż�czek �o sposób na ż�cie. Inni wpadli 
we��� bo nie mieli inn�ch możliwości na zdob�cie d�żej s�m� pieniędz� na 
śl�b dzieci. �eszcze inni �cz�nią wsz�s�ko�� b�le ��lko nie wpaść w zaklę�� krąg 
– poż�czka – zwro� – poż�czka – zwro� i �ak dalej.

Charedim radzą sobie �akże dzięki rozmai��m �lgom i zapomogom rządo-
w�m�� k�ór�ch celem jes� �lż�ć rodzinom o niskich dochodach – �lgi na poda-
�ek miejski�� dopła�a do „minimalnego zarobk�” z �bezpieczenia społecznego�� 
�lga żłobkowa�� �lga na ed�kację dzieci�� �lgi poda�kowe (dla o�rz�m�jąc�ch 
minimalną płacę)�� doda�ki na dzieci. W 2003 rok� s���acja �l�raor�odoks�j-
n�ch rodzin �legła pogorszeni� wraz z cięciami doda�ków na dzieci. Cięcia�� 
k�óre wśród charedim z�skał� miano „dekre�ów 5763 rok�” (hebr. gzerot taszsag) 
wraz ze wsz�s�kimi nega��wn�mi kono�acjami �ego słowa w �rad�cji ż�dow-
skiej�� wpędził� wiele rodzin w bardzo �r�dną s���ację ż�ciową. Nowe prawo 
�s�aliło jeden doda�ek na każde dziecko�� w w�sokości 120 szekli miesięcznie. 
Przez �o rodzina z ośmiorgiem dzieci�� k�óra wcześniej o�rz�m�wała co miesiąc 
4799 szekli miesięcznie z �bezpieczenia społecznego�� począwsz� od 2003 rok� 
zaczęła dos�awać jed�nie 960 szekli miesięcznie. Cięcia ogranicz�ł� doda�ki 
na dzieci średnio o 45% i powiększ�ł� liczbę biedn�ch rodzin.

Ocz�wiście�� lwia część społecze�s�wa ��rz�m�je się z prac��� cz� �o jed-
nego�� cz� obojga małżonków. Należ� podkreślić�� że znaczna część�� a wedł�g 
niek�ór�ch nawe� większość prac� w�kon�wanej w sek�orze �l�raor�odoks�j-
n�m�� opłacana jes� na czarno�� w cel� �niknięcia płacenia poda�ków. Sk��k�je 
�o ekonomiczn�mi i e��czn�mi w�paczeniami gospodarki �l�raor�odoks�jnej�� 
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lecz wiel� l�dziom �ła�wia ż�cie. Po la�ach na�ki w kolel� większość awrachim 
idzie do prac� – niek�ór�ch zm�sza do �ego s���acja ekonomiczna�� inni nie 
odnaleźli dla siebie miejsca w na�ce Tor�. W �ej kwes�ii chas�dzi różnią się od 
li�waków. Wśród li�waków szerzej prz�ję�e jes� siedzieć i �cz�ć się całe ż�cie. 
Nawe� gd� awrach m�śli o pójści� do prac��� presja społeczna zm�sza go do 
pozos�ania w kolel�. �eśli nie presja społeczna�� �o lęk przed ��m�� „co powie 
szwer (jid. �eść)”�� k�ór� przecież łoż�ł spore s�m��� żeb� jego zięć zos�ał �czo-
n�m w Piśmie. �d� jednak li�ewski awrach w ko�c� pos�anowi porz�cić ław� 
kolel��� w większości prz�padków poświęci pewien czas na na�kę „poważnego 
zawod�” – w�magającego prac� �m�słowej�� nie fiz�cznej.

Niek�órz� chas�dzi porz�cają kolel wkró�ce po śl�bie�� inni �czą się dł�żej. 
Nieliczni jed�nie pozos�ają awrachim przez dł�gi czas. Nie bez wpł�w� jes� 
fak��� że kobie�a chas�dzka oczek�je od swojego męża�� b� dobrze zarabiał�� 
podczas gd� ona zaję�a jes� opieką nad domem. �d� chasyd pos�anawia op�ś-
cić kolel i pójść do prac��� s�ara się znaleźć ją w ramach własnej społeczno-
ści. Do pożądan�ch poz�cji należą: melamed (na�cz�ciel) w chederze�� as�s�en� 
melameda i ��m podobne. Chasyd nie jes� w�bredn� i nie gardzi pracą fiz�czną 
magaz�niera cz� sklepikarza. Niewiel� chas�dów �cz� się zawodów – cieka-
w�m w�ją�kiem są chas�dzi Belz�� k�ór�ch admor namawia do na�ki profesji 
równolegle obok na�k w kolel�.

Dec�d�jąc się porz�cić kolel�� zarówno awrach li�ewski�� jak i chas�dzki�� s�ają 
przed poważn�m problemem. Ograniczona znajomość ma�ema��ki�� k�órą dał 
im cheder, oraz zerowa znajomość angielskiego raczej nie pomagają im znaleźć 
dobrej prac�. Chasydowi przeszkadza �o w mniejsz�m s�opni��� gd�ż (jak j�ż 
zos�ało powiedziane) sz�ka on prac� wewną�rz swojej społeczności. Li�wak 
nie ma w�bor� – zanim zacznie �cz�ć się konkre�nej profesji�� m�si poświęcić 
prz�najmniej rok na k�rs� do�czające.

Znaczna część awrachim w�chodząc�ch z kolel� na r�nek prac� posz�k�je 
prac� w oświacie: niek�órz��� przede wsz�s�kim chas�dzi sz�kając� prac� w ra-
mach własnej społeczności�� zacz�nają na�czać w chederach. Przejście z �czenia 
się w kolel� do na�czania w chederze dokon�je się przeważnie bez prz�go�o-
wania. Now� na�cz�ciel rz�can� jes� na głęboką wodę i m�si sz�bko na�cz�ć 
się pł�wać. Inni sz�kają prac� w jesziwach jako w�kładowc� i przewodnic� 
d�chowi (hebr. maszgichim�� l. poj. – maszgijach). O pracę w jesziwach �biegają 
się awrachim pochodząc� ze wsz�s�kim n�r�ów j�daizm� �l�raor�odoks�jnego 
i nie sposób jednoznacznie wskazać gr�p� prefer�jącej �ę dziedzinę.

Na��raln�m r�nkiem prac� dla charedim jes� r�nek �sł�g religijn�ch w Izra-
el� w ramach lokaln�ch rad religijn�ch – e�a�� rabinów miejskich�� dzielni-
cow�ch i firmow�ch�� �rzędników śl�bn�ch�� pracowników m�kw�� kon�rolerów 
kaszr����� rzeźników r���aln�ch i�p.�� proponowane są jed�nie charedim i cieszą 
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się d�ż�m zain�eresowaniem. Tajemnicą polisz�nela jes��� że ab� o�rz�mać 
e�a� z ramienia rad� religijnej�� nie po�rzeba szczególn�ch �mieję�ności�� lecz 
koneksji w par�ii rządzącej. Rada religijna (hebr. ha-moaca ha-datit) �o ciało 
rządowe is�niejące w każd�m mieście Izraela i �roszczące się o po�rzeb� reli-
gijne jego mieszka�ców. Rada podzielona jes� na kilka w�działów: w�dział 
kaszr����� w�dział śl�bów�� w�dział m�kw�� w�dział pochówków i w�dział eruwów 
(eruw – s�mboliczne ogrodzenie �eren��� pozwalające na zawieszenie części 
zakazów do��cząc�ch Ż�dów w szaba�). Każd� w�dział za�r�dnia wiel� pra-
cowników�� podporządkowan�ch miejskiem� rabinowi.

Wiel� rabinów miejskich i dzielnicow�ch czerpie doda�kowe dochod� 
z przem�sł� śl�bnego. Wprawdzie rabinowi nie wolno prz�jmować zapła�� 
za poprowadzenie ceremonii zaśl�bin�� ale mimo �o płaci się im „pod s�o-
łem” s�m��� k�óre (w zależności od chęci i możliwości darcz��c�) sięgać mogą 
nawe� 1000 szekli za śl�b.

Wiel� charedim dos�arcza pr�wa�n�ch �sł�g religijn�ch. Prz�kładowe 
zawod� �o sofer stam (pisząc� zwoje Tor��� tfilin i mezuzy)�� mohel (rzezak r���-
aln�)�� sprzedawca j�daików�� dr�karz�� redak�or ksiąg religijn�ch�� obro�ca 
rabiniczn� (odpowiednik adwoka�a w sądzie rabinackim)�� per�karka�� sprze-
dawca ar��k�łów koszern�ch i�d. Organizacja imprez rodzinn�ch (bar micw��� 
śl�b� i�p.) daje pracę całej armii charedim: począwsz� od zawodow�ch szadcha-
nów�� przez ka�eringowców�� fo�ografów i śpiewaków�� a ko�cząc na sprzedaw-
cach s�kni śl�bn�ch. Niemało charedim ��rz�m�je się z d�s�r�b�cji i sprzedaż� 
rozmai��ch �owarów�� począwsz� od lekars�w i prod�k�ów na��raln�ch�� przez 
�brania�� po książki. Niewielki�� lecz b�najmniej nie nieznaczn� procen� męż-
cz�zn ima się żebrac�wa�� �rak��jąc �o jak każdą inną pracę. Około cz�erech 
miesięc� rocznie sznorer (jid. żebrak) spędza za granicą (przeważnie w USA 
l�b Wielkiej Br��anii)�� chodząc od drzwi do drzwi i zbierając dolar do dolara. 
Pieniądze w�s�ła rodzinie w Izrael��� ż�jącej dzięki nim na niezgorsz�m  
poziomie .

W większości domów�� w k�ór�ch mąż jes� awrachem�� a kobie�a prac�je na 
��rz�manie rodzin��� s���acja ma�erialna jes� daleka od doskonałej. W �l�ra-
or�odoks�jnej społeczności�� z akcen�em na społeczność li�ewską�� �o kobie�a 
bierze na siebie ciężar ��rz�mania męża i dzieci. To od jej woli poświęcenia 
się i zgod� na pracę na dwóch e�a�ach na raz (w dom� i w prac� zawodowej) 
zależ��� cz� awrach będzie mógł kon��n�ować na�kę w kolel�. Przez wsz�s�-
kie la�a na�ki w seminari�m kobiecie wpaja się�� że ��rz�m�wanie „dom� 
Tor�” jes� wielką cno�ą. Także na�ka przedmio�ów zawodow�ch ma na cel� 
prz�go�owanie jej do spros�ania zadani� ��rz�mania „dom� Tor�”�� k�órem� 
poświęci się po śl�bie. Do niedawna �l�raor�odoks�jne kobie�� miał� bardzo 
ograniczon� w�bór zawodów. �ogł� podjąć pracę na�cz�cielki�� księgowej�� pra-
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cownic� bi�rowej l�b założ�ć własn� biznes. Dwóch pierwsz�ch profesji �cz�ł� 
się w seminari�m�� dwie os�a�nie nie w�magają �przedniego prz�go�owania�� 
lecz �czone są w prak��ce. Ab� zdob�ć źródło ��rz�mania�� wiele kobie� dec�-
d�je się o�worz�ć własn� biznes. Niek�óre robią �ak z brak� innego w�bor� 
(nie mają w��czonego zawod��� nie mogą znaleźć prac� w zawodzie i�p.)�� 
inne zaś są powodowane nadzieją na wzbogacenie się. O�wierając własn� 
biznes�� większość kobie� zacz�na os�rożnie�� od sprzedaż� de�alicznej (mał� 
sklep prowadzon� w dom��� l�b w prz�domow�m magaz�nie). W razie s�kces� 
mogą o�worz�ć prawdziw� sklep; w przeciwn�m w�padk� ła�wo im pozb�ć 
się �owar� bez doda�kow�ch s�ra�. Do zawodów pop�larn�ch wśród kobie� 
należą również: ��pis�ka�� sekre�arka�� kwiaciarka�� szwaczka�� k�charka�� sprze-
dawcz�ni�� opiek�nka�� niania i�p.

Presja społeczna�� w�wołana fak�em�� że o�rz�manie e�a�� na�cz�cielki cz� 
przedszkolanki granicz�ło z c�dem�� zaowocowała wprowadzeniem informa-
��ki do programów na�czania seminariów. Informa��ka rozpoczęła inwa-
zję now�ch przedmio�ów i profesji do seminariów�� w ��m również zawodów 
związan�ch z sek�orem high-�ech. Wdarcie się świa�a poli�echniki do ż�cia 
�l�raor�odoks�jn�ch kobie� pos�awiło je przed rozmai��mi problemami hala-
chiczn�mi i e��czn�mi�� z k�ór�mi wcześniej prak��cznie nie miał� do cz�nie-
nia. Większość problemów związana b�ła z sek�orem high-�ech�� k�ór� z�skał 
wśród nich największą pop�larność. Pojawił� się p��ania: „cz� można praco-
wać w zespole z mężcz�znami?”; „cz� mogę pracować w jedn�m bi�rze z męż-
cz�zną?” i ��m podobne. Ponad�o kobie�� pos�awione zos�ał� przed w�borem: 
dom cz� kariera? Zajmowanie się dziećmi cz� praca do pią�ej po poł�dni�? 
Prz� cz�m nie chodzi �� o p��anie�� cz� rodzić dzieci�� cz� nie�� lecz o �o�� cz� 
mają b�ć one w�chowane przez ma�kę�� cz� przez opiek�nkę.

Te oraz wiele inn�ch�� podobn�ch problemów sprawił��� że przedsiębiorc� 
nawiązali kon�ak� z firmami sof�ware’ow�mi�� prób�jąc s�worz�ć w nich „gr�p� 
�l�raor�odoksek” – zespoł� złożone z �l�raor�odoks�jn�ch kobie��� prac�jąc�ch 
w oddzieln�ch pokojach na �zw. „e�acie ma�ki” (do siedmi� godzin dziennie). 
W niek�ór�ch firmach pom�sł �en prz�jął się�� w inn�ch nie spo�kał się z poz�-
��wn�m odzewem.

Problem� halachiczne�� k�óre najw�raźniej zar�sował� się w firmach high-
�ech�� do��czą charedim prac�jąc�ch w niemal każdej dziedzinie. W rez�l�acie 
podję�o prób� s�worzenia miejsc prac� odpowiadając�ch �l�raor�odoks�jn�m 
kobie�om. Niemal wsz�s�kie przedsiębiors�wa na r�nk��� za�r�dniające �l�ra-
or�odoks�jne pracownice�� cz�nią �o pod nadzorem rabiniczn�m�� sprawdza-
jąc�m�� cz� praca przebiega w zgodzie z prawem ż�dowskim. Firm� z kolei 
s�arają się przes�rzegać wsz�s�kich zasad�� gd�ż s�ra�a cer��fika�� rabinicz-
nego oznaczałab� dla nich ��ra�ę dobrej i oddanej sił� roboczej.



Rozdział 3174

CiCha rEwoluCja ultraortodoKsyjna

W os�a�nich la�ach dokon�je się w sek�orze cicha rewol�cja. Większość 
świeckich nie jes� jej świadoma�� lecz każd� charedi może opowiedzieć o jej 
codzienn�m wpł�wie. Na najważniejsz�ch forach �l�raor�odoks�jn�ch kon-
serwa��wne kod� zachowa� zakaz�ją wszelkiej wzmianki o zachodząc�ch 
zmianach i jej znaczeniach. Co więcej�� powszechnie sądzi się�� że mowa jed�-
nie o rozwoj� ekonomiczn�m�� k�ór� prz�swoił sobie s�ar��� �l�raor�odoks�jn� 
świa�. �es� �o ocz�wiście �ł�da�� ��powa dla społecze�s�wa�� k�órem� brak per-
spek��w� socjologicznej i nie roz�mie procesów społeczn�ch. Rewol�cja �a 
nie nas�ąpi w ciąg� dnia cz� dwóch dni�� lecz jes� dł�go�rwał�m procesem�� 
k�órego �empo zmienia się na przes�rzeni la� i k�ór� napo��ka na poważn� 
opór. �imo �o�� moim zdaniem�� pociąg op�ścił j�ż s�ację począ�kową i nie 
zawróci ze swej drogi. 

Zmian� w społecze�s�wie �l�raor�odoks�jn�m w�nikają z nas�ęp�jąc�ch 
główn�ch prz�cz�n:
1. S�r�k��ralne w�paczenia ekonomiczne i inne – efek� inflacji rad�kalizacji 

religijnej i herme��czności�� idące w parze z bł�skawiczn�m prz�ros�em 
demograficzn�m�� nie�chronnie pop�chające charedim k� kr�z�sowi (zwłasz-
cza norm� prac��� na�ki i skromności).

2. Pos�ęp�jące o�warcie na świeckie media i na�kę�� kr�szące z wolna m�r� 
�l�raor�odoks�jnego ge��a i obalające f�nkcjon�jące mi�� (przede wsz�s�-
kim nega��wn� obraz świeckiego świa�a).

3. Dojrzewające młode pokolenie�� �rodzone w Izrael��� k�óre prz�swoiło sobie 
wrodzone cech� izraelskie.

4. Wzros� s�op� ż�ciowej�� k�ór� ws�rząsnął �rad�cją �bogiego społecze�s�wa 
i s�worz�ł nowe po�rzeb�.

5. S�ara wars�wa prz�wódcza�� k�órej część w�marła�� a część jes� w podeszł�m 
wiek��� s�opniowo �raci domin�jącą poz�cję w społecze�s�wie. �aleje a��o-
r��e� nadzor� rabinicznego i co r�sz w�b�chają wewnę�rzne walki o s�kce-
sję�� ws�rząsające s�r�k��rami całej społeczności.

6. Charedim prz�b�wając� do Izraela z Amer�ki i E�rop� na s��dia w jesziwach 
l�b na kilka la� oraz chozrim bi-tszuwa są bardziej o�warci na nowoczesność 
od izraelskich charedim. Pod ich wpł�wem izraelska �l�raor�odoksja prz�j-
m�je nowe norm� odnośnie jęz�ka�� s�roj� i rozr�wki (w ��m np. chodzenia 
do kina)�� �znając za ich prz�kładem�� że nie s�oją one w sprzeczności z �l-
�raor�odoks�jn�m świa�opoglądem. �imo iż rek�orz� jesziw są przeciwni 
��m wpł�wom i s�arają się z nimi walcz�ć�� w prak��ce są oni zależni od 
pieniędz� s��den�ów z zagranic�.
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7. Relacje charedim i świeckich Ż�dów �legł� in�ens�fikacji�� na co wpł�w miał� 
zmian� w zw�czajach mieszkaniow�ch i ekonomii charedim�� oraz rozkwi� 
in�erne��. Charedim�� a zwłaszcza par�ia Szas�� od la� współ�worząca rząd�� 
mają dziś is�o�n� wkład w prace izraelskiego rząd��� co prz�cz�nia się do 
ich pos�ęp�jącej in�egracji z izraelskim s��lem ż�cia. Charedim nie ż�ją j�ż 
na marginesie�� lecz znajd�ją się w ważn�ch ośrodkach władz��� mając�ch 
wpł�w na całoksz�ał� ż�cia w pa�s�wie (�inis�ers�wo Spraw Wewnę�rz-
n�ch�� �inis�ers�wo Kom�nikacji�� �inis�ers�wo Spraw Socjaln�ch i�d.).

8. Kr���ka w�rażana przez świeckie środki masowego przekaz� pod adresem 
�l�raor�odoksji�� nie jes� jej obca i ma coraz bardziej widoczn� wpł�w (głów-
nie przez �o�� że charedim są ekonomicznie zależni od świeckich). Większość 
charedim odrz�ca �ę kr���kę pod rozmai��mi pre�eks�ami; jak w�nika z roz-
mów z liderami �l�raor�odoks�jn�mi�� wiedzą oni�� że jes� w niej więcej niż 
��lko ziarno prawd�. Wiel� z nich (obecnie również wiel� liderów) roz�-
mie�� że zmian� są konieczne. Kr���kę�� nierzadko przechodzącą w jawną 
kpinę bądź wrogość�� s�reścić można do nas�ęp�jąc�ch p�nk�ów:

 a)  społeczność �l�raor�odoks�jna s�oi na s�anowisk� konserwa��wn�m 
i odrz�ca war�ości liberalne. �ej przeds�awiciele w parlamencie zapo-
biegają ekspansji liberalnego prawodaws�wa�� a jej gaze�� poddają infor-
macje cenz�rze;

 b)  charedim nie podlegają obowiązkowi sł�żb� wojskowej�� będącej pods�awą 
świeckiego świa�opogląd��� co prz�cz�nia się do pos�rzegania ich jako 
egois�ów�� działając�ch poza s�s�emem i nie broniąc�ch pa�s�wa przed 
jego wrogami;

 c)  charedim �rak��ją poli��kę ins�r�men�alnie�� przede wsz�s�kim jako śro-
dek do zdob�cia pieniędz�. Niemal nigd� nie sł�sz� się �l�raor�odoks�j-
n�ch posłów�� walcząc�ch o coś innego niż pieniądze;

 d)  charedim szerzą elemen�� mis��czne i emocjonalne�� sprzeciwiając się 
racjonalizmowi i na�ce;

 e)  ed�kacja �l�raor�odoks�jna odrz�ca war�ości oświeceniowe�� ksz�ałcąc�� 
z perspek��w� świeckiej�� ignoran�ów i nie�ków (nie znając�ch pods�aw 
na�k ścisł�ch�� jęz�ków�� his�orii i�p.);

 f)  społeczność �l�raor�odoks�jna �chodzi za nieprod�k��wną (��dzież 
– mówiąc kolokwialnie – pasoż��niczą)�� gd�ż wiel� jej członków�� mias� 
pracować na swoje ��rz�manie�� �cz� się i ż�je z rozmai��ch zasiłków. Co 
więcej�� dzięki ar��k�łom p�blikowan�m na łamach pop�larn�ch gaze��� 
społecze�s�wo dowiedziało się o rozmiarach przekrę�ów i machlojek�� do 
k�ór�ch �ciekają się charedim�� b� w�ciągnąć od pa�s�wa pieniądze i nie 
płacić poda�ków. Prak��ki �e b�dzą powszechne ob�rzenie�� zwłaszcza 
w społecze�s�wie �macniającego się e�os� kapi�alis��cznego;
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 g)  w okolicach zamieszkał�ch przez charedim świecc� częs�o odcz�wają 
a�mosferę zagrożenia ich wolności osobis�ej – swego rodzaj� „prz�-
m�s� religijnego”;

 h)  k�l� admorów na dworach chas�dzkich odbieran� jes� przez świeckich 
jako pr�mi��wn��� dziecinn� i niedemokra��czn�;

 i)  wiel� charedim (zwłaszcza wars�wa najbardziej rad�kalna) odrz�ca s�jo-
nizm i kpi z s�mboli pa�s�wowości (np. nie s�ają na baczność na dźwięk 
s�ren� w Dni Pamięci). Charedim s�anowią zagrożenie dla świeckiej �oż-
samości ż�dowskiej�� gd�ż �ważają się za najw�ższą ins�ancję dec�d�-
jącą�� k�o jes� Ż�dem i cz�m jes� naród ż�dowski. Charedim zagrażają 
również pojęci� religijności nie-�l�raor�odoks�jn�ch osób przes�rzega-
jąc�ch prz�kaza��� gd�ż prezen��ją ich �eologiczną an���ezę i odmienn� 
s��l ż�cia oraz podważają drogę religijnego s�jonizm�;

 j)  jednoli�� s�rój charedim przecz� nowoczesnej es�e��ce;
 k)  ścisła kon�rola nad rodziną i prz�m�szanie jej do pos�ępowania zgod-

nego z �ward�mi normami s�oją w sprzeczności z demokra��czn�m 
e�osem wolności i ind�wid�alizm�;

 l)  prasa �l�raor�odoks�jna przeds�awia świa� świecki jako e��cznie 
chrom��� co jes� �jęciem obrażając�m świeckich;

 m)  charedim mają wiele dzieci�� co przecz� e�osowi świeckich rodziców (�ro-
ska o każde dziecko z osobna);

 n)  charedim pos�rzegani są jako zagrożenie demograficzne. �eśli �empo ich 
prz�ros�� na��ralnego ��rz�ma się na obecn�m poziomie i nie nas�ą-
pią żadne inne zmian� w demografii pozos�ał�ch sek�orów�� w 2028 rok� 
charedim będą s�anowić 20��5% pop�lacji ż�dowskiej i 15% całej pop�la-
cji Izraela;

 o)  lękowi �owarz�sz� kpina i pogarda. �ej źródła �kwią w pojęci� s�joni-
zm� jako zaprzeczenia diaspor��� widząc�m w s�ar�m świecie ż�dow-
skim k�l��rową skamielinę�� dla k�órej nie ma miejsca w nowoczesn�m 
świecie. Charedim�� zachow�jąc� �l�ra-�rad�c�jn� s��l ż�cia�� odgradzają 
się od nowoczesn�ch „ocz�wis�ości”�� �akich jak prawd� na�kowe cz� 
społecze�s�wo wielok�l��rowe. W najlepsz�m w�padk� pos�rzegani są 
jako rezerwa��� oglądan� podczas szaba�ow�ch spacerów do �ea Szea-
rim; w najgorsz�m – jako pr�mi��wni f�ndamen�aliści.

Należ� podkreślić�� że większość świeckich w is�ocie nie zna świa�a chare-
dim�� w swoich opiniach ograniczając się do �ogólnie��� s�ereo��pów i przesą-
dów�� narosł�ch wokół �l�raor�odoksji. Także środki masowego przekaz� mają 
�endencję do przeds�awiania jednow�miarowego�� najczęściej nega��wnego 
obraz� świa�a charedim. Oni zaś cz�ją się ��m do�knięci i odbierają �o jako 
próbę ich szkalowania; w d�żej mierze obie s�ron� �oczą międz� sobą dialog 
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dwóch gł�ch�ch. �ednakże zmian� zachodzące w społecze�s�wie świeckim 
(zbliżenie do religii) oraz �l�raor�odoks�jn�m pozwalają widzieć na hor�zon-
cie zbliżenie międz� charedim a świeckimi�� nie ��lko w s��l� ż�cia�� lecz �akże 
w poziomie wzajemnego zroz�mienia.

Co zmieniło się i co się zmienia w społecze�s�wie �l�raor�odoks�jn�m? 
O�o widoczne j�ż zmian��� wskaz�jące jednocześnie na dalsz� rozwój w�da-
rze�:
1. Kultura pracy. Obecnie coraz więcej charedim prac�je w zawodach�� k�óre 

wcześniej b�ł� im obce: prawnic��� księgowi�� informa��c��� impor�erz��� prze-
m�słowc��� pracownic� reklam� i marke�ing� i�p. W sk�piskach l�dności 
�l�raor�odoks�jnej każdego rok� o�wierane są w�ższe szkoł� �czące roz-
mai��ch zawodów oraz pr�wa�ne ins������ i k�rs� prz�sposobienia zawo-
dowego. W os�a�nich la�ach pows�ało również wiele agencji pośrednic�wa 
prac� specjaliz�jąc�ch się w �l�raor�odoks�jn�m r�nk��� z k�ór�ch w�róż-
niającą b�ła agencja �af�each (hebr. kl�cz).

 Wedł�g badania przeprowadzonego przez Związek Przem�słowców D�s-
�r�k�� �erozolim��� op�blikowan�m w 2008 rok��� w ciąg� os�a�nich ośmi� 
la� nas�ąpił sześciokro�n� wzros� liczb� charedim zaangażowan�ch w prze-
m�sł w �erozolimie i okolicach (w szczególności kobie��� przede wsz�s�kim 
w branżach high-�ech!).

2. kultura edukacji. Wiele dróg b�ło zamknię��ch przed sz�kając�m prac� 
awrachem�� z racji pods�awow�ch braków w w�ksz�ałceni�. Program na�ki 
w chederze zawiera bardzo niewiele przedmio�ów świeckich�� a i �e �czone 
są na poziomie zaledwie pods�awow�m. W jesziwach przedmio�� świeckie 
w ogóle nie są brane pod �wagę. Rabin Szach gwał�ownie sprzeciwiał się 
wprowadzeni� świeckich przedmio�ów do jesziw�� opon�jąc nawe� prz�spo-
sobieni� zawodowem� awrachim�� k�órz� sami �ego chcieli. �d� w 1996 rok� 
rabin Szach zapadł w śpiączkę�� pojawiła się pierwsza r�sa na w�b�dowan�m 
przez niego m�rze: w Bnei Brak pows�ało „Ul�raor�odoks�jne Cen�r�m 
Prz�sposobienia Zawodowego” (Ha-Merkaz ha-Charedi le-Hachszara Mikcoit).

 W os�a�nich la�ach do lis�� dołącz�ł� ins����cje nadające charedim d�plom� 
akademickie. Są �o ins����cje �możliwiające młodzież� religijnej – zarówno 
z kręgów narodowo-religijn�ch (dati-leumi)�� jak i �l�raor�odoks�jn�ch – 
zdob�wanie w�ksz�ałcenia w war�nkach odpowiadając�ch ich s��lowi ż�cia 
oraz w drodze połączenia na�ki przedmio�ów religijn�ch i świeckich.

 W Bnei Brak założona zos�ała �l�raor�odoks�jna w�ższa szkoła (koledż) 
�achbar (skró� od Michlelet Bnei Brak ha-Charedit – Ul�raor�odoks�jn� 
Koledż Bnei Brak)�� w k�órej na�ka pos�rzegana jes� jak na w�dziale 
zamiejscow�m znan�ch �niwers��e�ów izraelskich�� �akich jak Bar Ilan�� 
Uniwers��e� hajfski cz� �ichlele� hadasa. 
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 Kolejną �l�raor�odoks�jną ins����cją ed�kac�jną jes� To�ro College. To�ro 
College jes� amer�ka�ską w�ższą szkołą specjaliz�jącą się w zarządzani��� 
lecz w jego m�rach na�cza się �eż inn�ch przedmio�ów�� w połączeni� ze 
s��diami ż�dowskimi.

 ha-�ichlala ha-Charedi� �er�szalaim (hebr. „Ul�raor�odoks�jn� Koledż 
�erozolima”) �o w�ższa szkoła religijna przeznaczona dla charedim. Koledż 
zos�ał założon� w 2000 rok� przez Adinę Bar Szalom�� córkę rabina Owadii 
�osefa. �es� �o pierwsz� �l�raor�odoks�jn� koledż w Izrael�. �ego absol-
wenci o�rz�m�ją d�plom� znan�ch ins����cji�� np. Uniwers��e�� Bar Ilan. 
Koledż prowadzi �eż k�rs� prz�go�owawcze z hebrajskiego�� angielskiego 
i ma�ema��ki oraz k�rs� prz�go�ow�jące do egzamin� ps�chome�r�cz-
nego�� k�órego w�nik dec�d�je o prz�jęci� kand�da�a na �niwers��e�.

 Ul�raor�odoks�jn� Kamp�s: �ias�eczko S��denckie Ono�� �o pierwsza 
ins����cja akademicka (Uniwers��e� Bar Ilan)�� k�óra dos�osowała się 
w 2002 rok��� do w�mogów społeczności �l�raor�odoks�jnej. Ul�raor�odok-
s�jn� Kamp�s �o oddzielne mias�eczko s��denckie�� �lokowane w Or �eh�da 
(mieście należąc�m do �elawiwskiej aglomeracji) i �możliwiające charedim�� 
mężcz�znom i kobie�om�� zdob�cie d�plom� akademickiego w a�mosferze 
na�kowej i społecznej odpowiadającej ich s��lowi ż�cia. W Ul�raor�odok-
s�jn�m Kamp�sie �cz� się ponad 1.600 s��den�ów na s��diach licencja-
ckich w zakresie prawa�� licencjackich i magis�erskich w biznesie oraz na 
k�rsach prz�go�owawcz�ch.

 W ha-�ichlala ha-Charedi� w �erozolimie i w Kamp�sie Ul�raor�odoks�j-
n�m w Kirja� Ono ma miejsce s�ał� wzros� w liczbie s��den�ów i na�cza-
n�ch zawodów – w ��m zawodów�� k�óre jeszcze niedawno nie miał� ws�ęp� 
do świa�a charedim�� �akich jak praca socjalna�� informa��ka�� ps�chologia�� 
media i na�ki społeczne.

 W�ższa Szkoła Techniczna (Beit Sefer Gawoa le-Technologia) �o ins����cja 
�miejscowiona w �erozolimie�� łącząca przedmio�� akademickie z na�ką 
Tor� dla mężcz�zn�� oraz prowadząca midraszę (seminari�m) dla kobie�. 
W�ższa Szkoła ma cz�er� w�dział� w �erozolimie�� dwa dla kobie� i dwa dla 
mężcz�zn. Nadaje ����ł licencja�a w wiel� dziedzinach �echniczn�ch.

 Również Uniwers��e� O�war�� (Ha-Uniwersita ha-Ptucha) o�worz�ł ścieżkę 
dla charedim�� a jego śladem idą obecnie najs�arsze �niwers��e�� w kraj�.

 Wsz�s�kie �e ins����cje łącz� dążenie do dopasowania się do w�mogów spo-
łeczności �l�raor�odoks�jnej. Na�cz�ciele (zarówno mężcz�źni�� jak i ko-
bie��) przes�rzegają podział� na zajęcia dla kobie� i mężcz�zn – i �ak np. 
mężcz�źni �czą mężcz�zn odpowiedniego dla nich ma�eriał�. Pomimo ��l� 
ins����cji i fak���� że liczbę ich �czniów szac�je się w ��siącach�� na razie 
�r�dno �o jeszcze nazwać rewol�cją społeczności charedim. Wciąż większość 
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mężcz�zn prefer�je na�kę w kolel� nad pracą zawodową. �imo �o n�r� 
�en rośnie w siłę; bez wą�pienia z czasem coraz więcej i więcej charedim 
będzie sz�kało dróg rozwoj� poza kolelem.

3. Kultura służby cywilnej (szerut leumi). Większość młod�ch charedim nie 
sł�ż� w wojsk� dzięki his�or�czn�m poroz�mieniom o zwolnieni� z �ego 
obowiązk��� co (jak zaznaczono wcześniej) b�dzi złość świeckiej części spo-
łecze�s�wa. Nie wchodząc w de�ale �ej drażliwej kwes�ii�� w�s�arcz� powie-
dzieć�� że minis�er bezpiecze�s�wa może odrocz�ć o rok pobór s��den�a 
jesziw��� dla k�órego „na�ka Tor� jes� zawodem”�� cz�li kogoś�� k�o przecię�-
nie �cz� się co najmniej 45 godzin ��godniowo i nie ima się inn�ch zajęć 
(prac� l�b prz�sposobienia zawodowego). Odroczenie sł�żb� wojskowej 
może b�ć przedł�żane co rok�� aż do osiągnięcia określanego przez prawo 
wiek� zwolnienia z pobor��� bądź do momen���� w k�ór�m wojsko zdec�d�je 
się na s�ałe zwolnić �l�raor�odoks�jnego poborowego ze sł�żb�.

 W os�a�nich la�ach i w �ej ma�erii zaszł� pewne zmian�. Sił� Obronne 
Izraela o�worz�ł� specjalne ścieżki sł�żb� wojskowej dla charedim�� zarówno 
jako żołnierz� w jednos�kach wsparcia �echnologicznego (w lo�nic�wie�� 
w�wiadzie�� mar�narce�� logis��ce i�p.)�� jak i żołnierz� w jednos�kach fron-
�ow�ch w ramach ba�alion� „Necach �eh�da” (Nachal Charedi)�� w k�ór�m 
sł�żą sami mężcz�źni i mają zapewnioną koszerną ż�wność le-mehadrin . 
Wspólne modli�w� są nierozdzielną częścią porządk� dnia�� a w �rakcie 
sł�żb� i zapraw� w�dzielan� jes� czas na na�kę Tor�. Dowódc��� świadomi 
w�mogów s�awian�ch przez �l�raor�odoks�jn� s��l ż�cia żołnierz��� są prz�-
go�owani�� b� im spros�ać. Sł�żba nadzorowana jes� przez zespół rabinów 
i w�chowawców�� k�ór�ch żołnierze mogą poradzić się na każd� �ema�. Na 
razie do sł�żb� wojskowej zgłosiło się kilka ��sięc� osób�� lecz �o�� co niegd�ś 
b�ło �refne dla charedim�� z wolna z�sk�je coraz większą akcep�ację (najczęś-
ciej milczącą rabinów) i ciesz� się coraz większ�m zain�eresowaniem.

 Pod koniec rok� 2010 Cahal op�blikował dane związane z poborem chare-
dim. Wedł�g nich�� około ��siąca młod�ch charedim�� żona��ch i nieżona��ch�� 
zaciągnęło się w ciąg� rok� do zasadniczej sł�żb� wojskowej. W odniesie-
ni� do 2009 rok� nas�ąpił dw�dzies�opięcioprocen�ow� wzros� w liczbie 
poborow�ch charedim. Obecnie około 2.500 charedim sł�ż� w wojsk�; prze-
ważnie w projek�ach przeznaczon�ch specjalnie dla nich i w Nachal Cha-
redi. Większość charedim zaciąga się w ramach program� „Szachar” (hebr. 
świ��� skró� od sziluw charedim – in�egracja charedim)�� w �rakcie k�órego żoł-
nierze przechodzą również prz�sposobienie zawodowe. Dla pa�s�wa jes� 
�o podwójn� s�kces: nie dość�� że charedim sł�żą w wojsk��� �o jeszcze po 
w�jści� do c�wila dołączają do r�nk� prac� dzięki zdob���m �mieję�noś-
ciom zawodow�m. Projek� „Szachar”�� rozpoczę�� w 2007 rok� przez Sił� 
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Powie�rzne jako eksper�men�aln� dla 38 �czes�ników�� w 2010 prz�ciągnął 
j�ż ponad 530 charedim. Również wojsko określa in�egrację charedim jako 
s�kces i plan�je wprowadzenie w ż�cie kolejn�ch projek�ów przeznaczo-
n�ch dla �l�raor�odoks�jn�ch żołnierz�.

 Os�a�nimi czas� wiele now�ch możliwości o�worz�ła przed charedim sł�żba 
c�wilna (ra�ownic�wo med�czne�� s�raż pożarna�� policja�� praca w samorzą-
dach lokaln�ch i�p.)�� można więc spodziewać się�� że i �e opcje s�opniowo 
znajdą coraz więcej chę�n�ch.

4. Kultura konsumpcji . O�warcie się społeczności �l�raor�odoks�jnej na 
nowoczesność zaowocowało znacząc�m podniesieniem się poziom� ż�cia. 
��ż dziś można s�wierdzić�� że coraz więcej l�dzi ż�je na średnim poziomie 
– w większości są �o prac�jąc� bądź samoza�r�dnieni. Zmiana �a wpł�wa 
�akże na spadek (na razie niewielki) prz�ros�� na��ralnego – �endencję�� 
k�óra moim zdaniem będzie się z czasem wzmacniać.

 Zmiana w k�l��rze prac� pociąga za sobą zmian� w k�l��rze kons�mpcji 
charedim�� k�óra coraz bardziej �podabnia się do ogólnej k�l��r� kons�mp-
cji. W przeszłości charedim pos�rzegani b�li jako k�p�jąc� jed�nie naj�a�-
sze prod�k��. Wiele przedsiębiors�w nie fa��gowało się reklamować swoich 
prod�k�ów wśród charedim�� z przekonania�� że �ak cz� owak charedim na ich 
prod�k�� nie s�ać. Wbrew �em��� badania r�nk� przeprowadzone w os�a�-
nich la�ach odkr�ł��� że �l�raor�odoks�jn� klien� zwraca d�żą �wagę na 
markę k�powanego prod�k��. Dla prz�kład��� badania ins������ �eocar-
�ograph� z 2008 rok� pokazał��� że ponad jedna �rzecia charedim�� plan�jąc 
zak�p��� bierze pod �wagę markę i nazwę �owar�. Do��cz� �o �akże marek 
pods�awow�ch prod�k�ów�� ��p� nabiał cz� pła�ki śniadaniowe.

 Po odkr�ci� ogromnego po�encjał� �kwiącego w �ak d�żej gr�pie spo-
łecznej�� wiele firm zaczęło kierować do niego kampanie reklamowe. �ak 
grz�b� po deszcz� w�ras�ał� agencje reklamowe�� specjaliz�jące się w sek-
�orze �l�raor�odoks�jn�m. Dziś prak��cznie nie ma d�żej agencji reklamo-
wej i marke�ingowej�� k�óra nie prowadziłab� oddziałów do spraw klien�ów 
�l�raor�odoks�jn�ch�� ros�jskojęz�czn�ch i arabskich.

 Ab� zroz�mieć doniosłość zmian w �l�raor�odoks�jnej k�l��rze kons�mp-
cji�� w�s�arcz� spojrzeć na liczb��� p�blikowane co r�sz w mass mediach. 
Dla prz�kład��� corocznie sek�or �l�raor�odoks�jn� k�p�je ar��k�ł� ż�w-
nościowe war�e 2��6 miliarda szekli�� w�dając na inne niezbędne prod�k�� 
– jak �branie�� ob�wie�� i sprzę� gospodars�wa domowego – doda�kowo 
2��2 miliarda szekli (dane z 2006 rok�).

 Zmieniają się również miejsca�� w k�óre charedim chodzą na zak�p�. Przed 
około pię�nas�� la�� nie is�niał� s�permarke�� dla charedim. W�prawa do 
s�permarke�ów w Rama� �an cz� w Tel Awiwie b�ła w�darzeniem porów-
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n�waln�m do w�praw� za granicę. Wielkie lodówki�� a�rakcje�� bł�sko�ki 
i nieko�czące się półki pełne jedzenia oślepiał� charedim. Obecnie nie ma 
dzielnic� w Bnei Brak�� w k�órej nie b�łob� �akiego s�permarke��. W nie-
k�ór�ch dzielnicach działa ich nawe� kilka i �oczą ze sobą os�rą r�walizację 
o klien�a. Część sieci przeznaczon�ch dla charedim �o filie wielkich sieci�� 
w�s�ęp�jące pod zmienion�mi nazwami: Pasz�� Zol należ� do gr�p� Ko-
Op�� sieci Alef i Szefa Sz�k należą do S�per Sol. W cał�m kraj� is�nieje 
(dane z 2008 rok�) 36 �l�raor�odoks�jn�ch sieci�� obracając�ch 4 miliar-
dami szekli rocznie.

 Rozwój nie ogranicz�ł się do branż� spoż�wczej – prak��cznie w każdej 
branż� nas�ąpił rozwój sieci �l�raor�odoks�jn�ch�� działając�ch we wsz�s�-
kich sk�piskach charedim w Izrael�. Wiel� charedim robi obecnie zak�p� 
�akże w sieciach świeckich; widok �l�raor�odoks�jnej rodzin� spacer�jącej 
w cen�r�m handlow�m nie jes� j�ż nicz�m nadzw�czajn�m (szczególnie 
w cen�r�m handlow�m A�alon nieopodal Bnei Brak i w cen�rach jerozo-
limskich). Niegd�ś nie b�ło prz�ję�e jadać na �l�raor�odoks�jnej �lic�. Dziś 
p�nk�� sprzedające fas� food rozlał� się po sk�piskach charedim. Również 
res�a�racje koszerne le-mehadrin o�wierają się jedna po dr�giej�� a zapo�rze-
bowanie wciąż rośnie.

 Charedim są wiern�mi pasażerami �ranspor�� p�blicznego. Do korz�s�ania 
z niego zm�sza ich rzecz�wis�ość – 68% z nich (dane z 2006 rok�) nie 
posiada samochod�. �ednakże os�a�nio i �a norma �lega zmianie. W okre-
sie świą� i w dni wolne od prac� wiel� charedim w�poż�cza samochod��� nie 
chcąc �zależniać rodzinn�ch w�cieczek od za�łoczonego �ranspor�� p�b-
licznego .

 W 2007 rok� 82% charedim posiadało �elefon komórkow�. Wedł�g dan�ch 
jednej z firm �elefonii komórkowej�� działającej w sek�orze �l�raor�odok-
s�jn�m�� na 250.000 właścicieli �elefonów komórkow�ch �ż�wan�ch przez 
charedim�� około 150.000 �o �elefon� „koszerne”. Są �o apara���� dop�szczone 
do �ż��k� przez charedim przez specjalną komisję rabiniczną�� w k�ór�ch 
dos�ępna jes� jed�nie f�nkcja rozmów (niedos�ępna jes� zaś f�nkcja sms). 
Pierwszą firmą�� k�óra odpowiedziała na wezwania rabinów�� b�ła firma 
�irs�� co wedł�g bada� r�nk� �możliwiło jej zdob�cie 20% r�nk� �l�ra-
or�odoks�jnego. W jej ślad� poszł� pozos�ałe firm� �elefonii komórkowej. 
Pomimo jasn�ch d�rek��w ze s�ron� rabinów�� około 40% charedim obok 
„koszernego” �elefon� posiada zw�kł� apara��� dzięki korz�s�ani� z rozma-
i��ch promocji oferowan�ch przez opera�orów �elefonii komórkowej.

5. Kultura spędzania wolnego czasu, rozrywki i rekreacji. Zgodnie 
z �l�raor�odoks�jn�m kodeksem pos�ępowania�� rozr�wka i rekreacja 
są pos�rzegane nega��wnie�� jako marnowanie czas��� k�ór� mógłb� b�ć 
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poświęcon� na�ce Tor�. �ednak inną sprawą jes� �rad�cja�� a inną rzecz�wi-
s�ość: wedł�g dan�ch z bada� przeprowadzon�ch w os�a�nich la�ach�� około 
40% charedim jeździ na wakacje raz w rok��� najchę�niej w ko�c� sierpnia 
(po święcie Tisza be-Aw rozpocz�na się przerwa semes�ralna w jesziwach)�� 
w Pesach i S�kko�. Większość spędza wakacje w Izrael��� z cał�mi rodzi-
nami. Najpop�larniejsz�mi miejscami na �rlop są „świę�e mias�a”: T�be-
riada�� Safed i �erozolima.

 Niek�órz� prefer�ją zorganizowane w�jazd� z pob��em w ho�el��� inni�� 
zwłaszcza biedniejsi�� zamieniają się mieszkaniami z inną rodziną.Więk-
szość ho�eli nie jes� koszerna le-mehadrin w ciąg� całego rok�. Ul�raor�o-
doks�jne agencje ��r�s��czne�� z k�ór�ch część jes� dobrze zorganizowana 
i zadomowiona na r�nk��� a część pows�aje ad hoc na po�rzeb� ��r�s��ki 
w dan�m rok��� s�arają się dos�osować ho�ele do po�rzeb �l�raor�odok-
s�jnej klien�eli. Po w�najęci� ho�el� na okres kilk� l�b kilk�nas�� dni�� 
sprowadzają one zespół maszgichim koszer�jąc�ch k�chnię�� organiz�ją pro-
gram� zajęć i w�cieczek�� po cz�m �r�chamiają akcję promoc�jną. Więk-
szość rodzin nie korz�s�a z �elewizorów i magne�owidów znajd�jąc�ch się 
w pokojach ho�elow�ch�� lecz nie wsz�s�kie – co znajd�je swój w�raz w ogło-
szeniach i paszkwilach (paszkwil�� l. mn. – paszkwilim – odezw� wieszane na 
m�rach or�odoks�jn�ch dzielnic) skierowan�ch przeciwko organiza�orom 
„koszern�ch wczasów”�� w k�ór�ch klienci przes�rzegani są�� b� nie polegali 
na zapewnieniach agen�ów�� lecz sprawdzili dokładnie�� cz� jadą w miej-
sce bez „obsceniczn�ch �rządze�”�� k�óre „niejednego doprowadził� do 
�padk�”. Poziom wczasów b�wa różn�. Niek�órz� poprzes�ają na mał�m 
i wakacje spędzają w in�erna�ach jesziw�� lecz coraz bardziej rozwija się 
branża l�ks�sow�ch w�cieczek dla charedim�� w kraj� i za granicą (do najpo-
p�larniejsz�ch kier�nków należą A�s�ria i Szwajcaria). �imo iż wakacje 
za granicą nadal przekraczają możliwości finansowe przecię�nego charedi�� 
również w ��m sek�orze odcz�waln� jes� os�a�nio wzros� w�jazdów za gra-
nicę�� zarówno wśród ��r�s�ów ind�wid�aln�ch�� jak i zorganizowan�ch. 
Coraz więcej charedim dec�d�je się również na spędzanie wolnego czas� 
w „świeckich” miejscach�� �akich jak p�bliczne parki cz� place zabaw.

 S�ale wzras�a �eż pop�� na przeds�awienia i koncer�� przeznaczone dla 
�l�raor�odoks�jnego odbiorc��� co doprowadziło do w�łonienia się gr�p� 
�l�raor�odoks�jn�ch celebr��ów�� przede wsz�s�kim wśród piosenkarz� 
chas�dzkich. Rozwija się �l�raor�odoks�jn� przem�sł filmow� oraz �ea�r�� 
z racji norm skromności (cnijut) skierowan� głównie do kobie� i dzieci.

6. kultura medialna. �eszcze niedawno prasa �l�raor�odoks�jna ograniczała 
się do gaze�� „ha-�odia” (przez�wanej „Prawdą” Ag�da� Israel); nieco 
później dołącz�ł do niej „ �a�ed Neeman”�� pre�end�jąc� do b�cia w�kład-
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nią p�nk�� widzenia Tor�. Na r�nk� pojawiło się jeszcze kilka ��godni-
ków�� lecz żaden z nich nie zdob�ł �ak dobrej poz�cji�� jak dwa pow�ższe. 
W os�a�nich la�ach w�darz�ła się rewol�cja w świecie �l�raor�odoks�j-
n�ch środków masowego przekaz�. Pows�awał� nowe gaze���� z k�ór�ch 
na w�różnienie zasł�g�je „ha-�ewaser”�� opar�� na programie bardziej 
nowoczesn�m i o�war��m niż � jego poprzedników. T�godniki „�iszpacha” 
i „Ba-Kehila” zdob�ł� poczesne miejsce na r�nk��� na k�ór�m jak grz�b� po 
deszcz� zaczęł� �akże w�ras�ać gaze�� lokalne i bezpła�ne.

 �aze�� �e nie �prawiają „dworskiego dziennikars�wa” w rodzaj� „ha-
�odii” cz� „ �a�ed Neeman”. W większości za�r�dniają młod�ch dzien-
nikarz��� nie bojąc�ch się w�ciągać na powierzchnię problemów drążąc�ch 
społeczność charedim. O weekendowego cz��elnika r�waliz�je znacznie wię-
cej gaze�. Największ� zasięg ma sieć gaze� lokaln�ch „Kaw I�on�� Da�i�”�� 
docierająca do 37��5% społecze�s�wa �l�raor�odoks�jnego. Kolorow� ��go-
dnik „�iszpacha” cz��a 31��9%�� weekendowe ed�cje „ha-�odia” i „ �a�ed 
Neeman” cz��a w weekend� zaledwie 25��5% społecze�s�wa �l�raor�odok-
s�jnego�� co w�nika z os�rej konk�rencji ze s�ron� ��godników i pras� lokal-
nej. Resz�ę r�nk� dzielą międz� sobą mniejsze magaz�n��� w ��m �akże 
sprofilowane�� jak na prz�kład „Kfar Chabad” dla chas�dów Chabad cz� 
„Idisz Sz�rajml” dla cz��ając�ch w jid�sz.

 „Kol Chai”�� religijna rozgłośnia radiowa�� pows�ała i nadająca dla sł�cha-
cz� �l�raor�odoks�jn�ch oraz narodowo-religijn�ch (dati-leumi)�� za�r�dnia 
prezen�erów�� dziennikarz� i koresponden�ów �l�raor�odoks�jn�ch�� choć 
większość zespoł� s�acji rekr���je się spośród społeczności narodowo-reli-
gijnej. W ciąg� ��godnia sł�cha jej około 31% sek�ora. Niedawno pows�ała 
również nowa�� �l�raor�odoks�jna rozgłośnia radiowa „Kol ba-Rama”�� 
z�sk�jąca rosnącą pop�larność. Za jej �r�chomienie odpowiada Ariel 
Konik (w�dawca „Kaw I�on�� Da�i�”). Sporo sł�chacz� gromadzą również 
pirackie s�acje radiowe�� w większości skierowane do sefard�jskich chare-
dim .

 Os�a�nimi la�� zwiększ�ło się �eż zaangażowani� charedim w ogólne środki 
masowego przekaz�. Do w�różniając�ch się pos�aci należą Kobi Arieli�� 
�edidia �eir�� �osi Eli��w�� �akow Eichler i Israel Eichler.

 In�erne� wdarł się do świa�a charedim mimo pro�es�ów ze s�ron� rabinów 
i rozmai�ej maści ak��wis�ów. „[Sprzeciw eli� wobec in�erne��] To dekre��� 
k�órem� społeczność nie jes� w s�anie spros�ać” – opisał s���ację �eh�da 
�eszi-Zahaw – mieszkaniec �ea Szearim�� w młodości związan� ze skraj-
n�mi ak��wis�ami z n�r�� Ne��rei Kar�a. Z biegiem la��� zwłaszcza po zało-
żeni� organizacji Zaka�� odszedł od skrajn�ch poglądów�� a nawe� zaczął 
działać na rzecz zbliżenia międz� świeckimi i religijn�mi Ż�dami.
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 Przewró��� nawe� jeśli jed�nie częściow��� miał miejsce w połowie gr�dnia 
2007 rok�. Rabiniczna Komisja do spraw �ass �ediów” obwieściła�� że 
zezwala charedim prowadząc�m in�eres� na korz�s�anie z in�erne���� po 
��m�� gd� znaleziono �echniczne rozwiązania blok�jące �reści �znawane 
za szkodliwe i sprowadzające na złą drogę. Pozwolenie do��cz�ło jed�nie 
ograniczonej liczb� s�ron in�erne�ow�ch�� sprawdzon�ch i za�wierdzon�ch 
przez komisję. Przełom b�ł możliw� dzięki ciągłej presji �l�raor�odoks�j-
n�ch przedsiębiorców�� k�ór�ch branże zm�szał� do �ż�wania in�erne��. 
T�mczasem wir�s in�erne�� rozprzes�rzenił się w wiel� domach. For�m 
„Be-Chadrei Charedim”�� założone w 2002 rok� przez chas�da Chabad 
jako for�m ��p� h�de park�� z czasem przeksz�ałciło się w ogromn��� naj-
ważniejsz� i najbardziej opinio�wórcz� por�al �l�raor�odoks�jn�. For�m�� do 
k�órego w 2007 rok� zapisan�ch b�ło ponad 3.000 charedim�� włączając w �o 
dziennikarz��� posłów�� i przeds�awicieli in�eligencji�� podzielił się na rozma-
i�e pomniejsze podfora �ema��czne (rodzina�� Chabad�� informacje i�p.)�� 
zarówno po hebrajsk��� jak i w jid�sz. Także sefard�jcz�c� s�worz�li własne 
for�m�� będące �r�b�ną pro�es�� przeciw aszkenaz�jskiej d�skr�minacji.

 Dla Charedim por�al „Chadrei Charedim” pełni rolę „wir��alnej m�kw�” 
– miejsca w�mian� plo�ek i nowinek w społeczności. Tema�� rozmów na 
for�m są jednak znacznie zróżnicowane – od spraw codzienn�ch�� przez 
najes (jid. nowin�)�� po poli��kę. Nierzadko można znaleźć na for�m kr���kę 
liderów cz� s�anowiska społeczności w zasadnicz�ch sprawach�� na prz�-
kład w kwes�ii pobor� do wojska�� „społeczności �cząc�ch się” cz� bied� z 
w�bor�. Również zdjęcia�� pojawiające się na for�m�� niejednokro�nie pod-
ważają s�are norm�.

 Na począ�k� 2008 rok� działało w Sieci kilkadziesią� �l�raor�odoks�jn�ch 
s�ron in�erne�ow�ch�� z k�ór�ch część poświęcona b�ła sferze sacrum�� a część 
sferze profanum – gospodarce�� rozr�wce�� informacjom�� rodzinie i�p.

 Ul�raor�odoks�jn� in�erne� należ� bez wą�pienia do najważniejsz�ch 
cz�nników�� powod�jąc�ch o�warcie się sek�ora na świa� zewnę�rzn��� co 
z perspek��w� socjologicznej oceniać można jako rewol�cję informac�jną. 
In�erne� �możliwia zdob�wanie wiedz� o o�aczając�m świecie bez w�cho-
dzenia z dom��� z pominięciem cenz�r� i kon�roli społecznej. In�erne� 
o�wiera fora w�mian� opinii. Wreszcie in�erne� odkr�wa przed charedim 
obraz��� k�óre wcześniej b�ł� przed nimi cenz�rowane�� w ��m s�ron� ero-
��czne i pornograficzne�� będące w świecie charedim jawn�m pogwałceniem 
norm skromności (cnijut). Zjawisko �o ws�rząsa posadami świa�a �l�raor-
�odoks�jnego. Klosz�� pod k�ór�m przez la�a ż�li charedim�� zacz�na pękać. 
To z kolei spo��ka się z kr���ką ze s�ron� „s�rażników bram” społeczności 
i można się spodziewać�� że będzie się ona nasilać. Efek�� jednak są j�ż 
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widoczne: władza rabinicznego es�ablishmen�� słabnie i s�opniowo pos�ę-
p�je proces zbliżenia międz� świa�em �l�raor�odoks�jn�m i świeckim.
Należ� podkreślić�� że opisane pow�żej zmian� są raczej ws�ępem do 

zmian. Co więcej�� równolegle do proces� o�wierania się i odchodzenia od 
rad�kalizm��� �rwają proces� rad�kalizacji. �es� �o zjawisko znane socjolo-
gii�� w k�ór�m dwa proces� pośrednio równoważą się. Upł�nie sporo czas��� 
nim �l�raor�odoksja zmieni się od wewną�rz�� co będzie procesem niezw�kle 
�r�dn�m i bolesn�m (j�ż �eraz proces �en pochłania wiele ofiar). �imo �o�� 
wbrew inn�m a��orom�� jes�em przekonan��� że proces ów w�darz� się jeszcze 
w �ej dekadzie�� i będzie nadchodził w coraz silniejsz�ch falach. Aż do �eraz 
czekaliśm� na �derzenie pierwszej fali�� k�óre zaowocowało pojawieniem się 
pierwsz�ch r�s na m�rach �l�raor�odoksji oraz �kazaniem problemów i prze-
szkód cz�hając�ch na dalszej drodze. Dr�ga fala �derz� sz�bciej i mocniej niż 
pierwsza�� przemieniając zjawiska marginalne�� w�wołane przez pierwszą falę�� 
w powszechne i domin�jące.
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Imigranci z b�łego Związk� Radzieckiego
�ała Rosja w Izrael�

KorzEniE sPołECznoŚCi żydowsKiEj  
w KrajaCh słowiańsKiCh

Nik� nie wie ze s��procen�ową pewnością�� kied� i jak pows�ała społeczność 
ż�dowska w krajach słowia�skich. Is�nieje prz�p�szczenie�� że Ż�dzi prz�b�li 
na �eren� Ka�kaz��� Czeczenii i Dages�an� j�ż w okresie niewoli babilo�skiej. 
Doświadcz�wsz� prześladowa� w okresie hellenis��czn�m i w czasie wojen 
m�z�łma�skich w Cesars�wie Perskim�� osiedlili się nad brzegiem �orza 
Czarnego�� na Półw�spie Kr�mskim i w �r�zji. W okresie międz� VII a począ�-
kiem XI wiek� na �erenach od Wołgi�� przez gór� Ka�kaz��� po �orze Czarne�� 
�orze Kaspijskie i Półw�sep Kr�mski pows�ało pa�s�wo Chazarów – Kagana� 
Chazarski. Chazarowie b�li plemionami l�dów koczownicz�ch i k�pców�� ich 
kolebką b�ła prawdopodobnie T�rcja. Wiedza his�or�czna o Chazarach jes� 
l�źno opar�a na mało wiar�godn�ch źródłach�� �akich jak książki podróżnicze�� 
hagadot (hebr. opowieści) i pisma religijne. Również odkr�cia archeologiczne 
dos�arczają wiedz� na ich �ema�.

Na począ�k� XIX wiek� his�or�c� i filozofowie w�s�nęli prz�p�szczenie�� iż 
przodkami Ż�dów aszkenaz�jskich�� w ��m Ż�dów ros�jskich�� b�li Chazarowie�� 
sk�pieni wokół B�lana�� jak naz�wano ich władcę. Wedł�g �eorii chazarskiej�� 
po �padk� pa�s�wa chazarskiego w XIII wiek��� wiel� Ż�dów kagana�� migro-
wało na �eren� Rosji i Polski�� dając ��m sam�m począ�ek społeczności Ż�dów 
aszkenaz�jskich. Żadna solidna pods�awa empir�czna�� ani �eż badania his�o-
r�czno-gene��czne przeprowadzone w os�a�nich la�ach nie po�wierdzają �ej 
�ez�. �ożna prz�p�ścić�� że społeczność Ż�dów z E�rop� Wschodniej zos�ała 
�formowana na przes�rzeni se�ek la� w drodze migracji�� w�pędze� oraz kon-
wersji na j�daizm. W�pędzenia Ż�dów z krajów E�rop� Zachodniej�� a �akże 
pogrom� w cz�ernas�owieczn�ch Niemczech�� doprowadził� do ich osiedlenia 
się w Polsce oraz na �erenach na wschód od niej. 
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U sch�łk� XVIII wiek� Rosja zajęła wielkie obszar� Rzecz�pospoli�ej�� 
w efekcie około milion Ż�dów zos�ało włączon�ch pod ros�jskie panowanie�� 
za�em Rosja s�ała się w ow�m czasie największ�m na świecie sk�piskiem 
Ż�dów. Podobnie jak chrześcijanie w inn�ch krajach�� �akże chrześcijanie 
w Rosji pa�rz�li na Ż�dów nieprz�ch�ln�m okiem�� nakładali na nich rozmai�e 
nakaz� oraz w�dawali przeciwko nim liczne dekre��. Na prz�kład za pano-
wania Ka�arz�n� Wielkiej w���czono Ż�dom „s�ref� osiedlenia”�� w k�ór�ch 
zm�szeni b�li pozos�awać. Zabroniono im zamieszkiwać na wsiach�� o ile nie 
zajmowali się rolnic�wem. Ocz�wiście�� b�li �akże władc��� jak car Aleksander 
II�� k�órz� mieli więcej serca dla Ż�dów�� jednak ogólną �endencją b�ła wrogość 
oraz w�kl�czenie�� sedno an��semickiej �rad�cji.

nowy antysEMityzM i PoCzątKi EMigraCji  
do PalEstyny

W ko�c� XIX oraz na począ�k� XX wiek� narodził się w Rosji nowoczesn� 
an��semi��zm („now�”)�� będąc� kombinacją nienawiści religijnej i narodowej. 
Pogrom w Kisz�niowie (1903) oraz proces Bejlisa (1911) miał� f�ndamen�alne 
znaczenie w his�orii dziejów narod� ż�dowskiego�� prz�cz�niając się do emigra-
cji wiel� Ż�dów z Rosji. Większość z nich �ciekła do S�anów Zjednoczon�ch 
i E�rop� Zachodniej�� a ��lko niewielka część w�brała emigrację do Pales��n�.

W Rosji�� w przeciwie�s�wie do inn�ch pa�s�w e�ropejskich�� r�ch s�joni-
s��czn� kwi�nął. Pows�awał� ważne organizacje oraz r�ch� s�jonis��czne�� jak 
na prz�kład Chiba� S�jon (hebr. Chib(b)at Cij(j)on – �iłość S�jon�). Fak�em 
jes��� że w dr�giej połowie XIX wiek��� �j. od czas� zorganizowanego r�ch� 
emigrac�jnego�� Ż�dzi ros�jsc� s�anowili znaczną część pop�lacji imigran�ów. 
D�ża gr�pa imigran�ów z Rosji (25 ��s. l�dzi) prz�b�ła do Pales��n� j�ż w 
okresie pierwszej alii (1882-1904) (hebr. alija�� l. mn. alijot – wstępowanie; �er-
min oznaczając� powró� do ziemi Izraela)�� a jej członkowie pomagali �worz�ć 
pionierskie rolnicze osad� ż�dowskie�� m.in. Riszon le-Cijon�� Zichron �aakow�� 
Rechowo� i hederę. Około 40 ��s. Ż�dów ros�jskich w�emigrowało do Pale-
s��n� w okresie drugiej alii (1904-1914)�� kied� kładziono f�ndamen�� ż�cia 
społecznego Ż�dów w Pales��nie. 

rEwoluCja bolszEwiCKa a żydzi

W l���m 1917 r. rząd� w Rosji przeszł� z rąk cara �ikołaja II z d�nas�ii 
Romanowów w ręce �ieorgija Lwowa s�ojącego na czele liberałów. Nas�ał 
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koniec pięćse�le�nich rządów carów. W przeciąg� �rzech miesięc� władza 
przeszła w ręce Aleksandra Kiere�skiego.

W październik� �ego samego rok� (1917)�� w�b�chła rewol�cja bolszewi-
cka. Kom�niści�� pod wodzą Włodzimierza Iljicza Lenina�� obalili liberaln� 
rząd Aleksandra Kiere�skiego i przejęli władzę – począ�kowo w �oskwie�� 
a s�opniowo również w inn�ch częściach Rosji (wojna domowa �rwała kilka 
la�). W XX wiek� ZSRR s�ał się jedn�m z dwóch mocars�w świa�ow�ch. Dr�-
gim mocars�wem b�ło ocz�wiście USA. Pomiędz� nimi zaos�rzała się zimna 
wojna odzwierciedlająca walkę dwóch konk�r�jąc�ch ideologii. Po jednej s�ro-
nie socjalizm i d�k�a��ra�� po dr�giej demokracja i kapi�alizm.

Szac�je się�� że w rewol�cji w Rosji�� w pogromach i �owarz�sząc�ch im 
rzeziach�� zabi�o międz� 70 ��s. a 250 ��s. Ż�dów. Wiel� z nich zginęło z rąk 
�zw. Białej Armii�� ponieważ b�li podejrzewani o związki z bolszewizmem. 
S�os�nek władz� do Ż�dów polepsz�ł się po zw�cięs�wie „czerwon�ch”; mię-
dz� inn�mi władze sowieckie w�znacz�ł� �er��ori�m pod ��worzenie Ż�dow-
skiego Obwod� A��onomicznego w Birobidżanie (os�a�ecznie projek� �en nie 
powiódł się).

oKrEs MiędzywojEnny

Pows�ał� po rewol�cji bolszewickiej apara� władz� kom�nis��cznej�� wojna 
domowa oraz I wojna świa�owa w ogromn�m s�opni� zmienił� ż�cie Ż�dów 
w Związk� Radzieckim. Przede wsz�s�kim prz�cz�nił� się do zmniejszenia ich 
liczb�. Z pięci� milionów Ż�dów�� k�órz� zamieszkiwali carską Rosję do w�b�-
ch� I wojn� świa�owej�� pozos�ało około �rzech milionów. Część Ż�dów – na 
moc� �s�ale��� jakie zapadł� po wojnie – s�ała się ob�wa�elami polskimi.

Kons����cja Związk� Radzieckiego nadawała równe prawa wsz�s�kim 
ob�wa�elom oraz gwaran�owała s�werenność wsz�s�kim narodom zamiesz-
k�jąc�m w jego granicach�� w ��m �akże i Ż�dom. Lenin w�dał nawe� roz-
kaz zakaz�jąc� jakichkolwiek przejawów an��semi��zm�. Ab� zsowie��zować 
naród ż�dowski�� apara� władz� pa�s�wowej ��worz�ł dwa specjalne organ� do 
spraw Ż�dów: Komisarion (Komisaria� Ż�dowski) do spraw ż�dowskich oraz 
Jewsekcję. Komisarion rozwiązał wsz�s�kie ins����cje ż�dowskiego ż�cia spo-
łecznego w imię jedności narodowej i zabronił działalności par�ii ż�dowskich. 
Podobnie i �ewsekcja wszelkimi sposobami zwalczała Ż�dów�� w szczególności 
religię ż�dowską�� jęz�k hebrajski oraz najmniejsze przejaw� r�ch� ob�wa�el-
skiego .

Częścią walki przeciwko religii ż�dowskiej i jej liderom b�ł� organizowane 
przez �ewsekcję popisowe proces� p�bliczne�� w k�ór�ch skaz�wano za prak-
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��kowanie j�daizm� i przes�rzeganie prz�kaza� religii ż�dowskiej�� m.in. za 
prak��kowanie micw� obrzezania�� a �akże za �rad�c�jne na�czanie w che-
derze. W procesach orzekano karę śmierci dla w�znawców i prz�wódców 
j�daizm�. W konsekwencji zam�kano dom� modli�w�� aresz�owano rabinów�� 
zabraniano dr�k� modli�ewników ż�dowskich (hebr. sidur�� l. mn. sidurim)�� 
konfiskowano zwoje Tor� i zabraniano micw� obrzezania (hebr. Micwat ha-
Mila). Prześladowania i zakaz� zepchnęł� działalność religijną do podzie-
mia. Władze Związk� Radzieckiego nałoż�ł� ponad�o ograniczenia na r�ch 
s�jonis��czn�. Wsz�sc� �czes�nic� ogólnoros�jskiej Rad� S�jonis��cznej�� k�óra 
zebrała się w �oskwie�� zos�ali aresz�owani (1920). Na s�jonis�ów nałożono 
zakaz zgromadze��� zakaz w�s�łania i o�rz�m�wania lis�ów z Pales��n� oraz 
zakaz w�dawania książek hebrajskich. Wiel� z działacz� r�ch� s�jonis��cz-
nego zos�ało aresz�owan�ch i w�słan�ch do prac� prz�m�sowej w obozach na 
S�berii. Organizacja He-Chaluc (hebr. pionier)�� prz�go�ow�jąca swoich człon-
ków do emigracji do Pales��n��� zos�ała zlikwidowana (1926)�� a działalność 
Poalej Syjon (hebr. Poale Cijon – Robo�nic� S�jon�)�� socjalis��cznej par�ii s�jo-
nis��cznej�� zdelegalizowano (1928).

Prześladowania do��kał� �akże ż�dowskich działacz� Par�ii Kom�nis��cz-
nej. W �rakcie s�alinowskich cz�s�ek wiel� z nich w�pędzono do obozów prac� 
na S�berii l�b fiz�cznie �nices�wiono w egzek�cjach bez proces�. Ar��ści�� 
pisarze i na�kowc� pochodzenia ż�dowskiego b�li oskarżani o zdradę�� aresz-
�owani�� a nas�ępnie pos�łani na śmierć. 

Wobec brak� odrębn�ch ins����cji społeczn�ch i w�chowawcz�ch�� jak 
również w oblicz� prześladowa� religijn�ch�� s�ale rosła as�milacja Ż�dów 
w Związk� Radzieckim. Pogłębiało się ich odcięcie od �rad�cji i zw�czajów 
ż�dowskich�� od Ż�dów Diaspor� oraz od Ż�dów mieszkając�ch w Pales��nie. 
Niemniej jednak�� mimo prześladowa� i odcięcia k�l��rowego�� projek� s�joni-
s��czn� nie zniknął ze świadomości ros�jskich Ż�dów. Wiadomości napł�wał� 
różn�mi kanałami. �ranice nie b�ł� szczelnie zamknię�e. W okresie naz�-
wan�m trzecią aliją (1919–1923) do Pales��n� w�jechało 15.800 ros�jskich 
Ż�dów. Liczba olim (hebr. ole�� l. mn. olim – robiąc� aliję�� imigran�) z Rosji w 
��ch la�ach s�anowiła 50% ogólnej pop�lacji olim w Pales��nie. Podobna liczba 
Ż�dów ros�jskich (15.500) zrobiła aliję w la�ach 1924–1931.

W ramach kolek��wizacji l�dności i �worzenia obwodów a��onomiczn�ch 
dla narodów ZSRR�� władze sowieckie opracował� plan osadnic�wa rolniczego 
dla narod� ż�dowskiego w Birobidżanie�� we wschodnim obszarze Związk� 
Radzieckiego (1928). Sześć la� po s�worzeni� plan� osadnic�wa�� Birobidżan 
ogłoszon� zos�ał Ż�dowskim Obwodem A��onomiczn�m (1934). �ęz�k jid�sz 
�znano za jęz�k �rzędow� Obwod�. �imo propagand��� Ż�dzi radziecc� nie 
przenosili się masowo do Birobidżan��� a wiel� z ��ch�� k�órz� prz�bili z zamia-
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rem osiedlenia się w Obwodzie�� sz�bko op�szczało �en region. W szcz��ow�m 
okresie osadnic�wa Ż�dzi s�anowili ��lko jedną pią�ą mieszka�ców Obwod�. 
Projek� zako�cz�ł się fiaskiem.

W la�ach �rz�dzies��ch�� pod wpł�wem zmian zachodząc�ch w sam�m 
pa�s�wie�� zmienił się charak�er ekonomicznej ak��wności Ż�dów w Związk� 
Radzieckim. Likwidowano małe pr�wa�ne gospodars�wa�� a w ich miejsce 
zakładano wielkie gospodars�wa pa�s�wowe; rozwijał� się przem�sł i �sł�gi. 
W ��m czasie Ż�dzi b�li przeds�awicielami woln�ch zawodów�� pracowali jako 
na�cz�ciele�� lekarze i na�kowc��� b�li �eż ar��s�ami. Odno�owano �akże wzros� 
liczb� Ż�dów za�r�dnion�ch w księgowości i w adminis�racji. Społeczność 
ż�dowska�� będąca w większości społecznością robo�ników i rzemieślników�� 
w ciąg� kilk� dziesięcioleci zmieniła się i przeksz�ałciła w klasę średnią. Na 
��m e�apie emigracja do Ziemi Izraela nie b�ła możliwa.

ii wojna Światowa i zagłada żydów zsrr

Przed II wojną świa�ową ZSRR zamieszkiwało około 3 milionów Ż�dów. 
W la�ach 1939–1940 Związek Radziecki zaanek�ował �eren� wschodniej 
Rzecz�pospoli�ej�� pa�s�wa bał��ckie�� Besarabię oraz północną B�kowinę. 
Na obszarach ��ch zamieszkiwało 1.880–1.900 ��s. Ż�dów�� a wśród nich  
250–300 ��s. ż�dowskich �chodźców�� k�órz� �ciekli z �erenów podbi�ej 
przez Niemców Polski. W rez�l�acie�� w czasie niemieckiej inwazji na ZSRR 
w czerwc� 1941 r.�� pod rządami sowieckimi znalazło się 5.150–5.250 ��s. 
Ż�dów. Ponad połowa ogólnej pop�lacji Ż�dów w E�ropie. Ocz�wiście�� pop�-
lacja ż�dowska b�ła bardzo zróżnicowana pod względem s�r�k��r� społecznej�� 
s��l� ż�cia�� nawe� pod względem świadomości i �ożsamości narodowej. B�li 
wśród niej na prz�kład maskilim (hebr. maskil�� l. mn. maskilim – oświecon�) 
cz�li Ż�dzi zin�egrowani z sowiecką adminis�racją�� sz��ką i na�ką. �r�pa 
�a b�ła w�raźnie zas�milowana�� zeświecczona i słabo prz�wiązana do �rad�-
cji religii ż�dowskiej. Obok is�niał� również wiejskie społeczności ż�dowskie�� 
k�óre w większości pod�rz�m�wał� �rad�cję�� posł�giwał� się jęz�kiem jid�sz�� 
a ich ż�cie koncen�rowało się wokół �eks�ów i s�mboli ż�dowskich. ZSRR b�ł 
jed�n�m pa�s�wem w E�ropie�� k�óre zos�ało podbi�e częściowo i k�órego l�d-
ność zos�ała rozdzielona międz� dwie s�ref�: część l�dności znalazła się pod 
władzą ok�pac�jną nazis�ów�� dr�ga część we władz� Sowie�ów.

W czasie prz�go�owa� do Plan� Barbarossa armia niemiecka o�rz�mała 
rozkaz zgładzenia wsz�s�kich Ż�dów. Ich eks�erminację na �erenach ok�po-
wan�ch przez Niemców prowadzono wedł�g rozmai��ch me�od: poddawano 
Ż�dów �or��rom�� �mieszczano w ge��ach�� głodzono�� w�kon�wano egzek�cje�� 
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w�s�łano do obozów zagład�. T�lko nieliczni spośród l�dności nież�dowskiej 
narażali swoje ż�cie i �kr�wali Ż�dów. Część l�dności�� wśród k�órej b�ł� osob� 
zajm�jące średnie i najniższe s�anowiska w aparacie sowieckim�� kolaborowała 
z Niemcami i cz�nnie pomagała w mordowani� Ż�dów. Reakcja większości 
miejscowej l�dności�� na oczach k�órej dokon�wała się zagłada Ż�dów�� wahała 
się przeważnie międz� oboję�nością a radością z krz�wd� bliźniego. Także 
radziecki r�ch par��zancki�� w k�órego szeregach walcz�ło wiel� Ż�dów�� nie 
podjął prawie żadn�ch kroków zmierzając�ch do �ra�owania ich�� sk�piając 
się raczej na zadawani� s�ra� wrogowi�� niszczeni� dróg �ranspor�ow�ch oraz 
na inn�ch niereg�larn�ch działaniach �ego ��p�. Co więcej�� również wśród 
par��zan�ów powszechne b�ł� an��semickie zachowania wobec współwalczą-
c�ch Ż�dów.

Z począ�kiem inwazji niemieckiej na ZSRR�� mężcz�źni – w ��m i Ż�dzi 
– zos�ali powołani do cz�nnej sł�żb� wojskowej. Wiel� Ż�dów�� �akże ��ch�� na 
k�ór�ch nie ciąż�ł obowiązek poborow��� walcz�ło w szeregach Armii Czerwo-
nej. Niek�órz� �wierdzą�� że ich odse�ek w armii b�ł większ� od odse�ka�� jaki 
s�anowili w całej pop�lacji pa�s�wa. Także w najw�ższ�m dowódz�wie Armii 
Czerwonej Ż�dzi s�anowili liczną gr�pę. Co najmniej 161 ��s. bojowników 
pochodzenia ż�dowskiego o�rz�mało odznaczenia za zasł�gi wojenne�� co s�a-
wia ich na pią��m miejsc� wśród inn�ch narodów�� mimo że przed w�b�chem 
II wojn� świa�owej b�li na siódm�m miejsc� pod względem wielkości pop�la-
cji. Najw�ższ�m odznaczeniem za posł�sze�s�wo w walce b�ł ����ł honorow� 
Boha�era Związk� Radzieckiego. Podczas wojn� prz�znano go 11.612 żołnie-
rzom i dowódcom Armii Czerwonej. Wśród ��ch�� k�órz� dos�ąpili zaszcz����� 
b�ło około 150 Ż�dów; 52 z nich poległo w walce.

Wraz z w�zwoleniem �erenów ok�powan�ch ZSRR ��lko nieliczni Ż�dzi 
powrócili do swoich domów. Czekała na nich gorzka rzecz�wis�ość. Całe 
wsie s�ar�e z powierzchni ziemi�� wielkie obszar� zmienione w cmen�arz�ska�� 
nieme i przerażające.

rozCzarowaniE stalinEM i ziMny PryszniC  
dla izraElsKiEj lEwiCy

W rok� 1943 gr�pa in�elek��alis�ów ż�dowskich�� z inicja��w� Ławrien-
�ija Berii�� ��worz�ła Ż�dowski Komi�e� An��fasz�s�owski (ros. JAK, Jewriejskij 
Antifaszistskij Komitiet). W czasie wojn� Komi�e� pełnił ważne f�nkcje propa-
gandowe. Po wojnie jego rola zmalała�� głównie z �wagi na kon�ak�� nawią-
zane w pa�s�wach Zachod��� jak również z powod� obaw przed dążeniami 
narodowościow�mi Ż�dów po ��worzeni� Pa�s�wa Izrael. Nadzieja�� iż wła-
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dze sowieckie – po ��m jak Ż�dzi w�kazali się wiernością wobec �a�ki Rosji 
i po �ra�mie�� jaką przeż�li – przeprowadzą szeroką kampanię w cel� w�eli-
minowania an��semi��zm��� sz�bko zgasła. Rosja wróciła do p�nk�� w�jścia�� 
nie na�cz�ła się swojej lekcji. Ż�dzi ZSRR bardzo sz�bko zorien�owali się�� że 
an��semi��zm nie ��lko nie zos�ał w�eliminowan��� ale że jes� on pods�can� 
przez władzę cen�ralną.

Na począ�k� 1948 r. w zaaranżowan�m w�padk� zos�ał zamordowan� prze-
wodnicząc� Ż�dowskiego Komi�e���� ak�or Ż�dowskiego Tea�r� �iejskiego 
w �oskwie�� Solomon �ichoels. W ciąg� kilk� la� aresz�owano i �więziono 
pozos�ał�ch członkowie Komi�e��. Część z nich zamordowano w więzieni�. 
Działania �e b�ł� częścią �ajnej kampanii przeciwko �zw. „kosmopoli�om”; 
wiadomo b�ło�� że chodzi o Ż�dów.

O dziwo�� nie przeszkodziło �o ZSRR zaopa�r�wać walcząc�ch s�jonis�ów 
w bro� i popierać ich dążenia do ��worzenia międz�narodowej siedzib� dla 
narod� ż�dowskiego�� a co za ��m idzie s�anąć po s�ronie s�jonis�ów w gło-
sowani� Organizacji Narodów Zjednoczon�ch. En��zjas��czne przemówie-
nia delega�ów Związk� Radzieckiego w ONZ (m.in. Andrieja �rom�ko) na 
�ema� sł�szn�ch praw narod� izraelskiego do pales���skiej ojcz�zn��� do�arł� 
do Ż�dów i ob�dził� ich nadzieje. Do o�worzonej w �oskwie Ambasad� Izra-
elskiej kierowano liczne prośb� o �o�� ab� zaciągnąć się do sił zbrojn�ch Izra-
ela i walcz�ć przeciwko pa�s�wom arabskim.

�ednak nadzieja wne� zos�ała rozwiana. Wraz z proklamowaniem Pa�-
s�wa Izrael w 1948 rok� zabroniono alii z ZSRR do Izraela. Ponieważ ��lko 
�chodźc� z Polski mogli op�ścić Związek Radziecki�� ��siące Ż�dów ros�jskich 
s�arało się w�korz�s�ać szansę i do�rzeć do Izraela przez Polskę�� podając się 
za jej ob�wa�eli. B�ła �o os�a�nia fala �chodźców przed zamknięciem żela-
znej k�r��n� dla ob�wa�eli ZSRR. W rzecz�wis�ości granice nie b�ł� jednak 
herme��cznie zamknię�e�� ponieważ na przes�rzeni la� zdarzał� się niewielkie 
odpł�w� emigran�ów ż�dowskich z ZSRR. �akimś sposobem zdołali okrężn�mi 
drogami �z�skać pozwolenie na zrobienie alii albo w�dos�ać się ze Związk� 
Radzieckiego przez kraje ościenne. Wedł�g dan�ch izraelskiego Cen�ralnego 
Bi�ra S�a��s��cznego (hebr. Ha-Liszka ha-Merkazit le-Statistika) od 1948 do 
1971 rok� z rep�blik e�ropejskich ZSRR prz�b�ło do Izraela około 51 ��s. 
l�dzi.

�ak mówiono�� do śmierci S�alin mógł spać spokojnie. Po zw�cięs�wie nad 
nazis�ami�� powiększeni� imperi�m sowieckiego o E�ropę Wschodnią i Cen-
�ralną oraz po niekwes�ionowan�m �s�anowieni� władz� absol��nej S�alin 
mógł spocząć na la�rach�� lecz właśnie w ��m okresie wznowił swoją kampanię 
wielkich cz�s�ek i procesów pokazow�ch przeciwko w�d�man�m wrogom pa�-
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s�wa – w s�ar�m�� dobr�m s��l� sądownic�wa �oskw� z la� 30-��ch. T�m razem 
los padł na naród ż�dowski�� r�ch s�jonis��czn� i Pa�s�wo Izrael.

W ko�c� 1952 rok� zorganizowano w Pradze – w Rep�blice Czechosłowa-
cji�� pa�s�wie sa�elickim działając�m wedł�g rozkazów Związk� Radzieckiego 
– pokazow� proces gr�p� �rzędników pa�s�wow�ch�� oskarżon�ch o „agen��rę 
na rzecz imperializm� amer�ka�skiego”. �łówne miejsce na ławie oskarżo-
n�ch zajął R�dolf Slánský�� z pochodzenia Ż�d. W procesach�� prz�go�owan�ch 
przez sąd� praskie�� podkreślano ż�dowskie pochodzenie Slánskiego oraz więk-
szości inn�ch oskarżon�ch. Proces� zako�cz�ł� się w�rokami skaz�jąc�mi�� 
Slánský o�rz�mał karę śmierci. �eszcze nie �cichło echo procesów praskich�� 
gd� 13 s��cznia 1953 r. Związek Radziecki ogłosił pos�awienie przed sądem 
dziewięci� lekarz� pochodzenia ż�dowskiego („sprawa lekarz� kremlowskich”). 
Zos�ali oskarżeni o prz�należność do organizacji ż�dowskiej mającej związki 
z dobrocz�nn�m �OINT’em (ang. American Jewish Joint Distribution Committee). 
Ponad�o posądzono ich o spisek mając� na cel� o�r�cie prz�wódców Związk� 
Radzieckiego. �ak dowodzono�� w przeszłości lekarze prz�cz�nili się do śmierci 
dwóch prz�wódców sowieckich. �edn�m z nich miał b�ć Andriej Żdanow. Teraz 
spisek�� zdemaskowan� przez radziecką lekarkę�� dr Lidię Timasz�k�� miał na 
cel� �śmiercenie pięci� w�sokich rangą dowódców wojskow�ch�� w ��m admi-
rałów i marszałków: Iwana Koniewa�� Aleksandra Wasilewskiego i Siemiona 
Timoszenkę. �edia sowieckie okrz�knęł� lekarz� ż�dowskich „przebiera�cami 
w biał�ch ki�lach”. Równocześnie zaczęł� pojawiać się pogłoski o przewid�wa-
n�ch w�pędzeniach Ż�dów ze Związk� Radzieckiego.

Sprawa proces� ws�rząsnęła Izraelem. Doszło do odłączenia od �apam 
(hebr. Mifleget Poalim Meuchedet) frakcji lewicowej pod prz�wódz�wem �osze 
Sneh’a; w dalszej perspek��wie proces �en spowodował podział w r�ch� kib�-
cow�m. 4 kwie�nia 1953 r.�� niecał� miesiąc po śmierci S�alina�� w�dano w �os-
kwie oficjaln� kom�nika� o �wolnieni� lekarz��� po ��m jak zos�ali ocz�szczeni 
z zarz��ów; �jawniono �eż�� że ich zeznania zos�ał� w�m�szone groźbami. 
Z czasem ogłoszono�� że osob� odpowiedzialne za sfingowanie spisk� zos�ał� 
za�rz�mane i �karane. Uwolnienie lekarz� b�ło pierwszą jaskółką odwilż� po 
śmierci S�alina. Po ��ch w�darzeniach�� 20 lipca 1953 r.�� obwieszczono odno-
wienie s�os�nków d�ploma��czn�ch międz� Związkiem Radzieckim a Pa�-
s�wem Izrael. Wcześniej bowiem (11 l��ego 1953) Sowieci zerwali s�os�nki 
d�ploma��czne z Izraelem�� po ��m jak członkowie Podziemia Crifin (hebr. 
Machteret Crifin – „nacjonalis��cznego podziemia rekr���jącego się z bojow-
ników Lechi”�� ��worzonego na począ�k� la� 50-��ch wsk��ek zajść an��se-
mickich i an��izraelskich w Blok� Wschodnim w la�ach 1952–1953�� k�ór�ch 
apoge�m b�ł� Proces� Praskie) podłoż�li bombę pod ambasadę radziecką 
w Rama� �an.
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�ózef S�alin zmarł 5 marca 1953 rok�. Po jego śmierci członkowie dog-
ma��czn�ch r�chów lewicow�ch ogłaszali żałobę (w szczególności członkowie 
r�ch� Ha-Szomer ha-Cair). W czasopiśmie „Al ha-Miszmar” (hebr. Na S�raż�) 
opis�wano ż�cie S�alina; w�dr�kowano �am również nekrolog po jego śmierci. 
�d� wsz�s�kie zbrodnie S�alina zaczęł� w�chodzić na jaw�� prz�szło o�rzeźwie-
nie�� w�woł�jąc chwilow� rach�nek s�mienia. 

�ożna b�łob� prz�p�szczać�� iż śmierć S�alina położ� kres groźbom wiszą-
c�m nad k�l��rą i narodowością 3 milionów Ż�dów zamieszk�jąc�ch ZSRR. 
�ednakże w okresie sp�ścizn� s�alinowskiej kon��n�owane b�ł� działania 
mające na cel� w�narodowienie Ż�dów. Spośród 450 domów modli�w��� k�óre 
do 1953 rok� os�ał� się na �erenie ZSRR�� w ciąg� nas�ępnej dekad� wła-
dze sowieckie zamknęł� ponad 350. B�ć może koniec �error� s�alinowskiego 
cz�nił walkę ła�wiejszą�� lecz jego prak��ki nadal b�ł� głęboko zakorzenione 
w świadomości spadkobierców.

za żElazną Kurtyną

O�warcie granic Związk� Radzieckiego dla odwiedzając�ch (dziennikarz��� 
��r�s�ów�� ar��s�ów�� spor�owców i wiel� różn�ch delegacji) w okresie pos�-s�a-
linizm� �możliwiło ob�wa�elom ZSRR ż�dowskiego pochodzenia�� świado-
m�m swojej narodowości i religii (j�ż wówczas s�anowili ��lko niewielką część 
ogólnej pop�lacji ż�dowskiej) zdob�cie liczn�ch i wiar�godn�ch informacji na 
�ema� �ego�� co się dzieje w Izrael� oraz jak w�gląda s���acja Ż�dów na świe-
cie .

Po II wojnie świa�owej część Ż�dów wróciła do j�daizm��� mimo iż wiel� 
z nich w�chowano w d�ch� a�eizm� (należ� zaznacz�ć�� że w 1929 rok� do 
sowieckiej organizacji Ha-Kofrim ha-Lochamim (hebr. Walcząc� A�eiści) nale-
żało 200 ��s. Ż�dów�� k�órz� wraz z rodzinami s�anowili ponad jedną �rzecią 
pop�lacji ż�dowskiej w Związk� Radzieckim). Oznaką powro�� do religii 
b�ł napł�w Ż�dów do domów modli�w w cał�m kraj��� w szczególności zaś do 
Wielkiej S�nagogi w �oskwie. Dom modli�w� (s�nagoga) pełnił f�nkcje nie 
��lko ściśle religijne�� lecz odgr�wał �eż bardzo ważną rolę narodową�� będąc 
niemal jed�n�m miejscem spo�ka� dla Ż�dów oraz zapewniając wiel� spośród 
nich pomoc ma�erialną i d�chową.

W la�ach 1949-1953�� w okresie największego �error� s�alinowskiego skie-
rowanego przeciw l�dności pochodzenia ż�dowskiego�� odno�owano znaczn� 
spadek liczb� �częszczając�ch do s�nagogi w czasie szaba�� oraz w dni 
powszednie. �ednocześnie w okresie świą�eczn�m�� przede wsz�s�kim podczas 
S�raszn�ch Dni (hebr. Jamim ha-Noraim)�� Ż�dzi – zwłaszcza młodzi – licznie 
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prz�b�wali do s�nagog. Zgromadzenia i modli�w� odprawiano w �ajemnic��� 
w s�rach� przed an��semickim społecze�s�wem. W�ją�kiem b�ł� rejon� 
zamieszkiwane przez społeczności górskie Ż�dów gr�zi�skich cz� b�charskich�� 
gdzie wolno b�ło s�os�nkowo swobodnie prak��kować religię (zamieszk�jąca 
�am l�dność w�znania m�z�łma�skiego b�ła o wiele bardziej �oleranc�jna 
niż chrześcijanie).

P�nk�em zwro�n�m w przeb�dzeni� narodowo-s�jonis��czn�m okazał się 
rok 1956 i operacja „Kadesz” (hebr. Miwca Kadesz)�� a �akże jej nas�ęps�wa. 
Przeb�dzenie narodowe objęło swoim zasięgiem nowe kręgi społeczności 
ż�dowskiej�� w ��m młodzież�� k�óra do �ej por� �rz�mała się z dala od spraw 
ż�dowskich i s�jonis��czn�ch. W czasie �rwania operacji „Kadesz” organi-
zowano zbiórki pieniędz� dla izraelskiego f�nd�sz� Keren ha-Magen (hebr. 
F�nd�sz Obron� Tarcz�). Znacząco wzrosło zain�eresowanie Izraelem oraz 
możliwościami emigracji. Radziecc� Ż�dzi odważali się jawnie sprzeciwiać 
jaskrawej propagandzie an��izraelskiej �ego okres�. 

Począwsz� od połow� la� 50-��ch do połow� la� 60-��ch�� odnowa k�l��r� 
ż�dowskiej daje się szczególnie za�ważać w d�ż�ch mias�ach. Organizowane 
są koncer�� i spek�akle jid�sz�� pows�ają ama�orskie zespoł��� �owarz�s�wa 
cz��elnicze i śpiewacze (np. �owarz�s�wo �wórczości Szolema Alejchema)�� 
w�dawane są ż�dowskie czasopisma i książki w jęz�k� jid�sz. Przeds�awienia 
�ea�ralne�� koncer�� i inne w�darzenia k�l��ralne b�ł� is�o�n�m elemen�em 
działalności s�jonis��cznej�� pod�rz�m�jąc�m jej żar i wzmacniając�m �ożsa-
mość narodową ż�dowskiego społecze�s�wa ZSRR. Paradoksalnie�� zarówno 
władze sowieckie�� jak i r�ch s�jonis��czn� �ż�wał� �ea�r� i działa� ar��s��cz-
n�ch w celach propagandow�ch.

Żar j�daizm� �lił się jeszcze w domach modli�w�� szczególnie w okresie 
świą��� kied� ��siące modląc�ch się prz�b�wało do s�nagog. Władze sowieckie 
nie �s�ępował� w w�siłkach�� ab� nie dop�ścić do zgromadze� – w większości 
prz�padków bez powodzenia.

żydzi aMEryKańsCy angażują się w walKę  
o Prawo do wyjazdu dla żydów zsrr

W dniach 22–24 września 1954 rok� Komisja Kongres� S�anów Zjedno-
czon�ch dla Agresji Kom�nis��cznej w�sł�chiwała zezna� prz�wódców organi-
zacji ż�dowskich na �ema� �ragicznej s���acji Ż�dów w Związk� Radzieckim. 
B�ło �o pierwsze oficjalne działanie podję�e przez S�an� Zjednoczone na rzecz 
Ż�dów radzieckich po śmierci S�alina. Zeznawano o d�skr�minacji�� o prze-
śladowaniach religijn�ch oraz o poli��ce prz�m�sowej as�milacji. Informacje 
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�e idealnie pasował� do nega��wnego obraz� ZSRR ze szcz��owego okres� 
zimnej wojn�. �edn�m z pierwsz�ch prominen�n�ch działacz� na rzecz Ż�dów 
ZSRR b�ł sena�or ż�dowskiego pochodzenia�� �acob K. �avi�s.

Nie ma wą�pliwości�� że ze wsz�s�kich mocars�w zachodnich S�an� Zjed-
noczone miał� największą możliwość wpł�w� na poli��kę Związk� Radzie-
ckiego w sprawie ż�dowskiej�� zarówno ze względ� na swoją siłę poli��czną�� 
jak również dzięki po�encjałowi ekonomiczno-handlowem�. Na��ralnie więc 
w�siłki i s�arania Pa�s�wa Izrael oraz Ż�dów amer�ka�skich b�ł� skierowane 
do rząd� amer�ka�skiego�� ab� w�pł�nął�� na ile �o możliwe�� na poprawę s���-
acji Ż�dów w Związk� Radzieckim.

Pierwsze owoce ��ch działa� pojawił� w okresie prez�dencji �ohna 
F. Kenned�’ego�� k�órego ambicją b�ło o�warcie nowej kar�� w s�os�nkach mię-
dz� Wschodem a Zachodem�� czem� sł�ż�ć miało ��rz�m�wanie bliskich kon-
�ak�ów z Chr�szczowem. We wrześni� 1963 rok� sena�orowie �acob K. �avi�s 
i Abraham Ribicoff oraz sędzia Sąd� Najw�ższego Ar�h�r �oseph �oldberg 
zwrócili się do Kenned�’ego z prośbą o cichą in�erwencję na rzecz Ż�dów 
w ZSRR�� z w�korz�s�aniem do �ego kanałów d�ploma��czn�ch. Równocześ-
nie s�opniowo rosła świadomość międz�narodowa na �ema� spraw� ż�dow-
skiej. W wiel� ins����cjach i organizacjach międz�narodow�ch – np. w ONZ 
i w Radzie E�rop� – pojawiał� się d�sk�sje na �ema� s���acji Ż�dów w ZSRR. 
B�ł� �o zaledwie pierwsze kroki�� podejmowane bardzo os�rożnie�� jak zresz�ą 
cała poli��ka prowadzona w ��m czasie przez mocars�wa. Należ� za�waż�ć�� 
że w ��m okresie ZSRR zaczęło odgr�wać znaczącą rolę na arenie poli��ki 
bliskowschodniej�� �dzielając rosnącego poparcia pa�s�wom arabskim�� jawnie 
zwalczając�m Izrael.

Odrodzenie ż�dowskiej �ożsamości narodowej w Związk� Radzieckim oraz 
jawna i rozległa działalność s�jonis��czna�� jak również echa walki ż�dowskiej 
społeczności międz�narodowej na rzecz Ż�dów w Związk� Radzieckim�� s�op-
niowo wpł�wał� na władze�� k�óre zm�szone b�ł� poświęcić więcej �wagi cze-
m�ś�� co naz�wał� kwes�ią w s�os�nkach wewnę�rzn�ch. Z �wagi na rozgłos 
spraw� na arenie międz�narodowej�� Związek Radziecki b�ł �eraz bardziej 
w�cz�lon� na problem społeczności ż�dowskiej.

W ko�c� kwie�nia 1964 pows�ał� w S�anach Zjednoczon�ch dwa r�ch� 
mające na cel� w�walczenie dla Ż�dów radzieckich prawa do op�szczenia 
kraj�. Na Amer�ka�sko-Ż�dowskiej Konferencji do Spraw Ż�dów Sowieckich 
(American Jewish Conference on Soviet Jewry) w Wasz�ng�onie w�brano�� z cich�m 
poparciem rząd� izraelskiego�� 24 przewodnicząc�ch największ�ch amer�ka�-
skich organizacji ż�dowskich. Po �pł�wie �rzech ��godni zawiązano bojówkę 
s��dencką Maawak ha-Studentim lemaan ha-Jahadut (hebr. Walka o Żydów Sowie-
ckich; ang. Student Struggle for Soviet Jewry – SSSJ), jako jednos�kę działającą 
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w �erenie. U�worzenie �ej organizacji b�ło�� w d�żej mierze�� pr�wa�ną ini-
cja��wą jednego człowieka�� �ciekiniera z Niemiec – �aakowa (�acoba) Birn-
ba�ma. Uważał on�� że działania poli��czne oraz naciski d�ploma��czne nie są 
w�s�arczające. Zwołał około dw�s�� s��den�ów w sali Uniwers��e�� Col�mbia 
w Now�m �ork�. 1 maja zorganizowano pierwszą demons�rację: około ��siąca 
młod�ch l�dzi z Uniwers��e�� Col�mbia�� Q�eens College�� Yeshiva Universi�� 
oraz z Ż�dowskiego Seminari�m Teologicznego (ang. Jewish Theological Semi-
nary) ��worz�ło koło na �lic� przed b�d�nkiem misji sowieckiej prz� ONZ 
i przez cz�er� godzin� w komple�nej cisz� pikie�owało na znak solidarności 
z „�ciszon�mi Ż�dami”. Nieła�wo b�ło przekonać Ż�dów amer�ka�skich do 
w�jścia i p�blicznej walki�� k�óra komplikowała s�os�nki międz� mocars�wami. 
Także Ż�dzi �l�raor�odoks�jni (hebr. charedim)�� w szczególności prz�wódc� 
r�ch� Chabad L�bawicz�� k�ór�m �dało się w�słać swoich chas�dów do ZSRR�� 
obawiali się�� że ingerencja Zachod� ��lko rozzłości Kreml i pogorsz� s���ację 
Ż�dów radzieckich. 

R�ch� wolnościowe i a�mosfera zmian w USA�� walka o prawa ob�wa�el-
skie i pods�awowe swobod� (prawa czarn�ch�� kobie� i młod�ch) oraz zaanga-
żowanie się w zimną wojnę�� w wojnę w Korei i w Wie�namie – wsz�s�ko �o 
prz�go�owało podłoże do walki społecznej mającej na cel� w�swobodzenie 
Ż�dów z ZSRR. Pod naciskiem USA�� władze Związk� Radzieckiego �możli-
wił� w�jazd niewielkiej liczbie Ż�dów. Po wojnie sześciodniowej możliwość �ę 
na powró� zlikwidowano. 

asirE Cijon Proszą: „wyPuŚć lud Mój” 

Brak�je dan�ch�� k�óre obrazował�b� s�os�nek większości Ż�dów z ZSSR 
do Pa�s�wa Izrael w czasie wojn� sześciodniowej. �ożliwe�� że powszechnie 
prz�ję�a opinia�� wedł�g k�órej wojna �a b�ła główną prz�cz�ną przeb�dzenia 
narodowo-s�jonis��cznego�� jes� przesadzona. Nie ma jednak żadnej wą�pliwo-
ści�� że wojna w�warła niemał� wpł�w na część pop�lacji ż�dowskiej�� zwłasz-
cza na młode pokolenie �rodzone w la�ach II wojn� świa�owej l�b zaraz po 
niej. Zas�milowan� Ż�d�� niezaprzeczalnie przeds�awiciel większości pop�lacji 
ż�dowskiej�� b�ć może wolał ignorować is�nienie Izraela�� jednakże braw�rowe 
zw�cięs�wo �ego pa�s�wa w wojnie w�woł�wało � niego pocz�cie d�m� i sa��s-
fakcji z porażki s�ron� arabskiej wspieranej przez sił� sowieckie.

Z całą pewnością zw�cięs�wo Izraela w wojnie sześciodniowej odbiło się 
szerokim echem �akże za żelazną k�r��ną. Dodało impe�� sporej gr�pie 
Ż�dów i b�ło imp�lsem dla nowej fali en��zjazm� s�jonis��cznego. Wiel� 
Ż�dów przes�ało się obawiać i w�s�ąpiło o pozwolenie na w�jazd. Uksz�ał�o-
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wało się nowe pokolenie seruwnikim (hebr. Ż�d�� k�órem� odmówiono prawa 
do emigracji ze Związk� Radzieckiego; inne nazw� �o refusenik�� l. mn. refuse-
nikim�� l�b asir(e) cijon)�� k�ór�m �dało się w�korz�s�ać do swojej walki przed-
s�awicieli zachodnich mediów w �oskwie. W rzecz�wis�ości wpł�w b�ł 
wzajemn�: zdec�dowane działania Ż�dów amer�ka�skich ośmielił� Ż�dów 
radzieckich do pokonania ich s�ar�ch lęków i do odważnej walki o prawo do 
alii. Działania seruwnikim ��wierdził� Ż�dów amer�ka�skich co do sł�szności 
i jeszcze bardziej wzmocnił� ich w�siłki na rzecz w�swobodzenia współbraci  
w ZSRR.

Prób�jąc zmierz�ć się z problemem�� władze sowieckie s�osował� podwójną 
�ak��kę. Część działacz� aresz�owano; miało �o zas�rasz�ć pozos�ał�ch. Naj-
bardziej „krz�kliw�m” w�dano jednak pozwolenia na op�szczenie kraj��� ab� 
��m sam�m oddzielić ich od Ż�dów pozos�ając�ch w Związk� Radzieckim. 

Rez�l�a�� b�ł� odwro�ne do oczekiwa�; na cał�m świecie�� a zwłaszcza 
w Izrael��� wzrosło poparcie dla walki o prawo do alii.

�edn�m z najw�bi�niejsz�ch i najbardziej wpł�wow�ch działacz� �ego czas� 
b�ł �aakow Kedmi�� �rodzon� się w Związk� Radzieckim jako �asza Kaza-
kow�� w 1967 rok� dw�kro�nie w�argnął do Ambasad� Izraelskiej w �oskwie�� 
żądając �dzielenia m� pomoc� w zrobieni� alii do Izraela. W obawie�� że jes� 
�o prowokacja ze s�ron� K�B�� pracownic� ambasad� nie śpiesz�li się�� ab� 
m� pomóc. Kazakow w�argnął więc do Ambasad� S�anów Zjednoczon�ch 
i przeds�awił podobne żądania. Zos�ał za�rz�man��� a nas�ępnie przesł�chi-
wan� w piwnicach więzienia K�B. W ��m czasie przesłano m� wezwanie do 
sł�żb� w Armii Czerwonej�� jednakże sprzeciwił się poborowi. W zamian zade-
klarował chęć sł�żb� w Siłach Zbrojn�ch Izraela (hebr. Cahal�� skró� od hebr. 
Cawa Hagana le-Jisrael). W gr�dni� 1967 rok� Kazakow zwrócił się z lis�em do 
władz�� w�dr�kowan�m przez dziennik „Washing�on Pos�”. Zrzekał się ob�wa-
�els�wa radzieckiego i prosił o �możliwienie m� alii do Izraela. Dwa miesiące 
po op�blikowani� lis���� w l���m 1968�� Kazakow zos�ał w�dalon� ze Związk� 
Radzieckiego i sam pojechał pociągiem do Wiednia. S�am�ąd�� dw�dzies�o-
le�ni w�ed� chłopak�� �dał się do Izraela.

W Izrael� Kazakow kon��n�ował swoją oż�wioną działalność�� żądając jaw-
nej pomoc� dla Ż�dów Związk� Radzieckiego w walce o prawo do emigracji 
do Izraela. Działał odwro�nie do oficjalnej poli��ki Izraela�� ��rz�m�jącego�� że 
lepiej jes� prowadzić działania po cich��� ab� nie narażać się władzom sowie-
ckim. Rząd izraelski z począ�k� nawe� obawiał się�� że Kazakow może b�ć 
agen�em K�B. Prz� wsparci� dep��owan�ch Knese���� k�órz� przeds�awiali 
go jako boha�era narodowego�� Kazakow zdołał jednak z�skać zain�eresowanie 
izraelskiej opinii p�blicznej i s�ał się jedn�m z pierwsz�ch jawn�ch działacz� 
społeczn�ch na rzecz Ż�dów z ZSRR.
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W 1970 rok� Kazakow poleciał do Nowego �ork��� gdzie wraz z inn�m 
działaczem alii�� Dowem Sperlingiem�� zorganizował dziewięciodniow� s�rajk 
głodow� naprzeciwko b�d�nk� Organizacji Narodów Zjednoczon�ch. S�rajk 
odbił się szerokim echem w Izrael� i na świecie. Podczas pro�es�� Kazakow 
posł�ż�ł się biblijn�m werse�em: „Szalach e� Ammi” (hebr. Wypuść lud mój)�� 
k�ór� od�ąd s�ał się główn�m hasłem walki o prawo do alii .

hasło �rafiło na nagłówki gaze��� międz� inn�mi wsk��ek niezw�kłego 
w�darzenia�� k�óre nas�ąpiło jeszcze w ��m sam�m rok� (1970) w ZSRR. 
�r�pa młodzież� ż�dowskiej spróbowała porwać mał� samolo� z lo�niska nie-
opodal Leningrad� (ob. Sank� Pe�ersb�rg). Akcja o�rz�mała nazwę „Operacja 
«Śl�b»” (hebr. Miwca Chatuna). �r�pa refusenikim�� m.in. �osef �endelewicz�� 
Edward K�zniecow�� Silva Zalmanson i �arek D�mszic�� zos�ała złapana�� 
zanim jeszcze zaczęli operację. Oskarżono ich o zdradę i skazano na karę 
śmierci. Wsk��ek nacisków międz�narodow�ch karę zamieniono na 12 do 15 
la� pozbawienia wolności. Kim b�li ci odważni l�dzie�� k�órz� wkró�ce (K�znie-
cow�� �endelewicz) s�ali się s�mbolami walki o prawo Ż�dów do w�jazd� ze 
Związk� Radzieckiego? B�li oni in�elek��alis�ami ż�dowskiego pochodzenia�� 
�rodzon�mi w rep�blikach ZSRR. ��ż na począ�k� la� 60-��ch�� pomimo gro-
żąc�ch za �o kar�� każd� z nich b�ł zaangażowan� w działalność pro�es�ac�jną�� 
akcje an��sowieckie oraz w na�kę jęz�ka hebrajskiego i zasad j�daizm�. 
Wsz�sc� w ko�c� w�emigrowali do Izraela. Tam kon��n�owali działalność 
mającą na cel� �możliwienie Ż�dom w�dos�ania z ZSRR. 

S�osowana przez władze sowieckie �ak��ka aresz�owa� l�b w�pędze� 
działacz� prz�niosła odwro�n� rez�l�a�. Aresz�owani b�li ż�w�m dowodem na 
�o�� że amer�ka�skie r�ch� powinn� angażować się w walkę o prawa Ż�dów 
radzieckich. Od �ego momen�� nie walczono j�ż o abs�rakc�jne cele�� jak np. 
prawo do emigracji�� ale o fak��czne �wolnienie �więzion�ch i w�walczenie 
dla nich prawa do w�jazd� do Izraela.

Pojęcie Asire Cijon (hebr. Więźniowie S�jon�)�� k�órego źródłem są słowa 
Rabiego �eh�d� ha-Leviego: „S�jonie�� cz� nie zap��asz o �woich więźniów”�� 
zos�ało �ż��e w kon�ekście poli��czn�m j�ż w la�ach 40-��ch i 50-��ch. 
Odmowa w�dania przez Związek Radziecki pozwolenia na emigrację wiel� 
Ż�dom�� k�órz� złoż�li oficjalne podanie (b�li �o właśnie Mesurve ha-Alija�� naz�-
wani �eż refusenikim)�� b�ła częs�o komen�owana w Izrael� i na świecie�� s�ając 
się in�egralną częścią nega��wnego obraz� d�k�a��r� imperi�m sowieckiego 
na Wschodzie. Część Ż�dów�� k�ór�m odmówiono prawa do alii (hebr. Mesurve 
ha-Alija)�� ak��wnie pro�es�owała przeciw ��r�dnieniom sowieckiego s�s�em��� 
w w�nik� czego zos�ała aresz�owana�� s�ając się Asire Cijon – „Więźniami 
S�jon�”. Kilk� z nich �or��rowano�� kilk� zmarło w areszcie�� wiel� �ważan�ch 
jes� za bojowników o prawa człowieka�� więźniów s�mienia. Dzięki poświęce-
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ni� Asire Cijon inne pa�s�wa zaczęł� w�wierać na Związek Radziecki nacisk 
(na płaszcz�źnie poli��cznej�� pod prz�kr�wką działa� ar��s�ów oraz różn�ch 
gr�p i społeczności) o �wolnienie „Więźniów S�jon�”. Proces �en �rwał aż do 
�padk� ZSRR; os�a�ni „Więźniowie S�jon�” zos�ali �wolnieni w la�ach 80-
��ch. 

alijot lat 70-tyCh i 80-tyCh

W 1971 rok� rozpoczął się bój o aliję�� o powszechne prawo do emigra-
cji. Od �ej por��� przez około dwadzieścia la��� naprzeciw siedzib� sz�ab� ONZ 
organizowano ��godniowe wiece solidarności�� a wielkie kongres� wznosił� 
flagi pro�es�� i gromadził� się w przeróżn�ch częściach świa�a�� �worząc ��m 
sam�m organizacje pa�ronackie na rzecz Ż�dów w ZSRR.

Odwilż w s�os�nkach z USA na począ�k� la� 70-��ch zaowocowała możli-
wością �z�skania pozwole� na w�jazd. W 1972 rok� do Izraela prz�jechała 
pierwsza d�ża gr�pa olim. Licz�ła 56 ��s. olim chadaszim (hebr. now�ch imi-
gran�ów). Falę emigracji poprzedził� zorganizowane w Tel Awiwie demon-
s�racje pod hasłem „Szalach e� Ami”�� w czasie k�ór�ch żądano �wolnienia 
Więźniów S�jon�. 

Falę emigracji nazwano Alijat ha-Seruwnikim (od hebrajskiego czasownika 
lesarew – odmawiać; seruwnikim – Ż�dzi�� k�ór�m odmówiono prawa do emigra-
cji). Alija prz�padła na okres zaos�rzania się podziałów k�l��row�ch w Izrael�. 
Olim spo�kali się ze sprzeciwem ze s�ron� części społecze�s�wa izraelskiego�� 
a dokładniej Ż�dów pochodzenia orien�alnego. Społeczność orien�alna skar-
ż�ła się�� że jes� na gorszej poz�cji i nie o�rz�m�je �akiego pakie�� świadcze��� 
jakie dos�ają olim aszkenaz�jcz�c� (�ego ��p� hasła pro�es�ac�jne pojawiał� 
się na demons�racjach Czarn�ch Pan�er). Pos�rzegali olim jako gr�p� kon-
k�r�jące o prz�dział środków z kas� pa�s�wowej. �edną z nazw�� jakie z�skała 
sobie alija la� 70-��ch�� b�ła więc „alija volvo i willa” (sarkas��czna parafraza 
ges�� vic�orii�� k�ór� ob�wa�ele radziecc� ż�dowskiego pochodzenia w�kon�-
wali po op�szczeni� samolo�� j�ż w Izrael�; znak �en miał s�mbolizować ich 
zw�cięs�wo nad reżimem kom�nis��czn�m�� ale zaczę�o go ironicznie odcz���-
wać jako żądania o wille i volvo).

Wojna �om Kipp�r prz�niosła zarazem �roski�� jak i powod� do d�m�. Ze 
Związk� Radzieckiego dochodził� do Izraela lis�� s�mpa�ii i poparcia. Ż�dzi 
radziecc� b�li d�mni z dokona� armii izraelskiej; mogli �eraz śmiało odpierać 
�s�awiczne zarz��� an��semi�ów�� że Ż�dzi �o �chórze.

Pod koniec la� 70-��ch fala emigracji wzrosła. �ednocześnie organizo-
wano proces� pokazowe przeciwko działaczom s�jonis��czn�m. W rok� 1979�� 
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w ramach w�mian� więźniów�� w�p�szczono na wolność Edwarda K�zniecowa. 
Wraz z nim �wolniono cz�er� inne osob� zamieszane w akcję �prowadzenia 
samolo�� (operacja „Śl�b”). K�zniecow w�emigrował do Izraela i �am s�arał 
się zain�eresować opinię p�bliczną s���acją olim z ZSRR. Z czasem (wraz 
z aliją z la� 90-��ch) K�zniecow s�ał się jedn�m z najbardziej wpł�wow�ch 
olim z ZSRR i objął s�anowisko redak�ora naczelnego dziennika „Wies�i”.

W la�ach 1967–1985 w�emigrowało ze Związk� Radzieckiego około 
165 ��s. Ż�dów. Większość olim�� k�órz� prz�b�li do Izraela w ��m czasie�� miała 
silne pocz�cie swojej ż�dowskiej �ożsamości i reprezen�owała pogląd� s�joni-
s��czne. Olim mieli �akże bardzo silną mo��wację�� ab� zas�milować się w spo-
łecze�s�wie izraelskim. Przeprowadzone badania pokaz�ją�� że j�ż po pięci� 
la�ach spędzon�ch w kraj��� 87% ros�jskich olim z rep�blik e�ropejskich oraz 
67% olim z poł�dnia ZSRR�� będąc�ch w wiek� 18–54 la��� biegle l�b prawie 
biegle posł�giwało się jęz�kiem hebrajskim. Prawie 95% z nich cz�ło się peł-
n�mi Izraelcz�kami.

niEsPodzianKa głasnosti

W pierwszej połowie la� 60-��ch doszło do pogorszenia s�os�nków międz� 
ZSRR a USA�� co w konsekwencji spowodowało prak��cznie całkowi�� zas�ój 
emigracji. Wsz�s�ko zmieniło się w chwili�� gd� �ichaił �orbaczow objął wła-
dzę sowiecką. �łasnos� (ros. jawność) b�ła elemen�em reform pa�s�wow�ch�� 
k�óre �orbaczow przeprowadził w Związk� Radzieckim w 1985 rok�. Celem 
�orbaczowa�� jego założeniem w poli��ce głasnos�i�� b�ło w�warcie nacisk� 
na konserwa��wn�ch członków par�ii kom�nis��cznej�� k�órz� sprzeciwiali 
się nowej organizacji gospodarki – pieries�rojce. Na Zachodzie łączono poję-
cie głasnos�i z wolnością słowa i �jawnieniem wcześniej za�ajan�ch fak�ów 
his�or�czn�ch�� jednakże główn�m celem �ej poli��ki b�ło zwiększenie przej-
rz�s�ości zarządzania pa�s�wem oraz zmiana w aparacie pa�s�wow�m�� gdzie 
najważniejsze dec�zje poli��czne b�ł� do�ąd podejmowane przez wąskie grono 
l�dzi sowieckiego apara�� l�b poli�bi�ra i nie podlegał� żadnej kr���ce. �imo 
wsz�s�ko�� głasnos� prz�nosiła l�dziom powiew wolności (nową wolność). Wol-
ność kr���ki. B�ła pionierskim krokiem k��� prz�najmniej częściowej�� demo-
kracji. Władza mniej kon�rolowała prasę�� �ak że nawe� d�s�r�b�cja oficjalnej 
gaze�� reżim��� „Komsomolskiej Prawd�”�� zos�ała w okresie głasnos�i zabro-
niona w Czechosłowacji.

W czasie głasnos�i docierało do ob�wa�eli więcej szczegółów na �ema� 
prak��k i okr�cie�s�wa�� k�órego dop�ściła się władza�� kied� S�alin s�ał na 
jej czele. �imo iż Niki�a Chr�szczow w sł�nn�m referacie o k�lcie jednos�ki 
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skr���kował S�alina�� wiedza o rzecz�wis��ch rozmiarach zbrodni s�alinow-
skich ciągle b�ła za�ajana. Nawe� �orbaczow i jego współpracownic��� zwłasz-
cza po próbie zamach� przez cz�nniki konserwa��wne i po ich sprzeciwie 
wobec reform �orbaczowa�� nie mogli przewidzieć�� w jakim �empie po�oczą 
się w�darzenia oraz że dojdzie �padk� Związk� Radzieckiego w 1991 r.

Tak cz� inaczej�� jedn�mi z pierwsz�ch prak��czn�ch implikacji poli��ki 
głasnos�i b�ło �wolnienie ��sięc� więźniów poli��czn�ch i przeciwników 
władz��� w ��m �akże Więźniów S�jon��� na k�ór�ch czele s�ało dwóch s�a-
r�ch d�s�den�ów. Po �wolnieni� s�ali się ż�w�mi s�mbolami walki Ż�dów 
w ZSRR: Na�an Szaranski i Ida N�del. Szaranski b�ł zapalon�m s�jonis�ą. 
��ż w la�ach 70-��ch s�ał się główn�m rzecznikiem spraw Więźniów S�jon� 
oraz refusenikim. W marc� 1977 rok� zos�ał za�rz�man� i fałsz�wie oskarżon�. 
W lipc� 1978rok��� �znając Szaranskiego winn�m zdrad� i szpiegos�wa na 
rzecz S�anów Zjednoczon�ch oraz podżegania i propagand� an��sowieckiej�� 
sąd skazał go na 13 la� pozbawienia wolności. Szaranski spędził 16 miesięc� 
w moskiewskim więzieni� Lefor�owo�� po cz�m zos�ał w�słan� do g�łag� na 
S�berii. Dzielnie przeż�ł pob�� w obozie przejściow�m i obozie prac�. Pomo-
gł� m� siła charak�er� oraz pragnienie�� ab� ziścić swój sen o alii. W ko�c� 
�dało m� się spełnić swoje marzenia�� a rzecz�wis�ość przerosła wszelkie  
oczekiwania.

Podczas la� spędzon�ch w więzieni��� Szaranski s�ał się s�mbolem walki 
o prawa człowieka w Związk� Radzieckim oraz walki�� jaką w�znawc� j�da-
izm� m�sieli �ocz�ć z s�s�emem. S�arania żon� Szaranskiego�� Awi�al�� silne 
naciski ze s�ron� Zachod� oraz żądania �wolnienia s�awiane przez Knese� 
doprowadził� do zwolnienia Szaranskiego. Po 11 la�ach�� w l���m 1986 rok��� 
na moc� zawar�ego poroz�mienia przekazano do Związk� Radzieckiego pięci� 
szpiegów�� w zamian o�rz�m�jąc �rzech szpiegów zachodnich. Wśród nich b�ł 
„szpieg” Szaranski. W�mian� dokonano na �oście �lienicke�� rozdzielając�m 
Niemc� Wschodnie od Zachodnich. Zaraz po przekroczeni� mos�� Szaran-
ski o�rz�mał izraelski paszpor� od ambasadora Izraela w Niemczech.  Kied� 
prz�jechał do Izraela�� wi�ano go en��zjas��czne; w powi�ani� brali �dział 
nawe� premier Sz�mon Peres i minis�er spraw zagraniczn�ch Icchak Szamir. 
Po prz�b�ci� do kraj� Szaranski poprosił o zmianę imienia; nie chciał�� ab� 
naz�wano go Ana�olij – w�brał hebrajskie imię Na�an�� k�ór�m posł�giwał się 
przez dł�gie la�a spędzone w więzieni�.

Szaranski bardzo sz�bko s�ał się pos�acią k�l�ową nie ��lko w Izrael��� ale 
również na świecie�� gdzie prz�jmowan� b�ł z królewskimi honorami. 15 gr�d-
nia 2006 rok� Szaranski o�rz�mał Prez�dencki �edal Wolności (ang. Presi-
dential Medal of Freedom) z rąk �eorge’a B�sha. T�m sam�m zos�ał pierwsz�m 
Izraelcz�kiem�� a czwar��m nie-Amer�kaninem (po Nelsonie �andeli�� papież� 
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�anie Pawle II i �a�ce Teresie)�� k�ór� o�rz�mał dwa najważniejsze medale 
amer�ka�skie – Zło�� �edal Kongres� oraz Prez�dencki �edal Wolności.

Ida N�del�� jak wiel� inn�ch refusenikim�� rozpoczęła działalność d�s�dencką 
po w�darzeniach związan�ch z próbą �prowadzenia samolo�� w maj� 1970. 
Po ��m�� jak w rok� 1971 złoż�ła podanie o wizę�� ab� w�jechać z sowieckiej 
Rosji�� i o�rz�mała odmowę�� w dalsz�m ciąg� składała podania o zgodę na 
emigrację. Bez powodzenia. W 1972 zwolniono ją z prac�. Korespondowała 
ze swoimi �owarz�szami z r�ch� s�jonis��cznego�� k�ór�ch aresz�owano; w�s�-
łała im do więzienia książki�� lekars�wa i jedzenie. W imieni� aresz�owan�ch 
w�s�ąpiła z pe��cją do władz w �oskwie�� reprezen�owała ich �akże przed wła-
dzami obozów i więzienia. Inn�m aspek�em jej działalności b�ł� demons�racje 
i spo�kania z obcokrajowcami�� k�órz� odwiedzali �oskwę. Ujawniała przed 
nimi (a więc i przed cał�m świa�em) łamanie pods�awow�ch praw człowieka 
wobec więźniów w jej kraj�.

Ocz�wiście�� władze nieprz�ch�lnie pa�rz�ł� na jej działania. N�del b�ła 
nękana i przesł�chiwana przez K�B. Kied� w czerwc� 1978 rok� przewiesiła 
przez bal�s�radę balkon� pisemną prośbę o �o�� b� móc dołącz�ć do rodzin� 
swojej sios�r� �elen� w Izrael��� sąd skazał ją na cz�er� la�a zesłania na S�be-
rii. W �rakcie odb�wania kar� Ida N�del s�ała się s�mbolem seruwnikit (hebr. 
rodz. że�ski od seruwnik) i z�skała rozgłos wśród świa�owej opinii p�blicz-
nej. Zaangażowanie w jej sprawę �ak ważn�ch osobis�ości�� jak Ronald Regan�� 
�argare� Tha�cher�� �ane Fonda cz� Liv Ullman�� w połączeni� ze słabnącą siłą 
imperi�m radzieckiego�� doprowadził� do jej �wolnienia i do alii. Ida N�del 
w�emigrowała do Izraela 15 października 1987 rok�.

Wkró�ce po prz�jeździe do kraj� czczono ją jak boha�erkę. N�del jednak 
w�brała pr�wa�ność i zniknęła z ocz� opinii p�blicznej. �ej a��obiograficzna 
książka Ręka w ciemności – autobiografia więźniarki Syjonu (hebr.Jad ba-Choszecha 
– Otobiografia szel Asirat Cijon) zos�ała w�dana w 1990 rok� i na��chmias� s�ała 
się bes�sellerem.

rozPad zsrr, PoCzątEK wiElKiEj alii

W 1987 rok��� podczas wiz��� �orbaczowa w Wasz�ng�onie�� ćwierć miliona 
osób demons�rowało w obronie prawa radzieckich Ż�dów do w�jazd�. W rok 
po ��m�� 22 kwie�nia 1988�� izraelski dziennik „ �edio� Acharono�” (hebr. Naj-
świeższe Wiadomości) jako pierwsz� op�blikował wiadomość o zmianie poli��ki 
pa�s�wa sowieckiego względem Ż�dów. Sewer Plocker�� jeden z redak�orów 
„ �edio� Acharono�”�� k�ór� relacjonował �en sensac�jn� ma�eriał�� pisał w�ed�: 
„W okolicach Pesach 1988 zwrócił się do mnie prof. Chaim Ben-Szachar�� 
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w�ed� pełnomocnik amer�ka�skiego biznesmena ż�dowskiego pochodze-
nia�� Edm�nda hammera�� i zas�gerował�� ab� przeprowadzić z jego klien�em 
w�wiad do świą�ecznego w�dania dziennika. hammer zarządzał wielką spółką 
paliwową�� sł�nął z liczn�ch kon�ak�ów handlow�ch z sowieckimi przedsiębior-
s�wami. Wokół jego nazwiska krąż�ł� his�orie o powiązaniach z Kremlem�� 
o ��m jak w pon�r�m okresie rządów Breżniewa mógł swobodnie wjeżdżać 
i op�szczać granice ZSRR. Bi�ro hammera zorganizowało rozmowę �elefo-
niczną. W sł�chawce odezwał się ż�w� głos�� choć sł�chać b�ło�� że mówca jes� 
w podeszł�m wiek�. Tema�� b�ł� zw�czajne – hammer: „W ��m ��godni� 
biesiadowałem w �owarz�s�wie nowego Sekre�arza �eneralnego KC KPZR�� 
�ichaiła �orbaczowa. Wielki prz�wódca z �ego �orbaczowa. Zap��ałem go: 
„Towarz�sz� �orbaczow�� dlaczego b� nie �możliwić swobodnego w�jazd� 
Ż�dom z waszego kraj� do Izraela?”. Odpowiedział: „�acie rację�� panie 
hammer�� obiec�ję wam�� że w ciąg� kilk� miesięc� o�worzę granice ZSRR 
Każd� Ż�d�� k�ór� zechce�� będzie mógł w�jechać”. Wiadomość op�blikowana 
przez Plockera nie w�wołała specjalnego por�szenia. Pracownic� Sochn��� 
i Liszkat Ha-keszer (hebr. biuro kontaktu) odnieśli się do �ej rewelacji z drwiną. 
T�lko nieliczni dzwonili do dziennika i mówili: „W�rządziliście wielką szkodę 
Ż�dom w ZSRR. Nie wolno wam dr�kować his�orii w�ssan�ch z palca. ham-
mer �o fan�as�a. �es�eśm� w kon�akcie z now�m rządem i mam� nadzieję�� 
że s�opniowo na przes�rzeni pięci� la� �da się �możliwić aliję dla�� może�� s�� 
��sięc� l�dzi”. Na Pesach 1988 rok� �aki scenari�sz w�dawał się il�zją. Blisko 
rok po ��ch w�darzeniach granice zos�ał� o�war�e i rzecz�wis�ość przeszła 
najśmielsze oczekiwania. �orbaczow do�rz�mał słowa. 

W 1988 rok��� cz�erdzieści la� po ��worzeni� pa�s�wa�� w Izrael� mieszkało 
około 200 ��s. Ż�dów pochodząc�ch z krajów Związk� Radzieckiego�� głównie 
z Rosji. Liczba �a obejm�je �akże Ż�dów�� k�órz� prz�b�li do Izraela przed 
pows�aniem pa�s�wa. 

W 1989 rok��� na począ�k� wielkiej alii�� około 80% radzieckich Ż�dów 
zamieszkiwało w rep�blikach e�ropejskich (dane sporządzone na pods�a-
wie spis� l�dności z �egoż rok�). Największe sk�piska Ż�dów w ZSRR b�ł�  
w Rosji – ok. 550 ��s. l�dzi�� na Ukrainie – ok. 500 ��s.�� na Białor�si – 
ok. 100 ��s.�� w krajach bał��ckich (na Ło�wie�� Li�wie i w Es�onii) – ok. 40 ��s. 
oraz w �ołdawii – ok. 65 ��s. Ż�dów. Największe mias�a rep�blik e�ropej-
skich�� w k�ór�ch zamieszkiwali Ż�dzi�� �o �oskwa – ok. 200 ��s.�� Leningrad 
– ok. 100 ��s.�� Odessa – ok. 60 ��s. Około 20% radzieckich Ż�dów zamiesz-
kiwało w ��m czasie w rep�blikach azja��ckich. Przeważnie sk�piali się 
w rep�blikach m�z�łma�skich w Azji – ok. 170 ��s. (z �ego 95 ��s. w Uzbeki-
s�anie) i w pa�s�wach na obszarze Poł�dniowego Ka�kaz� (Armenia�� �r�zja) 
– ok. 25 ��s. l�dzi. 
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Bardzo sz�bko okazało się�� iż po�encjalne liczb� olim ze Związk� Radzie-
ckiego mogł� b�ć o wiele większe.�� Emigracją do Izraela b�li zain�eresowani 
�akże ci�� k�órz� nie mieli ż�dowskiego pochodzenia�� m.in. nie-ż�dowsc� mał-
żonkowie l�b par�nerz� osób będąc�ch Ż�dami oraz dzieci z ��ch związków. 
Na moc� prawa powrotu (hebr. Chok ha-Szwut) wsz�sc� oni mieli prawo zrobić 
aliję do Izraela�� nawe� jeśli nie b�li Ż�dami w roz�mieni� zasad halach�.

W ko�c� la� 80-��ch zmieniono nazwę �ożsamości Ż�dów w ZSRR na „inne 
narod� mówiące po ros�jsk�”. W ��ch la�ach odno�owano �akże d�ż� kr�-
z�s ekonomiczn�; �owarz�sz�ł m� rosnąc� an��semi��zm. Cz�nniki �e powo-
dował��� iż wiel� Ż�dów dec�dowało się na emigrację z ZSRR. W 1989 rok� 
zniesiono większość ogranicze� co do w�jazdów z ZSRR�� w ��m �akże zakaz 
w�jazd� do Izraela. Spora część Ż�dów radzieckich podjęła w�zwanie i po-
s�anowiła polepsz�ć jakość swojego ż�cia. Sz�bko pos�anowiła skorz�s�ać 
z nadarzającej się okazji i emigrować. Do rok� 1989 kier�nkiem emigran-
�ów ż�dowskich z ZSRR b�ło USA. Badania pokaz�ją�� że aż 90% wsz�s�kich 
w�jeżdżając�ch Ż�dów wolało emigrować do „kraj� nieograniczon�ch moż-
liwości”. W ko�c� października 1989 S�an� Zjednoczone zmienił� zasad� 
wjazd� na swoje �er��ori�m. Do �ej por� b�ł on prak��cznie nieograniczon�; 
�eraz limi� dop�szczalnej liczb� imigran�ów z całego obszar� ZSRR nie mógł 
przekrocz�ć 50 ��s. osób rocznie. Ograniczenie �o działało na korz�ść alii . 
Cienki s�r�mie� emigracji�� wielkości 2 250 osób w cał�m rok� 1988�� zmienił 
się w falę 13 ��s. olim w rok� 1989�� aż do 189 ��s. w rok� 1990. Na począ�k� 
olim prz�b�wali przez prz�s�anki zachodnie (Finlandię�� Węgr� i R�m�nię). 
Później prz�la��wali bezpośrednio do Izraela. W okresie największego szcz��� 
na Lo�nisk� im. Ben ��riona (w Lod pod Tel Awiwem) lądowało dziennie  
1 000 olim . 

W maj� 1991 rok� Związek Radziecki �znał prawo każdego ob�wa�ela do 
emigracji. W pół rok� po ��m ZSRR rozpadł się. Świa� osł�piał ze zdziwienia. 
Upadek kom�nizm� zaskocz�ł wsz�s�kich eksper�ów�� �dowadniając�� że pro-
ces� społeczne są jak proces� na��ralne: erozja nas�ęp�je powoli�� po cz�m�� ni 
z �ego ni z owego�� m�r �pada.

Począwsz� od 1991 rok��� rozpoczęł� się kolejne fale emigracji. W pierw-
sz�m rok� alija zos�ała oszacowana na 145 ��s. olim�� do rok� 1992 liczba �a 
zdołała spaść do 64 ��s.�� a nas�ępnie �s�abilizowała się�� �ak że corocznie aliję 
robiło ok. 66 ��s. olim . 

Wiosną 1993�� po ��m jak ze Związk� Radzieckiego w�emigrowało do Izra-
ela ok. 400 ��s. olim�� z wiz��ą do �oskw� prz�b�ł premier Icchak Rabin. „Na 
zako�czenie jego wiz���”�� pisał Sewer Plocker�� „zorganizowan� zos�ał �ro-
cz�s�� pokaz honorow� na cześć Izraela. T�siące Ż�dów w�pełniło wielką salę 
zgromadze� Par�ii Kom�nis��cznej międz� ścianami Kremla. Ogromna scena 
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b�ła prz�ozdobiona izraelskimi flagami i s�mbolami pa�s�wow�mi – jeszcze 
nie �ak dawno s�ali na niej w szeregach członkowie KPZR �brani w szare gar-
ni��r��� zawsze zagniewane �warze�� ogorzałe od wódki. Tej noc� zgromadzili 
się �am młodzi l�dzie z Tel Awiw� i �oskw��� w�głaszali przemow� po ros�jsk� 
i hebrajsk�. Odśpiewano „ha-Tikvę”.

W 1994 rok� lobb� na rzecz Ż�dów ZSRR poinformowało�� że Rosja �moż-
liwia swobodną emigrację. W rok� nas�ępn�m liczbę wsz�s�kich olim chadaszim 
(hebr. nowych imigrantów) z b�łego Związk� Radzieckiego szacowano na ok. 
530 ��s. l�dzi. Około jednej �rzeciej olim prz�b�ło z �oskw� l�b Sank� Pe�ers-
b�rga. Nas�ępna wielka gr�pa prz�jechała z Ukrain�. Ż�dzi z Rosji i jej rep�b-
lik e�ropejskich s�anowili ponad 3/4 całej pop�lacji ros�jskich olim. Pozos�ała 
część prz�b�szów pochodziła z krajów azja��ckich (większość z nich z kra-
jów m�z�łma�skich WNP�� Azerbejdżan� oraz Uzbekis�an�). War�o zazna-
cz�ć�� iż ż�dowsc� emigranci obierali kier�nek nie ��lko na Izrael. Z ogólnej 
liczb� emigran�ów ż�dowskich w la�ach 1990-1995 (ok. 920 ��s.) większość 
(ok. 600 ��s.�� co s�anowiło 65%) emigrowała do Izraela. Resz�a fali emigra-
c�jnej z �ego okres� (180 ��s.�� �j. około 20% z ogół� Ż�dów emigr�jąc�ch 
z ZSRR) prz�b�ła do USA. Rozmiar �ej emigracji zos�ał �s�alon� w d�żej 
mierze na pods�awie zezwole� w�dan�ch przez amer�ka�skie władze emigra-
c�jne (nie więcej jak 50 ��sięc� zezwole� rocznie dla całego ZSRR�� w ��m dla 
jego ż�dowskich ob�wa�eli). Inn�m kier�nkiem emigracji b�ł� Niemc��� dokąd 
w la�ach 1989–1995 w�emigrowało z ZSRR około 45 ��s. l�dzi�� a wśród nich 
30 ��s. Ż�dów.

Tempo alii w dr�giej połowie la� 90-��ch (1995–2000) wahało się pomiędz� 
45 ��s. a 65 ��s. olim każdego rok��� �ak że w s�mie na przes�rzeni ��ch la� 
prz�jechało ich do Izraela około 300 ��s. 

Badanie przeprowadzone przez izraelskie �inis�ers�wo Absorpcji Emi-
gracji�� op�blikowane w 2004 rok��� przeds�awia in�eres�jąc� obraz cz�nników 
mając�ch wpł�w na aliot z b�łego ZSRR:
– ok. 10% olim oświadcz�ło w badani��� że prz�jechali do Izraela�� chociaż „nie 

chcieli emigrować” l�b „nie bardzo chcieli emigrować”;
– ok. 15% olim oświadcz�ło�� że przed podjęciem dec�zji o w�jeździe do Izra-

ela rozważali możliwość emigracji do innego pa�s�wa (85% nie brało pod 
�wagę �akiej możliwości);

– 11% badan�ch wskazało na „brak możliwości w�bor� innego pa�s�wa” 
jako „ważn�” l�b „bardzo ważn�” cz�nnik. 27% olim s�wierdziło że b�ł �o 
cz�nnik „częściowo ważn�”. Wedł�g 62% badan�ch cz�nnik �en „nie b�ł 
ważn�m powodem alii”;

– 18% olim w b. ZSRR cz�ło się całkowicie „ob�wa�elami�� w ogóle nie cz�li 
się Ż�dami” (82% cz�ło się prz�najmniej „odrobinę Ż�dami”);
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– 16% olim podkreśliło�� iż możliwość „ż�cia jako Ż�d w kraj� ż�dowskim” nie 
nie miała ważnego znaczenia prz� podjęci� dec�zji o alii. 63% s�wierdziło�� 
że cz�nnik �en b�ł „ważn�” l�b „bardzo ważn�” w mo��wacji do alii .
Badacze zjawiska zgadzają się w swoich opiniach�� iż przed 1995 r. olim 

z ZSRR op�szczali kraj �rodzenia z powodów związan�ch z ich ż�dowskim 
pochodzeniem (an��semi��zm i�d.)�� a nie z �zw. �niwersaln�ch prz�cz�n emi-
gracji. Z ��ch sam�ch powodów obierali Izrael za kier�nek swojej emigracji 
(powodem b�ła chęć zamieszkania w pa�s�wie ż�dowskim). Na�omias� po 
rok� 1995�� prawdopodobnie z �wagi na zmian� s���acji w b�ł�m Związk� 
Radzieckim�� cz�nniki �niwersalne (m.in. chęć polepszenia poziom� i jakości 
ż�cia) zacz�nają przeważać.

Ros�jsc� olim�� nawe� jeśli wziąć pod �wagę ��lko ogrom alii�� w nieodwra-
caln� sposób zmienili Izrael pod względem ekonomiczn�m�� ed�kac�jn�m�� 
k�l��row�m i pod wieloma inn�mi. Równolegle z as�milacją olim na różn�ch 
płaszcz�znach ich nowej izraelskiej egz�s�encji�� bardzo sz�bko s�worz�li 
własną wszechs�ronną ros�jskojęz�czną s�bk�l��rę. W jej s�r�k��rach f�nk-
cjonował osobn� s�s�em ed�kacji�� prasa�� sklep��� a nawe� delika�es��� p�b� oraz 
kl�b�. Wsz�s�ko s�worzone na po�rzeb� i odpowiadające zain�eresowaniom 
społeczności olim . 

błysKawiCzna absorPCja i MobilnoŚć sPołECzna 

Ocz�wiście�� absorpcja olim nie ob�ła się bez �r�dności. �ednakże j�ż 
w ko�c� la� 90-��ch badania wielokro�nie �dowodnił��� że absorpcja wielkiej 
fali emigran�ów z b�łego ZSRR b�ła fenomenaln�m s�kcesem. Bez wą�pienia�� 
nie odno�owano dr�giego �akiego prz�padk� w dziejach l�dzkości. Zwłaszcza 
jeśli weźmiem� się pod �wagę s�os�nek wielkości pop�lacji olim do wielkości 
społeczności ich prz�jm�jącej (olim z ZSRR w ciąg� dekad� zaczęli s�anowić 
20% społecze�s�wa izraelskiego – są �o wręcz niewiar�godne liczb�). Weźm� 
prz�kład dane do��czące za�r�dnienia. Wejście olim na r�nek prac� odb�ło się 
bardzo sz�bko i na szeroką skalę. W kró�kim czasie odse�ek za�r�dnion�ch 
wśród olim zaczął dorówn�wać odse�kowi za�r�dnion�ch wśród „s�arej” pop�-
lacji izraelskiej (określanej hebrajskim słowem watikim, l . poj . watik – weteran). 
Badania wskaz�wał��� że j�ż w rok� 1990�� cz�li po pół�oraroczn�m pob�cie w 
Izrael��� 60% olim w wiek� od 15 la� s�anowiło siłę roboczą. Bezrobocie wśród 
olim spadło z 38��5% w rok� 1991 do 11% w rok� 1996.

Prawdą jes��� że na począ�k� olim za�r�dniani b�li do prac ��mczasow�ch 
i sezonow�ch�� zasadniczo nisko pła�n�ch. Niemniej jednak�� po �pł�wie kilk� 
la� wiel� z nich zaczęło piąć się po drabinie zawodowej. W 1994 rok� 9��6% 
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olim b�ło za�r�dnion�ch na w�ższ�ch s�anowiskach�� jako pracownic� na�kowi 
oraz kadra zarządzająca�� 13��4% w�kon�wało zawod� wolne l�b �echniczne�� 
a 29��9% b�ło za�r�dnion�ch na s�anowiskach określan�ch jako „specjali-
s��czne”. Poza ��m�� w ciąg� zaledwie dwóch dekad�� odse�ek gospodars�w olim 
osiągając�ch dochód pow�żej średniej krajowej b�ł porówn�waln� z ��m dla 
gospodars�w ogół� społecze�s�wa (30%).

Dane do��czące war�nków mieszkaniow�ch robią jeszcze większe wraże-
nie�� w wiel� prz�padkach w�dają się wręcz nieprawdopodobne. W 2007 rok� 
ok. 65% olim mieszkało we własn�m mieszkani� (w porównani� do 70% wśród 
ogół� społecze�s�wa); spośród nich 14% zmieniło mieszkanie na mieszka-
nie o w�ższ�m s�andardzie. Także prz�swajanie jęz�ka przebiegało sprawnie�� 
szczególnie wśród młod�ch olim. W badani� przeprowadzon�m w 1996 rok� 
na reprezen�ac�jnej próbie olim�� 23% badan�ch oświadcz�ło�� że „mówi cał-
kiem dobrze”�� zaś 19% oświadcz�ło�� że „mówi bardzo dobrze”.

Również Sił� Zbrojne Izraela (hebr. Cahal) sz�bko i sk��ecznie prz�jęł� olim 
w swoje szeregi�� zaś oni sami wne� zroz�mieli�� że mają do cz�nienia z bardzo 
ważn�m narzędziem mobilności w społecze�s�wie izraelskim. W 1998 rok��� 
niecałą dekadę po alii�� w Cahal� sł�ż�ło około 6 ��s. żołnierz� z rodzin imi-
gran�ów z ZSRR; wśród nich s�opie� oficerski miało blisko 400 mężcz�zn i 25 
kobie�.

W sek�orze szkolnic�wa w�ższego olim j�ż przed �pł�wem pierwszej dekad� 
zdołali dogonić pop�lację watikim. W 1996 rok� odse�ek s��den�ów wśród całko-
wi�ej liczb� olim prz�b�ł�ch w la�ach 1989–1995 w�nosił 5%�� podczas gd� odse-
�ek s��den�ów w kraj� dla całego społecze�s�wa w�nosił w ��ch la�ach 3��2%.

Nie dziwi więc fak��� iż większość olim odcz�wała sa��sfakcję i b�ła zado-
wolona ze swojej nowej ojcz�zn��� czem� zresz�ą dała w�raz w sondażach: pod 
koniec ich pięciole�niego pob��� w kraj� 75–80% olim b�ło zadowolon�ch ze 
swojego miejsca zamieszkania�� 6066% b�ło zadowolon�ch ze swojej prac��� 
60–70% b�ło zadowolon�ch ze swojego ż�cia �owarz�skiego�� a 35–50% b�ło 
zadowolon�ch z ż�cia k�l��ralnego. 80% olim podkreśliło�� że cz�ją a�mosferę 
„dom� Izraela”�� 90-95% b�ło pewn�ch�� że pozos�anie w Izrael��� a 90% wska-
zało�� że jeżeli jeszcze raz prz�szłob� im dzisiaj zadec�dować�� cz� zrobić aliję�� 
ponownie b� �o zrobili. W miarę jak w�dł�żał się pob�� olim w Izrael��� ich 
sa��sfakcja odcz�wana w różn�ch dziedzinach ż�cia rosła. 

ekSPLOzja PRaSy ROSyjSkIej

�edn�m z s�mp�omów sz�bkiej absorpcji i zarazem jej prz�cz�ną b�ł roz-
wój różn�ch ros�jskojęz�czn�ch narzędzi kom�nikacji�� przede wsz�s�kim 
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ros�jskojęz�cznej pras�. Wedł�g os�rożn�ch szac�nków�� w la�ach 1989–1991 
prz�b�ło do Izraela około 500 zawodow�ch dziennikarz� (włączając w �o 
redak�orów i fo�ografików prasow�ch). T�lko gars�ka z nich znalazła za�r�d-
nienie w branż� dziennikarskiej l�b w�dawniczej. Niemniej jednak�� nawe� ci 
nieliczni w wielkim s�opni� prz�cz�nili się do podniesienia�� niskiego do�ąd�� 
poziom� gaze� w�dawan�ch w jęz�k� ros�jskim. 

Dzięki �danem� połączeni� ogromnego głod� informacji wśród now�ch 
olim�� domin�jącej roli mediów dr�kowan�ch (przed założeniem kanał� �ele-
wiz�jnego Israel Pl�s) oraz pows�ania gr�p� ros�jskich odbiorców�� la�a 90-�e 
okazał� się zło��m wiekiem pras� ros�jskojęz�cznej w Izrael�. Odbiorc� pras� 
ros�jskiej �ważali (a część z nich do dzisiaj �ak sądzi)�� że gaze�� �o �owar nie-
zas�ąpion�. Cenili słowo dr�kowane o wiele bardziej niż przecię�n� Izraelcz�k�� 
E�ropejcz�k cz� �eż Amer�kanin. Is�nieje na �o wiele w�jaśnie�. �edn�m z nich 
jes� poziom w�ksz�ałcenia olim�� w�ższ� od poziom� przecię�nego hebrajskiego 
cz��elnika. Dość powszechn�m widokiem w pią�ki b�li olim wracając� do dom� 
z zak�pami przed szaba�em. W jednej ręce kosz z warz�wami i owocami�� w 
dr�giej ręce zwi�ek gaze� i czasopism. Zazw�czaj b�ł �o jakiś ����ł w�dawan� 
codziennie („Wieremia”�� „Wies�i”�� „Nowos�i”�� „Nasze S�ran�”) i jakiś ��godnik 
l�b inne czasopismo o �ema��ce bliskiej k�p�jącem�. 

W badani� przeprowadzon�m przez Cen�ralne Bi�ro S�a��s��ki Izra-
ela w gr�dni� 1993 �s�alono�� że ��lko 14��3% now�ch olim cz��ało dzienniki 
hebrajskie w dni powszechnie�� a 13��3% na koniec ��godnia�� podczas gd� cz�-
�elnic�wo pras� ros�jskiej w�dawanej w Izrael� rozpowszechnione b�ło wśród 
całej społeczności olim . 

W rok� 1999�� wedł�g ar��k�ł� op�blikowanego w dziennik� „haare�z”�� 
w Izrael� w�dawano ponad 50 gaze� w jęz�k� ros�jskim. Wśród nich b�ł� 4 
dzienniki�� 11 ��godników�� 5 miesięczników oraz około 40 gaze� lokaln�ch. 
Szac�je się�� że d�s�r�b�cja wsz�s�kich ros�jskojęz�czn�ch gaze� lokaln�ch 
w weekend� (od �ł�m. pią�ek-sobo�a) osiągała rocznie liczbę ćwierć miliona 
egzemplarz�. „Wies�i”�� najbardziej pocz��na gaze�a�� sprzedaje się w liczbie 
40 ��s. egzemplarz� (mimo że nie p�blik�je się oficjaln�ch dan�ch na �ema� 
d�s�r�b�cji)�� „Nowos�i” w 20 ��s. egzemplarz��� „Wieremia” – 12 ��s.�� a „Nasze 
S�ran�” w 3 ��s. �aze�� w jęz�k� ros�jskim zawierają doda�ki i sekcje �ema-
��czne wedł�g zain�eresowa� cz��elników: ekonomia i społecze�s�wo�� kobie�� 
i moda�� dział� przeznaczone dla młodzież� i dla dzieci�� rozr�wka i sz��ka�� 
kol�mn� plo�karskie�� spor�owe�� li�erackie i k�l��ralne. W niek�ór�ch gaze-
�ach są nawe� specjalnie w�dzielone dział� o �ema��ce ero��cznej. 

Przecię�n� cz��elnik ros�jski �rak��je „swoją” gaze�ę jak adres�� pod 
k�ór� może się zgłosić po radę�� prz�jść z różnorakimi skargami – począw-
sz� od narzeka� na Izraelski Narodow� Ins����� Ubezpiecze� (hebr. ha-Mosad  
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le-Bituach Leumi)�� Sochn�� l�b inną ins����cję rządową – albo poprosić 
o pomoc w znalezieni� prac� cz� mieszkania. W Związk� Radzieckim prz�-
zw�czaili się odnosić do gaze�� jako przedł�żenia ins����cji kon�rol�jąc�ch 
pa�s�wa�� rzecznika praw ob�wa�elskich�� kancelarii praw�ch�� a nawe� jak do 
pos�er�nk� policji. Redakcje ros�jskojęz�czn�ch gaze� co miesiąc o�rz�m�-
wał� ��siące lis�ów. Cz��elnic��� k�órz� mieszkali niedaleko redakcji�� poja-
wiali się w niej osobiście�� ab� przekazać opinię na �ema�� opisane w gazecie�� 
poprosić o pomoc l�b po pros�� o�worz�ć przed kimś serce. Takie zachowanie 
b�ło powszechne w Związk� Radzieckim�� zresz�ą do pewnego s�opnia �akże 
w Izrael�. 

Na charak�er i s��l z gaze� w jęz�k� ros�jskim wielki wpł�w miało nagłe 
w�zwolenie się spod p�r��a�skiego jarzma sowieckiej kon�roli. Odzwierciedla �o 
nie ��lko kr���czna pos�awa wobec władz��� ale �akże częs�e p�blikowanie ma�e-
riałów o �ema��ce ero��cznej�� zw�kle spr��nie dołączon�ch w formie doda�k�. 
Ponad�o kr���c�zm�� k�ór� charak�er�zował ros�jskojęz�czne gaze���� b�ł bardzo 
os�r�; �ż�wano agres�wnego s��l��� k�ór� w prasie w jęz�k� hebrajskim b�ł nie-
dop�szczaln� ze względ� na brak jakiejkolwiek poprawności poli��cznej.

Pod koniec poprzedniej dekad��� kied� problem� wiel� olim zos�ał� rozwią-
zane�� zaczęli oni cz�ć się Izraelcz�kami w nie mniejsz�m s�opni� niż Rosja-
nami. Zmalał poziom agresji wobec izraelskiego es�ablishmen�� w ros�jskiej 
prasie. �ednak przejaw� wrogości do różn�ch gr�p społecze�s�wa izraelskiego�� 
�j. do Ż�dów orien�aln�ch i sefard�jskich�� do watikim�� do zamożn�ch Ż�dów 
mieszkając�ch na północ� kraj��� do izraelskich Arabów i do E�iopcz�ków 
kró�ko mówiąc: wobec każdego�� k�o nie jes� „nasz” – w dalsz�m ciąg� miał� 
miejsce . 

S�os�nek ros�jskich mediów do izraelskiej k�l��r� b�ł w ��ch la�ach raczej 
powściągliw� i mało en��zjas��czn�. Nie zmieniło się �o zresz�ą do dzisiaj. 
K�l��rowe i ar��s��czne dziedzic�wo Rosji b�ło na�omias� s�awiano na pie-
des�ale. Ze s�ron gaze� nie schodził� �ema�� ros�jskie – obszerne relacje 
na �ema� ros�jskich gwiazd w Izrael��� opis� lokaln�ch s�kcesów (np. Tea�r 
�eszer – hebr. mos�)�� jak również d�ża dawka k�l��r� ze s�arego kraj�. 

Rewol�cja �elewizji�� k�óra zbiegła się dokładnie z począ�kiem fali imi-
gracji�� w znacząc�m s�opni� pomogła w absorpcji. Sondaż Ins������ Bada� 
„���agim” (hebr. marki)�� przeprowadzon� w maj� 2000�� w�kazał�� że 97% 
olim z b�łego Związk� Radzieckiego posiadało w ��m czasie prz�najmniej 
jeden odbiornik �elewiz�jn��� a 38% miało dwa odbiorniki. Blisko 95% rodzin 
ros�jskojęz�czn�ch posiadało w ��m sam�m rok� dos�ęp do �elewizji wielo-
kanałowej (sa�eli�arnej l�b kablowej). Wiel� z nich nie b�ło zadowolon�ch 
z dos�ępnej ofer�� izraelskiej �elewizji p�blicznej i podłączało �elewizję sa�e-
li�arną dos�arczaną przez pr�wa�ne firm� pirackie�� k�óre oferował� pakie� 
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kilk�dziesięci� kanałów z pa�s�w ros�jskojęz�czn�ch (�r�zji�� Armenii�� Rosji�� 
Ukrain� i�p.). 

Większość imigran�ów raczej nie oglądała programów nadawan�ch w ję-
z�k� hebrajskim. hebrajskojęz�czne kanał� �elewiz�jne wzięł� sobie �e dane 
do serca i dos�osował� się do rzecz�wis�ości. Na prz�kład w 2006 rok� Aruc 10 
(hebr. Kanał 10) rozpoczął �ł�maczenie na ros�jski wsz�s�kich programów 
ramow�ch�� emi�owan�ch w godzinach od 19:00 do 23:00. W�dawało się�� że 
rozpoczęcie emisji po ros�jsk��� prz� jednoczesn�m poszerzeni� ofer�� pro-
gramowej i ko�c� er� jednokanałowej �elewizji nadającej program� ��lko dla 
widzów hebrajskojęz�czn�ch�� zakłóci proces adap�ac�jn� olim. W rzecz�wis�ości 
w�darz�ło się coś wręcz odwro�nego. Oglądanie �ransmisji na ż�wo ze s�arego 
kraj� znacznie złagodziło �ra�mę po prz�jeździe na nowe miejsce i �owarz�-
szące �em� pocz�cie s�ra���� charak�er�s��czne dla imigran�ów z całego świa�a. 
�ożliwość prowadzenia dw�jęz�cznej i dw�k�l��rowej egz�s�encji zwiększ�ła 
pocz�cie szczęścia olim ze Związk� Radzieckiego. Program� ros�jskojęz�czne 
pozwolił� rodzinom niezamożn�m �z�skać dos�ęp do zróżnicowanej rozr�wki.

Przełomow�m momen�em w his�orii ros�jskich mediów w Izrael� b�ło 
��worzenie w 2002 rok� kanał� �elewiz�jnego w jęz�k� ros�jskim�� o nazwie 
Israel Plus l�b Aruc 9 (hebr. Kanał 9). Kanał 9�� �ransmi�owan� drogą sa�eli-
�arną l�b w �elewizji kablowej�� skierowan� b�ł zarówno do olim�� jak i do „s�a-
r�ch” Izraelcz�ków�� ponieważ większość nadawan�ch programów opa�rzona 
b�ła �ł�maczeniem na hebrajski. W prak��ce program� na kanale oglądali 
w�łącznie widzowie ros�jskojęz�czni.

Aruc 9 nadaje wiadomości�� magaz�n� spraw bieżąc�ch�� �ele��rnieje�� �alk show 
i rozr�wkę�� program� religijne i na �ema� ż�dowskich �rad�cji�� seriale ob�cza-
jowe�� sensac�jne i komediowe�� film� fab�larne i wiele inn�ch. Poziom oglądal-
ności kanał� jes� s�os�nkowo niski�� jednak spełnia oczekiwania jego właściciela. 
Kanał �en pełni ważną rolę informac�jną�� nadając ak��alne wiadomości w jęz�k� 
ros�jskim dla widzów ros�jskojęz�czn�ch. Wiadomości na Kanale 9 są prz�go�o-
w�wane przez ekipę repor�erów wiadomości Kanał� 2 (hebr. Aruc 2)�� dla�ego �eż 
�ema��ka i informacje emi�owane w wiadomościach na ob� kanałach są zw�kle 
podobne�� a nawe� iden��czne. W 2009 rok� podję�o dec�zję o powołani� nowej 
samodzielnej ekip� repor�erskiej prod�k�jącej wiadomości. �iało �o związek 
z �pł�wem okres� �mow� międz� dwoma kanałami.

izraEl w alii

U�worzenie par�ii Israel ba-Alija (hebr. Izrael w Alii) Na�ana Szaran-
skiego miało wielki wpł�w na Rosjan. Pocz�li się pewni swojej sił� oraz �ego�� 
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że mogą się zin�egrować ze społecze�s�wem izraelskim i wpł�wać na jego 
ksz�ał�. Par�ia w�rosła z racjonalnej analiz� olim�� k�ór�ch ogromna siła demo-
graficzna pozwala w�delegować swoich przeds�awicieli do izraelskich s�r�k-
��r rządow�ch�� ab� sł�ż�li in�eresom olim. Nie zabrakło również elemen�� 
emocjonalnego�� podgrzewanego przez ros�jskie media�� mianowicie pocz�cia�� 
że izraelskie społecze�s�wo nakłada na ros�jskich olim s��gma�� i s�ereo��p� 
„emigranckich opor��nis�ów�� k�órz� w�korz�s��ją nas i ż�ją na nasz kosz�”�� 
„mafiosów” i „pros�����ek”. S�ereo��p� �e rozwinęł� się w w�nik� napięć 
na��ralnie �owarz�sząc�ch procesom imigracji i absorpcji�� w w�nik� rozwoj� 
s�a��s� oligarchów ros�jskojęz�czn�ch rep�blik�� jak również powodowane 
b�ł� przez elemen� nacjonalis��czn� wb�dowan� w izraelskie społecze�s�wo 
oraz przez sz�bki rozwój nowej branż� ero��cznej – „call girls” z impor�� 
(w ��m czasie b�ła �o w Izrael� z�pełna nowość). Chociaż mowa �� o gars�ce 
s��enerów i pros�����ek�� zabarwili oni obraz całej pop�lacji ros�jskojęz�cz-
n�ch olim. Izraelskie media zalał� opowieści o mafii�� zabójs�wach�� przem�cie�� 
pija�s�wie�� przemoc� i handl� kobie�ami�� znajd�jąc miejsce w nieobiek��w-
n�ch sprawozdaniach�� k�óre doda�kowo wzmacniał� �przedzenia. Do s�ereo-
��pizacji prz�cz�niła się zwłaszcza pogłoska�� iż wiel� imigran�ów nie b�ło 
Ż�dami. Cz�nniki religijne i �rad�c�jne�� zwłaszcza podżeganie przez prz�-
wódców i rabinów par�ii Szas�� zos�ał� o�warcie �ż��e przeciwko „olim�� k�órz� 
zagrażają ż�dowskiem��� religijnem� charak�erowi Izraela”. 

Na ��m �le Na�an (Ana�olij) Szaranski�� �znawan� za świa�owego lidera 
olim i s�mbol walki Ż�dów przeciwko kom�nis��cznem� reżimowi Związk� 
Radzieckiego�� na For�m S�jonis��czn�m�� na czele k�órego s�ał�� ��worz�ł 
w marc� 1996 par�ię Israel ba-Alija. Par�ia po raz pierwsz� s�ar�owała w w�bo-
rach do 14. Knese�� (1996)�� zdob�wając 7 manda�ów�� k� zd�mieni� wati-
kim . Israel ba-Alija weszła w skład koalicji rządowej pod przewodnic�wem 
Beniamina Ne�anjah��� o�rz�m�jąc dwie �eki minis�erialne: Na�an Szaranski 
zos�ał minis�rem przem�sł� i handl��� a Y�li Edels�ein�� choć w przeszłości 
b�ł znan�m przeciwnikiem alii i Więźniów S�jon��� o�rz�mał �ekę minis�ra  
ds. alii .

W kadencji 14. Knese�� dwaj jego dep��owani�� �ichael N�delman i ��ri 
S�ern�� odeszli z par�ii i ��worz�li frakcję Alija�� k�óra później połącz�ła się 
z par�ią Israel Beitenu (hebr. Nasz Dom Izrael)�� k�órej przewodnicz�ł Awigdor 
Lieberman.

Zmiana s�a��s� Szaranskiego i jego współpracowników ze now�ch olim na 
dep��owan�ch Knese�� i minis�rów w rządzie Izraela b�ła nieprawdopodobna. 
Odzwierciedlała aser��wność�� pocz�cie bezpiecze�s�wa i pewność siebie olim�� 
k�órz� zdawali się mówić reszcie społecze�s�wa: „ �es�em ���aj i mar�wię 
się o siebie”. Pos�awa odwro�na do wzorca zachowa� olim z poprzednich alii 
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(głównie z krajów arabskich) wzmocniona b�ła siln�m profilem demograficz-
n�m ros�jskiej alii .

W w�borach do 15. Knese�� (1999) par�ia Israel ba-Alija pos�anowiła 
skoncen�rować się na sprawie �inis�ers�wa Spraw Wewnę�rzn�ch�� k�óre b�ło 
kon�rolowane przez Szas�� a przez olim pos�rzegane jako najbardziej proble-
ma��czne (ze względ� na problem� do��czące zawierania małże�s�w i �zna-
nia ż�dowskiego pochodzenia imigran�ów). �łówne hasło w�borcze�� k�óre 
zos�ało w�brane i odbiło się szerokim echem�� brzmiało: „EmWeDe pod SZAS 
kontrol? Niet! EmWeDe pod NASZ kontrol” (ros. �SW pod kon�rolą Szas? Nie! 
�SW pod naszą kon�rolą). To hasło bojowe ponownie w�rażało kom�nika� 
w�słan� przez imigran�ów do całego izraelskiego społecze�s�wa: „ �es�eśm� 
aser��wni�� s�anowim� siłę społeczną�� nie czekam��� aż k�oś o nas zadba�� ��lko 
dbam� o siebie�� sz�bko �cz�m� się zasad demokra��cznego społecze�s�wa”.

W w�borach Israel ba-Alija zdob�ła 6 manda�ów�� a Szaranski dołącz�ł 
do rząd� Baraka jako minis�er spraw wewnę�rzn�ch. Y�li Edels�ein prz�-
jął s�anowisko minis�ra do spraw absorpcji imigran�ów. Po w�borach par�ia 
Szaranskiego rozpadła się�� gd� odeszli z niej dep��owani Knese���� Roman 
Bronfman i Aleksander Cinker. Założ�li oni frakcję Ha-Bchira ha-Demokratit 
(hebr. Demokra��czn� W�bór)�� k�óra w 2003 rok� w�s�ar�owała w w�borach 
z lis�� wspólnej z par�ią Merec. Od �ego momen�� jej pop�larność zaczęła 
spadać�� głównie po nie�dan�ch w�borach do 16. Knese�� (2003)�� w k�ór�ch 
zdob�ła ��lko 2 manda��.

Spadek sił� poli��cznej Israel ba-Alija oraz jej zniknięcie z izraelskiej aren� 
poli��cznej wraz z liderem Na�anem Szaranskim�� niekoniecznie odzwiercied-
lał� spadek sił� olim. Wręcz przeciwnie; b�ła �o oznaka sz�bkiej in�egracji. 
Większość olim j�ż nie po�rzebowała „e�niczn�ch par�ii” do reprezen�owania 
swoich in�eresów i zaczęła zachow�wać się nie jak gorsza mniejszość�� ��lko 
jak pewni siebie ob�wa�ele�� k�órz� mogą sobie pozwolić na głosowanie wedł�g 
własnego świa�opogląd� poli��cznego.

wybuCh intifady

Udana absorpcja imigran�ów w s�s�emie poli��czn�m nowej ojcz�zn��� 
nadal nie gwaran�owała pełnej as�milacji k�l��rowej i całkowi�ej akcep�acji 
przez społecze�s�wo izraelskie. Proces �rwał nieco dł�żej i jeszcze nie widać 
jego ko�ca.

W rzecz�wis�ości s�os�nek większości s�arego społecze�s�wa do imigran�ów 
w pierwszej dekadzie b�ł oboję�n�. Prawdziwą wrogość odno�owano głównie 
w niższ�ch�� niew�ksz�ałcon�ch wars�wach społeczn�ch oraz w środowisk� cha-
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redim. �imo iż alija b�ła ogromna i znacznie zmieniła społecze�s�wo Izraela 
pod względem demograficzn�m i k�l��row�m�� proces przebiegał w a�mosferze 
względnej cisz� i spokoj�. Od czas� do czas� prasa hebrajska podejmowała 
�ema� (zazw�czaj w kon�ekście w�ją�kow�ch zdarze� związan�ch z olim)�� ale 
�ema� sz�bko prz�cichał nie wzb�dzając szczególnej �wagi opinii p�blicznej. 
Podobnie�� o ile pows�anie par�ii Israel ba-Alija w�wołało sz�m poli��czn��� nie 
wzb�dziło ono większego zain�eresowania wśród sam�ch olim . 

�ożna prz�p�ścić�� że oboję�ność wobec olim w�nikała ze zmian�� jakie 
zaszł� w la�ach 80-��ch�� z osłabienia sił� s�jonis��cznego idealizm� i wzros�� 
znaczenia „k�l��r� ja” w społecze�s�wie izraelskim. Fak��� że alija z ZSRR 
nie wpł�nęła nega��wnie na s���ację osobis�ą Izraelcz�ków (nie podw�ższ�ła 
s�op� bezrobocia wśród „s�arej” części społecze�s�wa) sprawiał�� że nie b�li 
oni szczególnie zain�eresowani losem olim. W rzecz�wis�ości alija nie ��lko 
nie pogorsz�ła s���acji watikim�� ale bardzo ją poprawiła. Na prz�kład w la�ach 
1989–1995 gospodarka Izraela wzrosła o 6% w skali rok� (2��5% per capita). 
Liczba za�r�dnion�ch w 1995 wzrosła o 31% w porównani� do liczb� za�r�d-
nion�ch w 1989 rok�. Od 1990 do 1994 r. wzros� dochodów ne��o na głowę 
w rodzinie watikim odno�owano średnio na poziomie 14��3%�� co daje 3��4% 
w skali. Średnia s�opa oszczędności w rodzinie w la�ach od 1986–1987 do 
1992–1993 wzrosła z min�s 120 do pl�s 52.

Ponieważ w ��m czasie gospodarka rozwijała się również ze względ� na 
inne cz�nniki (np. poroz�mienia z Oslo i rozwój przedsiębiorczości w ramach 
o�war�ego r�nk�)�� większość społecze�s�wa nie prz�pis�je wzros�� obecności 
olim. Co więcej�� prasa izraelska ma �endencję podkreślać nega��w� izrael-
skich realiów�� a mniej �kaz�wać ich poz���wne aspek���� za�em i ona prawie 
nie podjęła �ema�� gospodarczego ani �eż k�l��ralnego wkład� imigran�ów. 
Przez dł�gi czas pozos�awała wobec nich dość oboję�na. 

Nas�ępnie w�b�chła dr�ga in�ifada (naz�wana przez Arabów In�ifadą 
Al-Aksa)�� rozpoczę�a po wiz�cie Ariela Szarona na Wzgórz� Świą��nn�m 
(28 września 2000). To gwał�owne pows�anie prz�brało na począ�k� formę 
pro�es�ów�� b� wkró�ce przeksz�ałcić się w serię masow�ch mordercz�ch a�a-
ków samobójcz�ch na izraelskich ob�wa�eli�� zwłaszcza po w�borze Ariela 
Szarona na premiera Izraela. In�ifada Al-Aksa niemal całkowicie zniszcz�ła 
poroz�mienia z Oslo z 1993 rok� i nasiliła konflik� do poziom��� jakiego nie 
widziano od dziesięcioleci. Porządek dzienn� i lis�a prior��e�ów Izraela �legł� 
zmianie. W cieni� �error� zapomniano o problemach imigracji. Zasadnicze 
�eore��czne p��anie�� cz� społecze�s�wo izraelskie w�maga od nowo prz�b�wa-
jąc�ch�� ab� odcięli się od swojej przeszłości i dos�osowali bezwar�nkowo do 
nowej k�l��r��� cz� �eż jes� �o dojrzałe�� w�roz�miałe i realis��czne społecze�-
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s�wo�� zdolne zaakcep�ować i �olerować odmienność i niepow�arzalność olim�� 
k�órz� chcą b�ć jego częścią�� zos�ało ods�nię�e na dalsz� plan. 

Przemoc in�ifad� pos�rzegano jako zagrożenie dla is�nienia pa�s�wa. 
Zepchnię�o w cie� deba�� międz� różn�mi gr�pami społecze�s�wa ż�dow-
skiego. Coraz więcej nazwisk „Rosjan” pojawiało się wśród ��ch�� k�órz� zginęli 
w a�akach i wśród walcząc�ch. Coraz silniejsze b�ło pocz�cie wśród „s�arej” 
części społecze�s�wa�� że ros�jsc� olim są ich krwią z krwi�� kością z kości. Nie 
b�ło podział� na „oni” i „m�”.

Redak�or Sewer Plocker napisał w jednej ze swoich kol�mn: „Bez Rosjan�� 
dziś j�ż �o wiedzą „s�arz�” Izraelcz�c��� nawe� ci�� k�órz� nie chcą �ego prz�-
znać na głos�� Izrael nie odniósłb� zw�cięs�wa w in�ifadzie. Ich har� d�cha 
dodał nam sił�. Ich ciche cierpienie koiło nasze rozdzierające cierpienie. 
W czasie najgorszego �error� ros�jskie ge��o w Izrael� dało prz�kład wsz�s�-
kim Izraelcz�kom�� jak prz�jmować s�ra��. Zacisnąć zęb� i nadal �� mieszkać. 
W Rama�-Awiw �immel�� jednej z północn�ch dzielnic Tel Awiw��� mówiono 
o ko�c� pa�s�wa i o�wierano kon�a w Szwajcarii. W Af�li Ali��� gdzie około 
połowa mieszka�ców �o „Rosjanie”�� dzieci nadal jeździł� a��ob�sami do 
szkoł�. Bab�szki modlił� się nad śwież�mi mogiłami. Role się odwrócił��� olim 
�cz�li watikim prak��cznego s�jonizm�”. 

Wiel� zgodzi się�� że w�darzeniem�� po k�ór�m nas�ąpiło �znanie i akcep�a-
cja „Rosjan” w społecze�s�wie izraelskim�� b�ł a�ak �error�s��czn��� k�ór� miał 
miejsce w pią�kow� wieczór 1 czerwca 2001 rok� (w Dzie� Dziecka) w kl�bie 
Dolfi-Disco nieopodal delfinari�m w Tel Awiwie. Kl�b �a�ca�� bardzo pop�-
larn� zwłaszcza wśród imigran�ów z krajów WNP�� w pią�ek w noc��� w szaba��� 
b�ł w�pełnion� po brzegi. Pales���ski zamachowiec-samobójca wmieszał się 
w �ł�m młod�ch l�dzi s�ojąc�ch w kolejce do wejścia. Zdec�dował�� że kolejka 
jes� odpowiednio gęs�a�� i w�sadził się w powie�rze. W�b�ch d�żego ład�nk��� 
zawierającego os�re me�alowe odłamki i przedmio���� spowodował śmierć 17 
nas�ola�ków na miejsc�. Kolejne 4 osob� zmarł� później od ran�� a 120 osób 
doznało różnego rodzaj� obraże�. Odpowiedzialność za a�ak wzięła na sie-
bie organizacja Hezbollah-Palestyna (hebr. Chizballa Palestin). Później okazało 
się�� że �error�s�ę prz�wiózł na miejsce arabski mieszkaniec �aff�. Siedmioro 
zabi��ch b�ło �czniami szkoł� średniej Szewach Mofet w Tel Awiwie. Wiele 
ofiar b�ło absolwen�ami l�b �czniami �ej szkoł�; większość �czniów s�anowili 
w niej ros�jsc� olim l�b dzieci olim z Rosji. W�darzenie �o nazwano „a�akiem 
�error�s��czn�m na Rosjan”�� ale w rzecz�wis�ości �o nie „Rosjanie” zos�ali 
zaa�akowani�� ��lko młodzież; dzieci olim�� k�óre wciąż świeżo odcz�wał� �r�d� 
swojej in�egracji w Izrael�. Nie zdołali do ko�ca określić nowej �ożsamości�� 
nie b�li jeszcze Izraelcz�kami�� ale j�ż nie b�li Rosjanami.
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Społecze�s�wo izraelskie po raz pierwsz� odkr�ło rozdźwięk k�l��row��� 
jaki zaszedł w ich rzecz�wiści. Nieszczęście w�wołało na��chmias�owe �cz�cie 
empa�ii wobec olim ze Związk� Radzieckiego – przede wsz�s�kim ze s�ron� 
mediów�� k�óre�� jak wspomniano�� do �ej por� z�pełnie ich ignorował�. Rosjanie 
dołącz�li do pogrążonej w sm��k��� osieroconej rodzin� izraelskiej. W �ragicz-
n�ch okolicznościach z�skali swois�ą odznakę prz�należności. 

Dla Izraelcz�ków b�ł �o jeszcze jeden s�raszn� a�ak in�ifad��� ale nie dla 
ros�jskich olim. Wiel� z nich nie miało wą�pliwości�� że zamiarem �error�s�ów 
b�ło zaa�akować w szczególności now�ch imigran�ów. A�ak zdes�abilizował 
ros�jską społeczność w Izrael�. Większość rodzin�� k�óre prz�b�ł��� zrobił� �o 
dla swoich dzieci�� ab� zapewnić im prz�szłość lepszą niż w Rosji. As�mila-
cja olim do now�ch war�nków b�ła ciężka. Niek�órz� do dzisiaj walczą z ��m 
problemem. ��śl o dzieciach dodaje im sił�. W momencie�� gd� ranne zos�ał� 
dzieci�� Izrael przes�ał b�ć bezpieczn�. Każd� powód�� każd� arg�men� i m�śl�� 
k�óre dodawał� sił� – r�nęł�. Nie b�ła �o ��lko ciężka�� osobis�a �ragedia w 
pojed�ncz�ch rodzinach do�knię��ch a�akiem. Problem do��cz�ł wsz�s�kich 
olim z ZSRR i sięgał znacznie dalej. Po a�ak� pows�ało wiele inicja��w �pa-
mię�niając�ch. W�prod�kowano film�� w�dawano książki z his�oriami ofiar 
i ich rodzin. W�s�awiano spek�akle�� poświęcone zabi��m. Pows�awał� spe-
cjalne pieśni. Na cał�m świecie organizowano konk�rs� r�s�nkowe. Us�ano-
wiono f�nd�sz pomoc� i s�worzono s�ronę web w sieci. 

KasjErKa luba i jEj walKa o MiEjsCE  
w sPołECzEństwiE

W�darzeniem medialn�m o f�ndamen�aln�m znaczeni� dla his�orii alii 
z ZSRR b�ła bardzo �dana seria skecz� w pop�larn�m programie h�mo-
r�s��czno-sa��r�czn�m „Erec Nehederet” (hebr. c�down� kraj). Program b�ł 
�ransmi�owan� w 2003 rok� na Kanale 2 (Aruc 2). �wiazdą skecz� (w roli 
głównej w�s�ąpił ak�or i komik Tal Friedman) b�ła ros�jska kasjerka�� k�óra 
ma w nosie klien�ów�� „s�ar�ch Izraelcz�ków” i nie�s�annie ich besz�a. Wk�rza 
się na watikim�� k�órz� jej przeszkadzają�� są nie�przejmi i gr�bia�sc�. W ��m 
czasie (a właściwie do dzisiaj)�� kasjerkami w d�ż�ch s�permarke�ach b�ł� 
w większości s�arsze kobie�� pochodzenia ros�jskiego (a więc z ciężkim ros�j-
skim akcen�em). Skecz odzwierciedlał powszechne zjawisko�� dobrze znane 
wsz�s�kim Izraelcz�kom.

�ro�eskowa pos�ać kasjerki�� �rak��jąca klien�ów jak sierżan� swoich rekr�-
�ów�� b�ła zb�dowana na s�ereo��pach i podkreślała �r�dności�� jakie miała słab-
sza gr�pa społeczna�� �j. ros�jsc� olim�� s�arając� się �czciwie zarobić na ż�cie 
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i zin�egrować z aroganckim�� ż�jąc�m w dos�a�k� i herme��cznie zamknię��m 
społecze�s�wem izraelskim. W prak��ce skecz b�ł znacznie bardziej s�b�eln� 
i przewro�n�. W mojej ocenie w�warł odwro�n� sk��ek – wzb�dził s�mpa�ię 
i �znanie dla aser��wnej kasjerki�� poddał kr���ce klien�ów – watikim, gb�ro-
wa��ch i aż nad�o aser��wn�ch Izraelcz�ków. L�ba odzwierciedlała perfek-
cjonizm ros�jskiej eli�� (w przeciwie�s�wie do par�ackiej k�l��r� izraelskiej)�� 
pewność siebie i swojej poz�cji oraz godność osobis�ą olim�� k�órz� nie biją 
przed nikim pokłonów�� nawe� przed „panami �ej ziemi”. Nie wpros��� skecz 
w�raził również pro�es� w�z�skiwan�ch robo�ników�� k�órz� s�arali się zacho-
wać godność w k�l��rze agres�wnego i niel�dzkiego kapi�alizm�. Wraz z emi-
sją serii skecz� z �działem L�b��� wzras�ało zaangażowanie widzów i mediów. 
Zabawna kasjerka s�ała się bardzo pop�larną pos�acią w izraelskiej opinii 
p�blicznej. W�ciągnęła z cienia anonimowe ros�jskie kasjerki�� a pośrednio 
�akże cał� sek�or ros�jski.

Po emisji os�a�niego odcinka�� szczególnego i bardzo wzr�szającego (a��orz� 
skecz� „zwolnili” L�bę�� co spowodowało jeszcze większą falę solidarności)�� 
�ichal Ben-David napisała na s�ronie �SN: „W os�a�nich miesiącach nie 
zdarza się dzie��� w k�ór�m nie padł�b� nowe słowa�� k�óre weszł� do codzien-
nego jęz�ka – ‘seder (zamias� hebr. beseder – w porządk�)�� ‘ctaeret (zamias� hebr. 
mictaeret – przepraszam�� prz�kro mi)�� kasze (hebr. ciężko�� �r�dno). Ten�� k�o 
nie wie�� o cz�m mówię�� niech się ob�dzi. Osobiście �ważam�� że oprócz jęz�ka 
hebrajskiego pows�ał ���aj odrębn� jęz�k. Luwit – jęz�k L�b�. Izraelcz�c��� 
k�órz� nie mają zw�czaj� c��ować powiedze� pos�aci z małego ekran��� prz�-
jęli do siebie L�bę z pobliskiego s�permarke��. Właśnie w�ed��� kied� jes� j�ż 
k�oś�� k�o pokaz�je nam�� gdzie nasze miejsce�� dopóki nie zos�aniem� s�ał�mi 
klien�ami�� i że na kasie ekspresowej „można skasować ��lko pięć prod�k-
�ów”�� dopóki m�ślim��� że „jes� praca�� jes� jęz�k�� nie jes� �r�dno”�� pojawiają 
się cięcia w „Erec Nehederet” i pozb�wają się ż�wego człowieka. L�ba przeszła 
na emer���rę. P��am�� gdzie Amir Perec�� gd� po�rzeba�� żeb� s�anął w obro-
nie pracowników? Rzecz�wiście�� jes� „ciężko”.[...] B�ło mi sm��no�� kied� L�ba 
op�ściła s�permarke�. Na prawdę b�łam sm��na. Wsz�sc� jej prz�jaciele s�ali 
prz� jej bok� (nawe� dos�awca ��s�afa�� jak prz�s�ało na prawdziwego prz�-
wódcę). B�ło mi sm��no�� bo ona jes� �ak zw�czajna�� właśnie dla�ego�� że zna 
�rz� i pół zdania po hebrajsk��� i dla�ego�� że jes� bezsilna wobec �ego�� co się 
dzieje w kraj�. �es� głosem słab�ch�� a mimo �o �dało się jej zmienić rapera 
S�bliminala i jego gr�pę Ha-Cel (hebr. cie�) w chłopców na pos�łki�� obnaż�ła 
Amira Fa� ����mana�� posadziła �aja Pinesa na kasie i pocz�ł�� co �o znacz� 
– właśnie z ��ch powodów powinna b�ć częścią program��� ba�� jego główną 
częścią” (16.02.2004).
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rosyjsKojęzyCzny „szEryf” Który wyKPił KPiarzy

W „Erec Nehederet” w�śmiewano pos�aci Rosjan. Przeds�awiano ich jako 
�par��ch�� bezkompromisow�ch�� despo��czn�ch i obc�ch. W inn�m s�ał�m 
skecz� program��� za����łowan�m „Ha-Blog szel Mai” (hebr. blog �ai)�� poja-
wiła się nowa ros�jska pos�ać. Skecz jes� parodią videoblog� młodzieżowego 
(prawdopodobnie BlogTv). Boha�erkami są �rz� koleżanki: klasowa królowa 
piękności�� anorek��czka i gr�baska. �ówią slangiem ��pow�m dla niezb�� roz-
garnię��ch nas�ola�ek�� k�óre �ganiają się za prz�s�ojniakami. W skecz� poja-
wiają się jeszcze dwaj niepop�larni s�nowie olim: Rosjanin ��rij i jego niski 
kolega �amad (hebr. karzeł�� gnom). Desperacko i bez powodzenia zabiegają 
o względ� dziewczą� z blog�. ��rij mówi dobrą hebrajszcz�zną�� zmienił imię 
na Roi i denerw�je się za każd�m razem�� kied� naz�wają go ��rij Do każdego�� 
k�o nazwał go dawn�m imieniem�� krz�cz� w�ed�: „Roi! Roi!!! Nie ��rij!!!”.

Podobnie jak przeds�awiono ��rija�� �par�ego�� bezkompromisowego�� bez 
pocz�cia h�mor� i a��oironii (a��oironia jes� bardzo ważną cechą izraelskiej 
k�l��r�)�� w inn�m skecz� program� „Erec Nehederet”�� przeds�awiono pos�ać 
poli��ka Awigdora Liebermana. Co ciekawe�� on �akże�� podobnie jak L�ba 
i ��rij�� kpił ze śmiejąc�ch się z niego widzów i zarazem s�opniowo przeis�o-
cz�ł się w ��powo izraelskie zjawisko – s�ał się in�egralną częścią �ożsamości 
izraelskiej w erze�� gd� e�os sabr� przes�ał obowiąz�wać.

Awigdor (Eve�) Lieberman �rodził się w 1958 rok� w Kisz�niowie w �oł-
dawii�� będącej wówczas częścią Związk� Radzieckiego. Podczas na�ki na 
Uniwers��ecie w Kisz�niowie pracował jako ochroniarz i napisał sz��kę za��-
��łowaną „S��denci”. Ponoć zdob�ł nawe� za nią nagrodę li�eracką. Lieber-
man w�emigrował do Izraela 18 czerwca 1978 rok�. Na�cz�ł się hebrajskiego 
w kib�c�. Odb�ł sł�żbę wojskową w skrócon�m w�miarze (naz�wan�m szlaw 
bet) jako kwa�ermis�rz w ar��lerii. Później sko�cz�ł s��dia pierwszego s�opnia 
w dziedzinie na�k społeczn�ch i powoli zaczął krocz�ć drogą�� k�óra zawiodła 
go w ko�c� na sam szcz�� izraelskiej piramid� poli��cznej. W 1986 rok� zos�ał 
mianowan� członkiem rad� nadzorczej spółki zajm�jącej się nier�chomoś-
ciami – He-Chewra ha-Kalkalit L-Iruszalaim Baam (hebr. Spółka Ekonomiczna 
�erozolim��� ang. nazwa: �er�salem Econom� L�d.). W ��m sam�m czasie 
z jego inicja��w� zaczę�o w�dawać ��godnik w jęz�k� ros�jskim „Joman Jeru-
szalmi” (hebr. Dziennik �erozolimski)�� w k�ór�m p�blikowano �akże ar��k�ł� 
jego a��ors�wa. W 1988 rok� nawiązał kon�ak� z Beniaminem Ne�anjah��� 
k�ór� powrócił do Izraela po zako�czeni� misji ambasadora Izraela w bi�rze 
ONZ i s�arał się o miejsce na liście Lik�d� w w�borach do Knese��. Przez 
nas�ępn�ch dziesięć la� �owarz�sz�ł Ne�anjah�. Po jego w�borze na prze-
wodniczącego Lik�d� w 1992 rok��� zos�ał powołan� na s�anowisko d�rek�ora 
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generalnego par�ii Lik�d�� k�óra nagle znalazła się w kr�z�sie. W 1996 rok��� 
po w�borze Beniamina Ne�anjah� na s�anowisko premiera�� Awigdor Lieber-
man zos�ał mianowan� d�rek�orem generaln�m kancelarii premiera. Biogra-
fia Liebermana�� jego w�gląd�� brak manier i a��o-ironii oraz ciężki ros�jski 
akcen� malował� p�bliczn� wizer�nek nowego ole�� k�ór� odniósł s�kces. Od 
�wardego i przebiegłego „ochroniarza” do poli��ka�� k�ór� w zawro�n�m �em-
pie�� dzięki zaż�łości i lojalności wobec swojego szefa�� jak również dzięki swojej 
s�anowczości�� mądrości i pewności siebie�� osiągnął w�soką poz�cję. Ne�anjah� 
mógł podbić serca olim przez swoje powiązania z Liebermanem. I odwro�nie�� 
Lieberman podbił serca olim dzięki powiązaniom z Ne�anjah�. W gr�dni� 
1997 rok� Lieberman zrez�gnował z �rzęd��� po ��m jak wszczę�o przeciwko 
niem� śledz�wo (zos�ało �morzone)�� i rozpoczął prz�go�owania własnej kam-
panii poli��cznej. Przepełnion� głębokim pocz�ciem prześladowa��� Lieber-
man wiedział�� w jakie s�r�n� �derzać�� żeb� �rafić do serc imigran�ów�� k�órz� 
iden��fikowali się z poli��kiem i jego świa�opoglądem. Sam zb�dował swoją 
poli��czną markę�� gd� więc z sondaż� zaczęło w�nikać�� że poparcie dla Ne�an-
jah� spada�� odciął pępowinę i r�sz�ł po poli��czne prz�wódz�wo Izraela.

3 s��cznia 1999 rok� Lieberman zwołał konferencję prasową w Bet Soko-
lov (dom� dziennikarz� w Tel Awiwie) i ogłosił pows�anie partii Israel Beitenu 
(Nasz Dom Izrael). W ��m sam�m rok� par�ia o�rz�mała w w�borach 4 man-
da���� a w 2000 rok� ��worz�ła w Knesecie koalicję z dwoma inn�mi frak-
cjami prawicow�mi: Moledet (hebr. ojcz�zna) i Tkuma (hebr. wskrzeszenie)�� 
wcześniej �worząc�mi wraz z par�ią Cherut (hebr. wolność) koalicję Ha-Ichud 
ha-Leumi (hebr. Unia Narodowa). Razem ��worz�ł� frakcję Ichud Leumi-Israel 
Beitenu (hebr. Unia Narodowa – Nasz Dom Izrael). Na ��m e�apie Lieberman 
j�ż nie b�ł k�rioz�m; s�ał się zjawiskiem poli��czn�m�� k�óre reprezen��je 
coś o wiele głębszego i powszechniejszego niż sek�or ros�jski. Inn�mi słow��� 
Lieberman b�ł znakiem rozwoj� poglądów „rep�blika�skich” (prawicow�ch) 
w izraelskim społecze�s�wie. Składają się na nie dwa elemen��: 
1. Lekceważenie poprawności poli��cznej i niejasn� program poli��czn��� 

swego rodzaj� opor��nizm poli��czn��� mając� na cel� prz�podobanie się 
wsz�s�kim s�ronom.

2. Przekazanie jasnego kom�nika�� s�ronie arabskiej: „S�ajem� do walki 
z wami�� rz�cam� wam rękawicę”.
Podobnie jak inni pop�larni i w�robieni poli��c��� �akże Lieberman i jego 

kariera poli��czna przeszł� skomplikowaną drogę: ods�nięcie od rząd� 
(2001)�� ��worzenie par�ii Ha-Ichud ha-Leumi (hebr. Unia Narodowa (2002)�� 
objęcie s�anowiska minis�ra �ranspor�� (w dr�gim rządzie Ariela Szarona�� 
2003). Pod koniec 2004 rok� par�ia Israel Beitenu odłącz�ła się od Ha-Ichud ha-
Leumi i w�s�ar�owała w w�borach do 17. Knese�� z niezależnej lis��. W w�bo-
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rach Israel Bei�en� powiększ�ła liczbę manda�ów do 11�� największe poparcie 
�z�sk�jąc wśród imigran�ów z b�łego Związk� Radzieckiego.

30 października 2006 rok� Lieberman doprowadził swoją par�ię do zawią-
zania koalicji rządowej�� na czele k�órej s�aną premier Eh�d Olmer�. Lieber-
man zos�ał mianowan� wicepremierem i minis�rem ds. s�ra�egiczn�ch w 31. 
rządzie (później wraz z par�ią w�cofał się z rząd� z powod� rozbieżności 
poglądów co do negocjacji z Pales���cz�kami). 

W w�borach do 18. Knese�� (2009) Israel Beitenu zdob�ła 15 manda�ów 
i b�ła par�ią �rzecią co do wielkości. W marc� 2009 rok��� wraz z �s�anowie-
niem 32. rząd� Izraela�� na czele k�órego s�anął Beniamin Ne�anjah��� Lie-
berman zos�ał mianowan� wicepremierem i minis�rem spraw zagraniczn�ch. 
W �en sposób s�ał się członkiem �abine���� nieoficjaln�m doradcą premiera. 
W 2009 rok� �mieszczono go na liście 100 najbardziej wpł�wow�ch l�dzi 
magaz�n� „Time”. Z jednej s�ron� pop�larność�� z dr�giej nienawiść – nasilił� 
się�� gd� w październik� 2010 rok� Lieberman doprowadził do za�wierdzenia 
przez rząd poprawki do Prawa o ob�wa�els�wie – w poprawce �ej określono�� 
iż ob�wa�ele będą składać prz�sięgę na wierność Izraela jako pa�s�wa ż�dow-
skiego i demokra��cznego. Należ� podkreślić�� że w ��m momencie Lieberman 
b�ł iden��fikowan� jako przede wsz�s�kim poli��k�� na�omias� jego związek 
z aliją z ZSRR b�ł j�ż mniej is�o�n�.

Lieberman b�ł i nadal jes� pop�larn� wśród ros�jskich olim�� ponieważ mówi 
wsz�s�ko bez ogródek�� szors�kim i agres�wn�m s��lem bez s�rach� w�raża 
pogląd� prawic� (ale nie religijno-mesjanis��cznej prawic�). �ego bezpośredni 
i d�mn� s��l (ale bez mądrzenia się i robienia w�rz��ów) w�raża pogląd� 
wiel� olim. Pos�rzegan� jes� jako po�ężn� człowiek�� k�ór� nie chowa się za 
poli��czną apologe��ką. W podobn� sposób pos�rzegan� jes� w Rosji P��in.

�edialność oraz głośno w�rażan� gniew przeciw społeczności arabskiej 
zaskarbił� Liebermanowi i jego par�ii s�mpa�ię oraz głos� watikim�� k�órz� 
b�li w przeszłości zwolennikami Lik�d�. Bł�skawiczn� s�kces prz� w�raźnie 
„ros�jskim” nie-sabrowskim charak�erze Liebermana b�dził� sprzeczne reak-
cje w społecze�s�wie. Z jednej s�ron� podejrzliwość i wrogość (głównie ze 
s�ron� s�arej lewicowej eli���� w ��m również d�żej części mediów)�� a s�mpa�ię 
i podziw z dr�giej (najczęściej ze s�ron� s�mpa��ków Lik�d� i olim). �edno 
jes� pewne: w świecie izraelskiej poli��ki Lieberman s�ał się marką. 

ROSyjScy ceLebRycI

Sz�bka absorpcja imigran�ów na r�nk� prac��� w s�s�emie ed�kacji 
i w s�r�k��rach wojskow�ch zrobił� swoje i prz�spiesz�ł� proces as�milacji 
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olim w Izrael�. Uznano ich za prawowi��ch ob�wa�eli pa�s�wa. Izraelcz�c��� 
k�órz� spo��kali olim w różn�ch s���acjach ż�cia codziennego�� zdali sobie 
sprawę�� że jes� �o war�ościowa gr�pa społeczna. S�opniowo nawiąz�wali s�o-
s�nki prz�jacielskie. Podczas gd� sł�żba wojskowa w dalsz�m ciąg� odgr�wała 
ważną rolę w absorpcji imigran�ów (ze względ� na in�ens�wność kon�ak�ów 
międz�l�dzkich�� jakie gwaran�owała młodzież�)�� rolę niemniej ważną ode-
grało �znanie ich przez watikim za część społecze�s�wa izraelskiego. Coraz 
więcej zdjęć żołnierz��� a nas�ępnie oficerów ros�jskich p�blikował� hebrajskie 
media: „Oni są jedn�mi z nas�� mają swój wkład w nasze społecze�s�wo”.

Komerc�jne kanał� TV wniosł� pośredni�� aczkolwiek is�o�n� wkład w ak-
cep�ację ros�jskiej alii i wprowadzenie jej do świadomości rozległej izraelskiej 
rodzin�. Im bardziej rozpowszechniane i pop�larne s�awał� się reali�� shows 
– np. „Ha-Ach ha-Gadol” (hebr. wielki bra� – Big Brother)�� „Hisardut” (hebr. 
prze�rwanie – Survivor)�� „Kochaw Nolad” (hebr. narodzin� gwiazd� – American 
Idol)�� „Rikudim im Kochawim” (hebr. �a�ce z gwiazdami – Dancing with the Stars) 
– oraz seriali �elewiz�jn�ch�� ��m więcej sercv podbijał� ros�jskie �alen��. Nie-
k�órz� olim s�ali się celebr��ami i prawdziw�mi „boha�erami k�l��r�” – pos�a-
ciami�� k�ór�ch nazwiska znane są większości Izraelcz�ków. 

Bez wą�pienia największ�m celebr��ą mediów�� k�ór� w�pł�nął ze środowiska 
olim z dawnego ZSRR�� b�ł barwn� i ekscen�r�czn� milioner�� Arkadij �ajdamak. 
Paradoksalnie�� nie zagrał w żadn�m filmie�� ba�� nawe� nie mówił po hebrajsk�. 
�ednak jego bł�skawiczne pojawienie się i zniknięcie s�anowi in�egralną część 
his�orii alii z ZSRR oraz �ransformacji Izraela w „ros�jską enklawę”.

Arkadij Aleksandrowicz �ajdamak �rodził się w 1952 rok� w �oskwie. 
�ego ojciec b�ł adminis�ra�orem szpi�ala�� a ma�ka pracowała w spółce zaj-
m�jącej się d�s�r�b�cją ż�wności. 8 kwie�nia 1972 rok��� w dni� swoich dw�-
dzies��ch �rodzin�� Arkadij zrobił aliję do Izraela. Przez kró�ki czas mieszkał 
w kib�c� Bet ha-Szita�� skąd przeniósł się do hajf��� a �am pracował jako mar�-
narz pokładow� w spółce „Zim”. Podczas jednego z rejsów pozos�ał we Francji. 
W w�wiadach dla mediów mówił�� że prz�jechał do Francji bez grosza i zaczął 
pracować jako robo�nik. Po jakimś czasie skomple�ował ekipę remon��jącą 
dom�. Nas�ępnie�� kied� j�ż w�s�arczająco na�cz�ł się jęz�ka franc�skiego�� 
rozpoczął pracę jako �ł�macz z jęz�ka franc�skiego na ros�jski. �d� �rządził 
się w Par�ż��� w 1976 rok� założ�ł agencję �ł�maczeniową�� k�óra przekładała 
dok�men�� dla rząd� franc�skiego oraz dla przeds�awiciels�wa handlowego 
ZSRR. Udało m� się nawiązać kon�ak���� k�óre pomogł� m� później w karie-
rze. Nie wiadomo�� jak �dało m� się zdob�ć pieniądze. Krążą pogłoski�� że zbił 
for��nę pośrednicząc w �ransakcjach bronią i szkoleniach wojskow�ch międz� 
ros�jskim �inis�ers�wo Obron� i Rządem Rep�bliki Czeskiej�� a Angolą�� gd� 
doszło �am do wojn� domowej. 
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W 2005 rok� �ajdamak przeis�ocz�ł się z pos�aci całkowicie anonimo-
wej dla izraelskiej p�bliczności w jedną z najbardziej medialn�ch osobowo-
ści w kraj�. Zaczęło się od inwes�owania w spor��� a dokładniej od momen���� 
w k�ór�m s�ał się sponsorem dr�ż�n� kosz�kówki Ha-Poel Jeruszalaim�� sponso-
rem dr�ż�n� piłki nożnej Bnei Sachnin�� a przede wsz�s�kim sponsorem legen-
darnej dr�ż�n� piłkarskiej Beitar Jeruszalaim�� k�óra w�ed� po raz pierwsz� 
w swojej his�orii zako�cz�ła sezon d�ble�em. �eszcze większą kons�ernację 
w�wołała jego seria masowego w�k�p�wania biznesów�� m.in. sieci spoż�w-
cz�ch i s�acji radiowej. W�dawało się�� że nic go nie pows�rz�ma i że sprawia 
m� prz�jemność �wielbienie oraz zain�eresowanie mediów i opinii p�blicz-
nej. �i� �ajdamaka �rósł w Izrael� do prawie mons�r�aln�ch rozmiarów. 
Równocześnie s�awiał pod wielkim znakiem zap��ania sposób zachowania 
izraelskich mediów.

Im bardziej �ajdamak s�awał się sławn��� ��m większą prz�ciągał �wagę 
mediów. Sz�bko okazało się�� że b�ł posz�kiwan� pod zarz��em osz�s�w poda�-
kow�ch i nielegalnego handl� bronią z reżimem w Angoli (łamał ��m sam�m 
nałożone na nią międz�narodowe embargo sprzedaż� broni)�� oraz pod zarz�-
�em posł�giwania się sfałszowan�mi dok�men�ami (konkre�nie: fałsz�w�m 
d�plomem �znania). Później�� we Francji�� również zos�ał skazan� zaocznie 
i orzeczono przeciwko niem� karę 6 la� więzienia. W czasie�� gd� przeb�wał 
w Izrael��� co r�sz podejrzewano go o pranie br�dn�ch pieniędz� i prowadze-
nie nielegaln�ch in�eresów. Żadne z podejrze� nie sko�cz�ło się wszczęciem 
pos�ępowania. Niejasn� charak�er jego in�eresów wcale nie wpł�nął na spa-
dek pop�larności �ajdamaka w mediach i wśród izraelskiej opinii p�blicz-
nej�� a może nawe� miał odwro�n� sk��ek. Prawdą jes��� iż wiel� l�dzi mediów 
zdawało sobie sprawę z niebezpiecze�s�wa�� jakie niosło w�kreowanie �aj-
damaka na boha�era k�l��r��� ale większość społecze�s�wa (zwłaszcza l�dzie 
z niższ�m w�ksz�ałceniem) pos�rzegała go jako hojnego milionera�� nieszkod-
liwego Ż�da�� k�órego obro�ność�� „mądrość �lic�” i �ak zwan� ż�ciow� spr�� 
doprowadził� w ciąg� zaledwie kilk� la� do nieb�wałej for��n�. B�ł doskonałą 
al�erna��wą dla s�arego ��p� boha�erów znan�ch z świa�a mediów�� ekonomii�� 
poli��ki i wojska. Z�pełnie jak boha�er filmow�. Co więcej�� poz���wn� wizer�-
nek �ajdamaka kreowała jego działalność na rzecz wiel� organizacji�� w ��m 
różn�ch organizacji char��a��wn�ch i ins����cji religijn�ch (�akich jak jesziw� 
cz� dom� na�ki). B�ł �akże darcz��cą Magen Dawid Adom (izraelska jednos�ka 
med�czna zajm�jąca się ra�ownic�wem�� krwiodaws�wem; pogo�owie ra��n-
kowe)�� Hacala Israel (hebr. ra�ownic�wo Izraela; organizacja ocho�ników�� k�ó-
rz� działają na podobieństwo Magen Dawid Adom�� z �ą różnicą�� że ra�ownic�wo 
med�czne spełnia w�mogi religijne) i wiel� inn�ch. �ego pop�larność wzrosła 
w czasie dr�giej wojn� liba�skiej�� kied� założ�ł „mias�o namio�ów” w hof 
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Nicanim�� gdzie mogli zamieszkać mieszka�c� Północ��� k�órz� nie chcieli 
pozos�ać w zasięg� pocisków�� a nie mogli znaleźć innego rozwiązania. W li-
s�opadzie 2006 rok��� kied� kassam� spadał� na Sdero��� �ajdamak zapłacił za 
kilk�dniow� pob�� se�ek mieszka�ców północnego Izraela w ho�elach Eila��. 
Rzecz pow�órz�ła się w 2007 rok��� kied� grad rakie� ponownie spadał na 
Sdero�.

Niesion� na fali pop�larności�� �ajdamak zdec�dował się na kolejn� krok 
i w l���m 2007 rok� ogłosili pows�anie r�ch� Cedek Chewrati (hebr. sprawied-
liwość społeczna)�� ab� nas�ępnie �s�anowić nową par�ię o �ej samej nazwie. 
R�ch zais�niał po p�blikacji sondaż��� k�óre przewid�wał��� że par�ia na czele 
z �ajdamakiem może odnieść s�kces w nas�ępn�ch w�borach do Knese��. 
Deklaracja o pows�ani� r�ch� zos�ała ogłoszona na konferencji prasowej 
i odbiła się szerokim echem w izraelskich mediach. �ajdamak oświadcz�ł�� 
że jeśli jego par�ia w�s�ar��je w w�borach�� on sam nie zamierza b�ć kand�-
da�em�� ale będzie nadzorował jej działania jako przewodnicząc�. W w�bo-
rach samorządow�ch 11 lis�opada 2008 rok� par�ia w�s�ar�owała w wiel� 
mias�ach. �ajdamak sam �biegał się o s�anowisko prez�den�a �erozolim��� 
prób�jąc prz�ciągnąć w�borców�� �akże spośród l�dności pales���skiej. Zos�ał 
pokonan�. O�rz�mał 3��6% głosów�� a żaden z kand�da�ów z lis�� nie o�rz�mał 
miejsca we władzach �erozolim�. Po w�borach s�wierdził�� że poli��ka izra-
elska przes�ała go in�eresować. Par�ia nie przeds�awiła swojej kand�da��r� 
w w�borach do 18. Knese��. Od �ego czas� �ajdamak zmierzał j�ż po równi 
poch�łej. Z czasem zaczęł� napł�wać informacje o roszczeniach zgłaszan�ch 
przeciwko niem��� o �padłości spowodowanej globaln�m kr�z�sem i o kapi�ale�� 
k�ór� jes� znacznie mniejsz� niż szacowano. Kl�b� spor�owe�� k�óre finanso-
wał�� bez w�jaśnienia odrz�cił� jego wsparcie i �ajdamak os�a�ecznie op�ścił 
kraj w 2008 rok�. Zniknął z ż�cia Izraelcz�ków. Sporad�cznie pojawiał� się 
migawki z w�wiadami przeprowadzan�mi w �oskwie�� gdzie od�ąd przeb�-
wał.

Dziwna his�oria �ajdamaka�� zwłaszcza his�oria jego s�kces��� gd� w kró�-
kim czasie s�ał się boha�erem k�l��r� izraelskiej�� mimo że nie mówił nawe� 
po hebrajsk� (izraelskim mediom �dzielał w�wiadów w jęz�k� angielskim)�� 
jes� sama w sobie nieprawdopodobną opowieścią�� k�óra zapewne doczeka 
się ekranizacji. ��ż �eraz można w�mienić co najmniej �rz� powod��� dla k�ó-
r�ch �ajdamak odniósł s�kces: Po pierwsze�� osiągnął �ak znaczącą poz�cję�� 
ponieważ coraz bardziej kons�mpc�jne społecze�s�wo izraelskie z podziwem 
pa�rz� na now�ch bogacz��� k�órz� bez ogranicze� w�dają pieniądze. Po dr�-
gie�� rewol�cja w mediach doprowadziła do pows�ania swois�ej linii prod�kc�j-
nej now�ch celebr��ów: war�nkiem zrobienia karier� i z�skania pop�larności 
niekoniecznie b�ła osobowość�� ale przede wsz�s�kim mieszanka skandali�� 
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�ajemnic�� pieniędz� i poli��ki. �ajdamak b�ł więc dla izraelskich mediów 
idealn�m boha�erem. Po �rzecie – podobnie jak w prz�padk� Liebermana 
– bezpośredni i gb�rowa�� ros�jski s��l �ajdamaka jedn�ch �rzekał�� inn�ch 
odrz�cał�� ale nawe� niechęć może prz�cz�nić się do wzros�� pop�larności. 
Kr���k li�era��r� i �elewizji�� Ariana �elamed�� �ak pisała przed w�borami 
do władz mias�a �erozolim�: „W �ej mieszance arogancji i bl�zgów�� rażącego 
brak� ob�cia k�l��ralnego i rze�elnej wiedz��� w dalsz�m ciąg� zapraszano go 
do s��dia. �ajdamak odnosi się do dziennikarz� przeprowadzając�ch w�wiad 
jak do szczeniaków�� k�órz� nie mają własnej opinii�� on zaś�� jeśli ��lko zechce�� 
może rz�cić im kość l�b po chamsk� �cisz�ć. To on określa zasad� gr��� a oni 
merdają ogonem. I co? Udaje m� się ich k�pić�� nie w�daje prz� ��m ani gro-
sza�� bo nie m�si. �ego zagadkowość�� pieniądze�� s��l ż�cia�� niejednoznaczne 
plan� na prz�szłość �o fasc�n�jące �ema���� k�óre �ak pochłaniają dziennika-
rz��� że zapominają o pods�awow�m obowiązk� poinformowania widzów�� kim 
jes� �en człowiek. [...] I pozos�anie zagadką�� egocen�r�czn� maniak zakochan� 
w sobie�� prz�prawiając� o mdłości n�wor�sz�� filan�rop na pokaz�� control freak�� 
sen��men�aln��� że aż się robi niedobrze�� obses�jn� manip�la�or go�ow� zrobić 
wsz�s�ko�� ab� w�grać i odnieść s�kces.”.

Nie jes� do ko�ca jasne�� cz� �ajdamak prz�cz�nił się do polepszenia wize-
r�nk� olim ze Związk� Radzieckiego�� cz� raczej go pogorsz�ł. �ożna ��lko 
zgad�wać�� że odpowiedź jes� złożona. Z jednej s�ron��� na pewno miał wpł�w 
na w�kreowanie wizer�nk� ole�� k�ór� odniósł s�kces. ��ż sam fak��� że mówiąc� 
po ros�jsk� człowiek s�ał się �ak pop�larn��� że wsz�s�kie media �ganiają się 
za nim�� zdaje się mówić: Rosjanin �o nie ��lko s�ar� imigran� s�ojąc� na rog� 
�lic� ze skrz�pcami i prosząc� o da�ek�� ale �akże�� i może przede wsz�s�kim�� 
niezależn� człowiek�� k�ór� wie jak owinąć sobie wsz�s�kich wokół palca. 
Z dr�giej s�ron��� wiele wskaz�je na �o�� że jego opinia kr�minalis�� i ekscen-
�r�ka oraz nie�s�ająca obcość wzmocnił� powszechne s�ereo��p� na �ema� 
społeczności ros�jskich olim .

PrzyCzyny fEnoMEnalnEgo suKCEsu olim

Począwsz� od 2001 rok��� alija z ros�jskojęz�czn�ch rep�blik do Izraela 
s�opniowo malała�� z 35 ��s. olim w 2001 rok� do mniej niż 10 ��s. w 2005. 
W rok� 2006 liczba ros�jskich imigran�ów na 1000 do��chczasow�ch miesz-
ka�ców w�nosiła jed�nie 2��7 (w porównani� z 3��1 w 2005 rok�). W la�ach 
1990–1991 wskaźnik �en w�niósł ponad 35 olim na 1000 do��chczasow�ch 
mieszka�ców w całej dekadzie la� 90-��ch l�b w�niósł średnio 17 olim na 1000 
mieszka�ców. Spadek liczb� ros�jskojęz�czn�ch olim prz�b�wając�ch do Izra-
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ela jes� �zasadnion� gospodarczą i poli��czną s�abilizacją w krajach WNP�� 
�r�dną s���acją bezpiecze�s�wa w Izrael� oraz większą konk�renc�jnością 
inn�ch ośrodków migracji na świecie. �ożliwe również�� że Izrael w pełni j�ż 
w�korz�s�ał po�encjał alii z ZSRR . 

Liczbę imigran�ów z pa�s�w b�łego ZSRR do Izraela szac�je się dziś (dane 
na rok 2010) na 1 140 ��s. osób. Blisko milion z nich prz�b�ło w os�a�niej wiel-
kiej alii (1989–2006)�� pozos�ali olim prz�jechali do Izraela w la�ach 70-��ch 
i 80-��ch. Dane �e do��czą łącznie wsz�s�kich imigran�ów z WNP – a więc 
z rep�blik zarówno e�ropejskich�� jak i azja��ckich. Ka�kasc� Ż�dzi�� k�órz� 
�ważani są za odrębną gr�pę e�niczną wśród olim�� licz�li w s�mie 60 ��s. osób. 
Spośród nich około 10 ��s. prz�b�ło w la�ach 1971–1980. D�ża�� 50-��sięczna 
fala olim prz�b�ła po 1989 rok�. Także wspólno�a gr�zi�ska �ważana jes� za 
odrębną społeczność. Licz� 55 ��s. Ż�dów�� z k�ór�ch 15 ��s. w�emigrowało do 
Izraela w la�ach 70-��ch (s�anowili w�ed� jedną dziesią�ą całej fali imigracji)�� 
a resz�a wraz z os�a�nią falą w la�ach 90-��ch.

Około 60 ��s. gospodars�w domow�ch imigran�ów nie ma charak�er� 
rodzinnego; ich skład obejm�je ��lko jedną osobę l�b gr�pę osób�� k�óre nie 
są spowinowacone ani spokrewnione. Około 20% imigranckich gospodars�w 
domow�ch należ� do rodzin�� w k�ór�ch skład wchodzą przeds�awiciele s�ar-
szego pokolenia�� cz�li dziadek l�b babcia (w porównani� do 6% ogół� gospo-
dars�w w cał�m społecze�s�wie izraelskim). 

Wśród olim wskaźnik rodzin z jedn�m dzieckiem (w wiek� do 17 la�) jes� 
w�ższ� niż wśród ogół� ż�dowskiej l�dności Izraela. W�nika �o ze względów 
prak��czn�ch (dobra s���acja ekonomiczna rodzin� jako war�nek wskazan� 
dla posiadania dzieci) oraz ze wzorców k�l��row�ch prz�wiezion�ch z ZSRR 
(niższ� współcz�nnik dzie�ności). Należ� pamię�ać�� że wśród olim współcz�n-
nik największ�ch rodzin (sześcioosobow�ch i większ�ch) jes� niższ� w porów-
nani� z l�dnością ż�dowską. Ten odse�ek dla ogół� gospodars�w domow�ch 
imigran�ów w�niósł 7��2% w 1994 rok��� w porównani� z 11��4% dla l�dności 
ż�dowskiej (i 13% dla �rodzon�ch w E�ropie). Dziś odse�ek �en jes� jeszcze 
mniejsz�. 

Inną cechą gospodars�w domow�ch olim jes� w�soki odse�ek rodzin niepeł-
n�ch (szczególnie rozwiedzion�ch kobie� z dziećmi). W 2002 rok� odno�owano 
wśród imigran�ów 4860 niepełn�ch rodzin�� co s�anowiło ok. 19% wsz�s�kich 
rodzin imigranckich. Wskaźnik �en b�ł w�ższ� niż dla ogół� rodzin niepełn�ch 
wśród l�dności ż�dowskiej�� k�ór� w�niósł w ��m sam�m rok� 13%. W�nika �o 
w części ze s�os�nkowo w�sokiego wskaźnika rozwodów wśród olim z ZSRR .

Nie �lega wą�pliwości�� że społeczność ros�jska dodała znaczącego kolo-
r��� współczesnej k�l��rze izraelskiej. Dzięki sz�bkiej as�milacji k�l��rowej 
i mobilności ekonomicznej �a gr�pa społeczna w s�os�nkowo kró�kim czasie 
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nabrała znaczącej sił� nab�wczej. W agencjach reklamow�ch przeprowadza-
jąc�ch badania r�nk� zaczęł� pojawiać się specjalne dział� marke�ing� i re-
klam� skierowane do sek�ora ros�jskiego. „S�ar�m” Izraelcz�kom i sam�m 
imigran�om dos�arczał� wiedz� na �ema� wzorców zachowa� i kodów k�l��-
row�ch (do bada� w�korz�s��wano ankie�� i gr�p� d�sk�s�jne). 

Alija z ZSRR daleka jes� wciąż od pełnej as�milacji. Enklaw� bied� i w�-
kl�czenia w sam�m serc� mias��� powszechne s�ereo��p� i �przedzenia wśród 
wiel� wars�w społecze�s�wa wobec ros�jskich olim�� jak również �przedzenia 
wśród sam�ch olim w s�os�nk� do inn�ch społeczności (głównie z powod� 
brak� pods�aw k�l��r� demokra��cznej)�� gr�p� sfr�s�rowanej młodzież� 
(zwłaszcza w mias�ach i osiedlach na obrzeżach)�� k�óra s�awała się coraz 
bardziej agres�wna i b�ła narażona na przes�ępczość (wedł�g dan�ch przed-
s�awion�ch przez nadinspek�or S�zi Ben-Bar�ch�� szefa �ednos�ki ds. Prze-
s�ępczości Niele�nich Policji Izraela�� przed Komisją ds. Absorpcji w Knesecie 
w 2003 rok��� odse�ek młodzież� ze środowisk imigran�ów z krajów WNP 
w�nosił 10��8% ogół� młodzież� izraelskiej i odpowiadał za 18��9% wsz�s�kich 
przes�ęps�w dokonan�ch z �działem niele�nich w kraj�); napięcia międz� 
małżonkami oraz międz� rodzicami a dziećmi na �le pojawiającego się na��-
ralnego rozdźwięk� w środowisk� imigran�ów; �r�dności s�awiane imigran-
�om przez ins����cje religijne w sprawie konwersji�� zawierania małże�s�w 
oraz in�egracji w społecze�s�wie ż�dowskim. Wsz�s�kie �e i inne problem� 
w dalsz�m ciąg� nękają i prawdopodobnie w najbliższej prz�szłości nadal 
będą nękać izraelskie społecze�s�wo. 

Pomimo �r�dności i problemów oraz wziąwsz� pod �wagę ogrom pop�lacji 
imigran�ów i problem� (związane zwłaszcza z bezpiecze�s�wem)�� z k�ór�mi 
kraj zmaga się na co dzie��� obraz�� jaki się w�łania�� jes� op��mis��czn� dla 
Izraela i imigran�ów. Szeroko �ogólniając�� można powiedzieć�� że mam� do 
cz�nienia z fenomenalną absorpcją�� bezprecedensową w his�orii współczesnej. 
Badania poziom� zadowolenia zarówno wśród imigran�ów�� jak i wśród s�arej 
części społecze�s�wa pokaz�ją za każd�m razem�� że zdec�dowana większość 
izraelskiej opinii p�blicznej �waża�� iż alija prz�niosła wiele korz�ści Izraelowi 
i olim. Skąd �ak wielki s�kces? �ożna przeds�awić kilka powodów:
1. Doświadczenia poprzednich fal imigracji i w�ciągnięcie z nich wniosków 

przez Izrael pozwoliło zapobiegać błędom l�b zmniejszać ich konsekwen-
cje. Izrael zdołał s�worz�ć s�os�nkowo szeroki i elas��czn� s�s�em pomoc� 
i świadcze� dla olim. Agencja Ż�dowska – Sochn���� �inis�ers�wo Absorpcji 
Emigracji oraz władze lokalne dobrze na�cz�ł� się lekcji z poprzednich 
procesów absorpcji imigran�ów i działał� s�os�nkowo sprawnie. Ur�cho-
mił� kompleksow� zes�aw �sł�g�� zawierając� m.in. ofer�ę kierowaną do 
poszczególn�ch sek�orów l�dności�� np. samo�n�ch ma�ek�� imigran�ów 
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w wiek� 45 la� i s�arsz�ch�� młodzież� zagrożonej w�kl�czeniem społecz-
n�m. Depar�amen� Imigracji i Absorpcji podjął nawe� ak��wne działania�� 
ab� zachęcić organizacje „�rzeciego sek�ora” (ros�jskiego) do rozwoj� 
�sł�g dla gr�p szczególnie narażon�ch w począ�kowej fazie absorpcji. 
W ramach kosz�ka świadcze� adap�ac�jn�ch�� imigranci mieli doda�kowo 
dos�ęp do poż�czek oraz – do swojej d�spoz�cji – cen�r�m informac�jne 
i bi�ro porad w jęz�k� ros�jskim.

 �inis�ers�wo zajm�jące się absorpcją imigran�ów działało poprzez samo-
rząd lokaln��� prz�znając specjalne środki na program� realizowane w lo-
kaln�ch społecznościach i w miejscach�� do k�ór�ch napł�nęli olim. Również 
w ��m okresie �inis�ers�wo ds. Absorpcji zaczęło �worz�ć mechanizm��� 
k�óre �możliwił� efek��wn� kon�ak� z samorządem lokaln�m. �iędz� 
inn�mi powołano specjaln� depar�amen� do działa� na rzecz in�egracji 
społeczności imigran�ów; s�awiano na współpracę �rzędów i władz oraz 
opracowano program� i poroz�mienia do��czące wspóln�ch działa� na 
rzecz jakości absorpcji i popraw� jakości ż�cia imigran�ów w ich miejscach 
zamieszkania.

2. Z inicja��w� rząd� ��worzono ��mczasowe dzielnice z prz�czepami kem-
pingow�mi�� co pozwoliło na sz�bkie rozwiązanie problem� mieszkanio-
wego olim. Firm� b�dowlane z�skał� czas po�rzebn� na wzniesienie now�ch 
b�d�nków mieszkaln�ch. Cał� �en proces prz�śpiesz�ł fak��� że imigranci 
prz�b�li w okresie wzros�� gospodarczego i swobod� działalności gospo-
darczej. Tak naprawdę rozwój branż� b�dowlanej wprawił w r�ch koła 
gospodarki i porwał do gór� cał� s�s�em gospodarcz��� a wraz z nim olim�� 
k�órz� jednocześnie korz�s�ali z �ego wzros�� i prz�cz�niali się do niego.

3. W społecze�s�wie izraelskim ogromną war�ość mają wolon�aria� i wszelka 
działalność na rzecz społeczności. Wiele organizacji�� w szczególności orga-
nizacji kobiec�ch (WIZO�� �j. �iędz�narodowa S�jonis��czna Organizacja 
Kobie��� Naamat�� Emuna)�� w��rwale działało na rzecz absorpcji i nies�r�dze-
nie pomagało imigran�om w pocz�ci��� że są mile widziani w ich now�m 
kraj�.

4. W przeciwie�s�wie do poprzednich alii�� wiel� ros�jskich olim prz�go�owało 
się do prz�jazd� do Izraela. W badani� przeprowadzon�m na począ�k� 
1995 rok� wśród reprezen�a��wnej prób� ros�jskich i �krai�skich Ż�dów�� 
liczącej około 3500 osób�� wskazano na s�a��s��cznie is�o�ne oddział�wanie 
�rzech zmienn�ch niezależn�ch na mo��wację badan�ch mając�ch zamiar 
w�emigrować do Izraela z Rosji i Ukrain�. B�ł� �o: 

 a)  porad� i wskazówki od krewn�ch i znajom�ch�� k�órz� w�emigrowali do 
Izraela (poz���wna rekomendacja okazała się najważniejsz�m cz�nni-
kiem de�ermin�jąc�m)��
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 b) obecność krewn�ch pierwszego s�opnia w Izrael��� 
 c) wcześniejsze wiz��� w Izrael� osób biorąc�ch �dział w badani�.
 Olim z ZSRR woleli�� i sł�sznie�� nieformalne wsparcia od formaln�ch 

s�s�emów wsparcia. Inn�mi słow��� woleli krewn�ch i prz�jaciół�� k�órz� 
prz�b�li na kró�ko przed nimi. Znajomości i kon�ak�� międz� l�dźmi 
z podobn�ch środowisk i o podobn�ch doświadczeniach �możliwiał� efek-
��wną kom�nikację. Zaangażowanie ros�jskich olim w pomoc dla now�ch 
imigran�ów pozwalało na bardziej bezpośredni i s�b�eln� kon�ak� mię-
dz� �rzędnikiem �dzielając�m pomoc� a ��m�� k�ór� �ej pomoc� po�rzebo-
wał�� dla�ego absorpcja pos�ępowała sz�bko�� bez zbędnej bi�rokra��zacji. 
Fak��� iż rząd „osobiście” wspierał absorpcję doda�kowo działał na korz�ść  
proces�. 

5. Społecze�s�wo izraelskie okazało się s�os�nkowo �oleranc�jne w kwes�ii 
rozwoj� różn�ch dziedzin ros�jskiej k�l��r� – zarówno wsk��ek odejścia od 
poli��ki „��gla k�l��rowego”�� k�óra w swojej na��rze b�ła nie�oleranc�jna�� 
jak i wsk��ek zachodząc�ch procesów demokra��zacji. Także dążenie do 
wzmocnienia więzi ze słabnącą ros�jską siłą prz�cz�niło się do pos�aw� 
�olerancji wobec impor�� k�l��r� ros�jskiej do Izraela. 

6. Iden��fikowanie się większości imigran�ów ze swoją �ożsamością ż�dowską 
na��chmias� s�worz�ło bezpośredniego związek międz� nimi a l�dnością 
miejscową. Os�a�ecznie �s�abilizowało �o przejaw� wrogości i rasizm��� cha-
rak�er�s��czne dla inn�ch społecze�s�w „imigranckich”. Tożsamość ż�dowska 
�prawniała olim do w�s�wania roszcze� o swoje prawa (co jes� niezw�kł�m 
zjawiskiem wśród imigracji na świecie) w imieni� ��rz�mania zbiorowej 
własności Ziemi Izraela w rękach Ż�dów („prawo narod� ż�dowskiego”). 

7. Absorpcję �ła�wiał �akże elemen� wschodnio-e�ropejski�� nieodłączn� 
w izraelskiej k�l��rze j�ż od czasów jiszuwu�� �j. ż�dowskiego osadnic�wa 
w Pales��nie (pa�rz na prz�kład m�z�ki�� li�era��r� i jęz�ka). 

8. Niepewna s���acja gospodarcza w Rosji oraz �r�dności w w�emigrowani� 
do E�rop� i na Zachód sprawił��� że ż�cie w Izrael� s�ało się najlepszą al�er-
na��wą. Tr�dności �mocnił� związki rodzinne i osobis�e olim oraz sprawił��� 
że ich oczekiwania finansowe nie b�ł� w�sokie�� co �ła�wiło absorpcję (olim 
nie b�li rozpieszczeni). 

9. �ogłob� się w�dawać�� że człowiek�� k�ór� ż�ł w kom�nis��czn�m s�s�emie 
gospodarcz�m�� będzie miał biern� s�os�nek do prac� i karier� zawodowej. 
W począ�kow�m okresie alii z ZSRR wiel� spek�lowało�� że Izrael zaleje 
fala „bi�rokra��czn�ch �rzędników”�� k�órz� prz�chodzą do prac� po �o�� 
b� pić jedną herba�ę za dr�gą. W prak��ce okazało się�� że jes� dokładnie 
odwro�nie. W gospodars�wach domow�ch olim odse�ek za�r�dnion�ch jes� 
większ� niż odse�ek w gospodars�wach domow�ch ogół� pop�lacji ż�dow-
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skiej. Na 36% gospodars�w domow�ch olim prz�padają dochod� dwóch pra-
c�jąc�ch osób�� w porównani� z ogółem społecze�s�wa�� gdzie odse�ek �en 
w�nosi 33% . W 10% gospodars�w domow�ch imigran�ów są �rz� l�b więcej 
osob� mające s�ał� miesięczn� dochód�� w porównani� z 6% ż�dowskich 
gospodars�wach domow�ch w Izrael� (dane na 2008 r.). 

 Większość imigran�ów b�ła i nadal jes� silnie zorien�owana na s�kces i zro-
bienie karier�. Dowodzą �ego wszelkie dane. W d�ż�m �ogólnieni� można 
powiedzieć�� że olim nie �rak��ją prac� z niechęcią�� nawe� jeżeli w�kon�wa-
nie jej oznacza spadek ich s�a��s� społecznego. Ciężko prac�ją (również 
w nadgodzinach)�� inwes��ją w prz�szłość swojego po�oms�wa�� oszczędzając 
pieniądze i wkładając je w ed�kację. W�kon�ją d�ż� w�siłek�� ab� włącz�ć 
się do k�l��r� firm��� w k�órej prac�ją; �czą się i naślad�ją. (Prz�pomina 
�o s�kces członków r�ch� kib�cowego�� k�órz� odeszli w ��m czasie z kib�-
ców.). Zjawisko �o może b�ć w�jaśnione jako reakcja przeciwko �ciskowi 
przedsiębiorczości gospodarczej w ZSRR. Inne możliwe prz�cz�n� �o np. 
na�kow� racjonalizm�� e�os prac� charak�er�z�jąc� k�l��rę e�ropejsko-
ros�jską�� pewność siebie �ła�wiająca osiąganie celów („jes�em zdoln�/a; 
nie ma powod��� ab�m miał/a nie odnieść s�kces�”) i ins��nk� prze�rwania 
imigran�a�� a zwłaszcza imigran�a-Ż�da. �ożna wskazać �akże inne w��ł�-
maczenie. Ros�jsc� olim prz�b�li ze świa�a k�l��r� chrześcija�skiej�� k�óra 
zmierza do w�jaśnienia rzecz�wis�ości za pomocą „a�r�b�cji wewnę�rznej”�� 
nie zaś „zewnę�rznej” . Inn�mi słow��� �wój los zależ� bardziej od ciebie 
samego niż od cz�nników zewnę�rzn�ch�� �akich jak szczęście�� Bóg�� wrogo-
wie i�p. Oznacza �o�� że zarz��� i skargi do��czące nie�olerancji i d�skr�-
minacji nie mogą sł�ż�ć za go�owe i w�s�arczające w�jaśnienie �r�dności�� 
niepowodze� i porażek. �imo że wiel� imigran�ów b�ło w �r�dnej s���acji 
finansowej�� w Izrael� prawie nie odno�owano demons�racji olim. Z reg�ł� 
�rak��ją oni �r�dną s���ację jako ��mczasową�� a silne pragnienie s�kces� 
ma w wiel� prz�padkach moc samospełniającą.

 Bardzo racjonalne i in�eligen�ne podejście ż�ciowe większości olim sk��-
kowało prawidłow�m i mądr�m planowaniem w�da�ków rodzin� oraz 
właściwą s�ra�egią�� k�óra sł�ż�ła wzros�owi gospodarczem�. Ros�jsc� 
olim inwes�owali w ed�kację�� w na�kę hebrajskiego�� oszczędzali pienią-
dze. Poznawali i �cz�li się izraelskiego s�s�em� społecznego�� rozwijali 
korz�s�ne relacje i związki międz�l�dzkie. Wiel� rodzinom imigranckim 
(szczególnie zaraz po prz�jeździe do Izraela) �dało się prze�rwać w ��m 
kraj� dzięki wspólnej egz�s�encji z inną rodziną l�b z dziadkami. W �en 
sposób mogli obniż�ć w�da�ki�� równocześnie o�rz�m�jąc od rząd� pakie� 
świadcze� socjaln�ch�� k�ór� b�łb� dla nich niedos�ępn��� gd�b� mieszkali  
osobno.
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 W ros�jskiej k�l��rze nie brak�je mis��c�zm� i przesądów�� pieres�rojka �o 
czas ich prawdziwego rozkwi��. �imo �o pods�awow�m podejściem w k�l-
��rze imigran�ów jes� racjonalizm. Olim mają �endencję do rozważania 
i w�bor� �ego�� co racjonalne. B�ć może jes� �o związane z w�sokim pro-
filem w�ksz�ałcenia imigran�ów�� z represjami religijn�mi i wspieraniem 
na�ki w ZSRR. Agencje reklamowe i agencje badania r�nk� doskonale 
wiedzą�� jak �rafić do ros�jskiego kons�men�a�� k�ór� nie jes� imp�ls�wn��� 
ale analiz�je fak���� porówn�je cen��� w�konanie i korz�ści�� kons�l��je 
się z eksper�ami i �waża�� ab� prz� zak�pie nie kierować się emocjami. 
Wiel� każe �akże zwrócić �wagę na dł�go�erminowe m�ślenie�� cech�-
jące imigran�ów. Ros�jski ole woli raczej k�pić jedną parę drogich b��ów 
(głównie impor�owan�ch) niż kilka �a�sz�ch par. W�nika �o ze względów 
społeczn�ch�� �akich jak ocena w�gląd� („kied� w�glądam dobrze�� inni 
l�dzie �rak��ją mnie z szac�nkiem”). Z �ego samego powod� wiel� olim 
os�rożnie podchodzi do zak�p� imi�acji. Częs�o cz��ają ins�r�kcje obsł�gi 
now�ch �rządze� (w przeciwie�s�wie do ��pow�ch izraelskich kons�men-
�ów) i rzadko kied� robią r�z�kown� zak�p.

10. Bez wą�pienia poz�cja kobie�� w k�l��rze ros�jskiej odegrała niebaga-
�elną rolę w absorpcji imigran�ów. W k�l��rze ros�jskiej�� k�óra przenik-
nęła �akże do Izraela�� kobie�a ma o wiele w�ższą poz�cję na drabinie 
społecznej i sł�żenie mężowi oraz spełnianie jego pragnie��� na pewno 
nie jes� jej jed�ną misją ż�ciową. �odel �en ma swoje his�or�czne �za-
sadnienie. Wbrew powszechnem� przekonani��� feminizm nie rozpo-
czął się w S�anach Zjednoczon�ch (jak się powszechnie zakłada)�� ��lko 
w Związk� Radzieckim�� choć nie prz�jął �am demokra��cznego charak-
�er��� jaki znan� b�ł na Zachodzie. Ojcowie kom�nizm� – Karol �arks 
i Fr�der�k Engels – �ważali w�zwolenie kobie�� za nieodzowną część 
rewol�cji socjalis��cznej. Rząd sowiecki z Leninem na czele próbował 
nawe� (w 1920 rok�) promować pełną równość płci. W kwes�iach �akich 
jak małże�s�wo�� rozwód i narodzin� kobie�� mogł� same podejmować 
dec�zje. Co prawda w okresie despo��czn�ch rządów S�alina zniesiono 
wszelkie �dogodnienia�� m.in. zakazano aborcji i wprowadzono kon�rolę 
�rodze��� gd� jednak okres władz� kom�nis��cznej sko�cz�ł się�� s�a��s 
kobie� �legł poprawie. Świecki charak�er ZSRR działał na dobro kobie� 
i wpł�wał na poprawę ich s���acji – rzecz niemożliwa w pa�s�wach reli-
gijn�ch�� ponieważ większość religii ma �endencję do d�skr�minowania  
kobie�.

 Większość społeczności ros�jskiej w Izrael� popiera równo�prawnienie 
płci. W wiel� rodzinach ros�jskich olim oboje dorosł�ch członków pra-
c�je. Co więcej�� w znacznej części rodzin �o kobie�a jes� główną ż�wi-
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cielką. W ros�jskiej k�l��rze is�nieje jednak w�raźn� podział ról na 
kobiece i męskie. Podejście sam�ch zain�eresowan�ch doda�kowo ��rwala 
�en podział�� zarówno w ż�ci� społeczn�m�� jak i w relacjach in��mn�ch. 
Zgodnie z obowiąz�jąc�mi podziałami�� męskość i kobiecość należą do 
odrębn�ch świa�ów. Rolą mężcz�zn jes� zachować męskie cech� (�biór�� 
rozr�wki�� mowa i�p.). Nie jes� np. do prz�jęcia�� ab� ros�jski mężcz�zna 
nosił �brania l�b elemen�� �bior� damskiego – i vice versa. F�nkcjo-
n�je ponad�o pogląd�� iż kobie�a m�si b�ć ma�ką�� żoną i babcią. Ocze-
k�je się od niej�� ab� „rozpieszczała” męża�� a przede wsz�s�kim�� ab� b�ła 
ładna i godnie go reprezen�owała. Inn�mi słow��� mam� do cz�nienia z fe-
minizmem w sferach ekonomii i ed�kacji�� ale w nie��pow�m kolor�cie  
k�l��row�m.

11. Ogromn� rozmiar alii b�ł a���em w procesie absorpcji. Podobn� schema� 
obserw�jem� w prz�padk� imigracji Ż�dów�� Włochów cz� Chi�cz�ków 
do USA. Ros�jskojęz�czna społeczność Izraela s�worz�ła ins����cje i or-
ganizacje wzajemnej pomoc� oraz sieci pomoc� społecznej. T�m sam�m 
b�dowała mos�� międz� krajem pochodzenia a krajem prz�jm�jąc�m. 
Na obszarach zamieszkiwan�ch przez ros�jskich olim pows�ał� is�o�ne 
ośrodki ros�jskiej k�l��r� (m�z�ki�� �ea�r��� �a�ca�� sieci sklepów spoż�w-
cz�ch i�p.). Pows�ała przes�rze� k�l��rowa do ż�cia; szok przejścia zos�ał  
złagodzon�.

12. Ros�jski Ż�d (szczególnie z gr�p� lepiej w�ksz�ałcon�ch) jes� w is�ocie 
mężcz�zną d�mn�m z siebie i ze swojej k�l��r� – �a „plemienna” d�ma 
zos�ała w nim zaszczepiona w j�ż młod�m wiek�. Ucz�cie ma w d�żej 
części związek z ros�jską ed�kacją�� sprz�ja osiągani� doskonałości. Należ� 
pamię�ać�� że �akie podejście ma swoje �zasadnienie w roli�� jaką k�l��ra 
ros�jska odegrała w E�ropie i na świecie: w�bi�ne osiągnięcia w na�ce�� 
li�era��rze�� sz��ce�� m�z�ce�� sporcie i wiel� inn�ch. �ożliwe�� że w ros�jskiej 
d�mie e�nicznej olim odnajdziem� �akże elemen� obron� l�b rekompen-
sa�� za niedogodności�� jakich doznali z rąk reżim� sowieckiego (ros�jsc� 
imigranci są świadomi nega��wnego wizer�nk� reżim� sowieckiego na  
Zachodzie). 

 Ich eli�ar�zm�� czasem ir���jąc� watikim�� odgr�wa niebaga�elną rolę w pro-
cesie in�egracji. Wiąże się z dwiema sprawami. Po pierwsze�� z mo��wacją 
do �worzenia na miejsc� ośrodka ros�jskiej k�l��r��� co amor��z�je proces 
absorpcji (masz pocz�cie�� że prz�jeżdżasz do miejsca�� k�óre odpowiada 
�woim po�rzebom). Po dr�gie�� z brakiem pos�aw� podda�czej wobec „s�a-
r�ch” Izraelcz�ków�� z dążeniem do in�egracji z izraelskimi eli�ami oraz 
z ambicją�� ab� zdob�ć wpł�wowe i poważne s�anowiska (pa�rz w�żej: par�ie 
imigran�ów).
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jaKi wPływ MiEli olim na sPołECzEństwo  
i Kulturę?

Alija z ZSRR miała dalekosiężne sk��ki dla społecze�s�wa i k�l��r� izrael-
skiej. O�o kilka kl�czow�ch efek�ów:
1. Fala olim z krajów b�łego ZSRR zmieniła równowagę demograficzną mię-

dz� orien�aln�mi a aszkenaz�jskimi Ż�dami w Izrael�. Po la�ach społecz-
ność Ż�dów orien�aln�ch�� k�óra do �ej por� s�anowiła większość�� głównie 
ze względ� na swój d�ż� prz�ros� na��raln��� s�raciła prowadzenie na rzecz 
Ż�dów aszkenaz�jskich. W 1980 rok� odse�ek Ż�dów orien�aln�ch (Ż�dzi 
ci l�b ich przodkowie �rodzili się w Azji l�b Afr�ce) s�anowił 47%�� podczas 
gd� odse�ek Ż�dów aszkenaz�jskich (oni l�b ich przodkowie �rodzili się 
w E�ropie) s�anowił 41% pop�lacji izraelskiej. Dziś s���acja się zmieniła. 
��ż w 2002 rok� odse�ek Ż�dów orien�aln�ch spadł do 29% pop�lacji�� pod-
czas gd� odse�ek Ż�dów aszkenaz�jskich na nowo osiągnął war�ość 41%. 
Pozos�ałą część społecze�s�wa s�anowili �rodzeni w Izrael� oraz ich dr�-
gie i kolejne pokolenia. 

 Wsk��ek fali emigracji ze Związk� Radzieckiego�� l�dność pochodzenia 
ros�jskiego (�rodzeni w ZSRR i ich dzieci)�� s�ała się najliczniejszą gr�pą 
w Izrael�. Pod koniec 1996 rok� mieszkało �� prawie 900 ��s. osób prz�-
b�ł�ch ze Związk� Radzieckiego�� a więc ponad 20% całej pop�lacji ż�dow-
skiej Izraela. Spośród nich 75–80% �o olim z rok� 1989 i ich dzieci. �eżeli 
w szac�nkach �względni się pop�lację imigran�ów z ZSRR�� k�órz� prz�b�li 
do Izraela w la�ach siedemdziesią��ch�� okaże się�� że cała pop�lacja olim ze 
Związk� Radzieckiego (�rodzeni w ZSRR i ich dzieci) s�ała się największą 
siłą w Izrael� (nieco ponad 20% całej pop�lacji). 

 W rez�l�acie mam� do cz�nienia z gr�pą e�niczną na wielką skalę. Po�encjał 
i moc ros�jskich olim dają im nieb�wałą możliwość wpł�wania na zmian� 
w równowadze sił międz� różn�mi gr�pami e�niczn�mi w społecze�s�wie. 
Ogrom pop�lacji sprawia�� że jęz�k ros�jski zajm�je cen�ralne miejsce wśród 
jęz�ków �ż�wan�ch w Izrael� (zaraz po hebrajskim). Zjawisko �o ma wiele 
konsekwencji w dziedzinie kom�nikacji�� k�l��r��� poli��ki i ekonomii. Do 
Izraela prz�b�ła spora gr�pa w�ksz�ałcon�ch ros�jskich eli��� dzięki czem� 
s�ał się jedn�m z najważniejsz�ch ośrodków k�l��r� ros�jskiej na świecie.

2. Alija z ZSRR zmieniła izraelskie społecze�s�wo�� k�óre s�ało się bardziej 
he�erogeniczne. Zmniejsz�ła się poli��czna i k�l��rowa dominacja s�arej 
eli��. �as� olim z ZSRR nie ��lko prz�cz�nił� się do s�worzenia wielok�l��-
rowości w Izrael��� ale również nadał� prawomocność �em� zjawisk�. Spo-
łecznościom wcześniej marginalizowan�m – zwłaszcza Ż�dom religijn�m 
i charedim – pomogł� odz�skać siłę w społecze�s�wie.
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3. Alija z ZSRR b�ła jedn�m z najważniejsz�ch cz�nników ogromnego roz-
woj� izraelskiej gospodarki w os�a�nich dwóch dekadach. Absorpcja prawie 
miliona l�dzi s�worz�ła pop�� na prod�k�� (pows�ał now� krąg kons�men-
�ów) i w�m�siła d�że inwes��cje w kapi�ał prod�kc�jn� w sek�orach gospo-
darki mieszkaniowej�� biznes� i �sł�gow�m. Wiel� olim prz�b�ło z własn�m 
kapi�ałem (legaln�m i nielegaln�m)�� k�ór� zainwes�owali w izraelskich 
bankach. W�kwalifikowana siła robocza�� w�soka mo��wacja do osiągnięcia 
s�kces� i do rozwoj� wśród olim (doskonale pas�jące do war�nków r�nk� 
kapi�alis��cznego) walnie prz�cz�nił� się do rozwoj� gospodarki Izraela. 
Prz�pomnijm� raz jeszcze�� że większość olim b�ła go�owa do podjęcia prac� 
poniżej swoich kwalifikacji – oboję�nie cz� b�li �o lekarze l�b lekarki�� k�ó-
r�ch za�r�dniano na s�anowiskach pielęgniarz� l�b pielęgniarek�� cz� �eż 
inż�nierowie�� k�órz� podejmowali pracę na�cz�cieli. W konsekwencji�� 
w prawie każd�m przedsiębiors�wie l�b ins����cji w kraj� niemal na��ch-
mias� polepsz�ła się jakość w�kon�wanej prac�.

 Przede wsz�s�kim jednak alija z ZSRR sprowadziła do Izraela wielki po�en-
cjał kapi�ał� l�dzkiego. Około 40% olim (w porównani� z 19% watikim)�� 
k�órz� prz�b�li �� w la�ach 90-��ch�� posiadało w�ższe w�ksz�ałcenie (ponad 
13 la� na�ki). W gr�pie �ej d�ż� odse�ek s�anowili przeds�awiciele wol-
n�ch zawodów. Wedł�g dan�ch �inis�ers�wa Absorpcji Emigracji�� w alii 
w la�ach 1989–1997 prz�b�ło do Izraela co najmniej 80 ��s. inż�nierów�� 
około 18 ��s. lekarz� i lekarz� den��s�ów�� 17 ��s. ar��s�ów i pisarz��� około 
19 ��s. pielęgniarek i posiadacz� zawodów paramed�czn�ch�� a �akże około 
38 ��s. na�cz�cieli (wsz�sc� z ZSRR). �ak znacząc� b�ł �o zas�rz�k specja-
lis��cznej sił� roboczej�� można w�wnioskować z fak���� że lekarze�� k�órz� 
prz�jechali w�ed� do Izraela�� powiększ�li ogólną liczbę lekarz� w kraj� 
o około 11%!

 Alija miała �akże w�soki odse�ek w�soko w�kwalifikowan�ch �echników 
i doświadczon�ch pracowników przem�sł�. Ich po�encjał w niek�ór�ch 
prz�padkach j�ż dawno zos�ał dobrze �lokowan� (np. przez branże zaj-
m�jące się now�mi �echnologiami)�� a w inn�ch (szczególnie�� kied� dr�gie 
pokolenie olim osiągnie dorosłość) czeka na swój czas.

 Bez wą�pienia alija z ZSRR prz�cz�niła się również do wzros�� s�op� �bó-
s�wa w Izrael� (głównie wśród społeczności z rep�blik azja��ckich ZSRR 
oraz wśród części l�dności z rep�blik e�ropejskich�� k�órz� w�emigrowali do 
Izraela w podeszł�m wiek�). �ednak w przeciwie�s�wie do �bós�wa w dr�-
gim i �rzecim pokoleni��� charak�er�z�jącego społeczność charedim�� Ż�dów 
orien�aln�ch i sefard�jskich oraz Arabów izraelskich�� �bós�wo wśród olim 
z Rosji może mieć w d�żej mierze charak�er ��mczasow�. Należ� za�waż�ć�� 
że dzisiaj większość naj�boższ�ch olim nie pochodzi z krajów islamskich. 
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Trad�c�jn� związek zależności międz� �bós�wem a pochodzeniem e�nicz-
n�m przes�ał b�ć ocz�wis��. W każd�m razie�� fak� �en pozbawił Ż�dów 
orien�aln�ch ich �rad�c�jnego arg�men�� odnośnie związk� międz� prob-
lemami ekonomiczn�mi a d�skr�minacją ze względów e�niczn�ch.

4. W la�ach prz�padając�ch na okres alii odno�owano �endencje wzros�owe 
przes�ępczości gospodarczej. Częściową odpowiedzialność można prz�pi-
sać emigracji z WNP. Za resz�ę odpowiedzialne jes� Prawo Powro�� (hebr. 
Chok ha-Szwut). W konsekwencji Izrael s�ał się cen�r�m przes�ęps�w finan-
sow�ch i gospodarcz�ch. Niezmiernie �r�dno jes� w�ciągnąć od właściw�ch 
organów dokładne dane na �ema� rozmiarów przes�ęps�w �akich jak pranie 
br�dn�ch pieniędz� cz� pros����cja w kon�ekście imigracji z krajów WNP. 
Od gr�dnia 1999�� gd� walka o �s�anowienie prawa o zapobiegani� prani� 
pieniędz� w Izrael� zaos�rz�ła się�� szefowie policji sporządzali coraz więcej 
rapor�ów na �ema� popełniania przes�ęps�w – �akich jak osz�s�wa poda�-
kowe oraz pranie br�dn�ch pieniędz� – przez now�ch imigran�ów z b�łego 
ZSRR . 

 Eksperci badając� �en �ema� nie mają żadn�ch wą�pliwości�� że handel 
l�dźmi (prz�wóz kobie� głównie z E�rop� Wschodniej) i pros����cja są 
nagminne�� a Izrael zajm�je czołowe miejsce w li�era��rze świa�owej opi-
s�jącej �e zjawiska. Każdego rok� sprowadza się do Izraela se�ki kobie��� 
k�óre zos�ają nas�ępnie za�r�dnione w przem�śle seks�aln�m. Zw�kle 
są przem�cane przez zorganizowane gr�p� przes�ępcze (mafię)�� k�óra 
za�r�dniają pracowników w Izrael� oraz w pa�s�wach-ma�kach�� zwłaszcza 
w krajach WNP. W większości prz�padków kobie�� odpowiadają na propo-
z�cję prac� w charak�erze kelnerek�� �ancerek l�b pa� do �owarz�s�wa�� lecz 
po prz�jeździe do Izraela orien��ją się�� że padł� ofiarami handl� l�dźmi 
i są zm�szane do �prawiania pros����cji. Należ� podkreślić�� że odse�ek 
ros�jskich olim w �ej branż� jes� znikom��� ale bezsprzecznie w�rosła ona 
w Izrael� wraz z pojawieniem się fali prz�b�szów z b�łego ZSRR�� k�órz� 
prz�nieśli ze sobą �akże nega��wne i marginalne zjawiska.

5. Alija z ZSRR zmieniła krajobraz izraelskich osiedli i �erenów mieszkal-
n�ch. Ogólnie rzecz biorąc�� spora część now�ch olim zamieszkała w mia-
s�ach zlokalizowan�ch w pobliż� wielkich aglomeracji; można je nazwać 
„mias�ami pośrednimi”. Prawdopodobnie miał� na �o wpł�w �rz� cz�n-
niki: niskie cen� zak�p� i w�najm� mieszka��� rosnąc� r�nek za�r�dnie-
nia w mieście oraz ogromne zapo�rzebowanie na mieszka�ców o w�sokim 
s�a��sie społeczn�m�� k�órz� moglib� podnieść poziom mias� (zwłaszcza 
mając�ch do�ąd w�soki odse�ek l�dności biednej). �ałe mias�a pozwo-
lił� również imigran�om na �worzenie d�ż�ch społeczności e�niczn�ch 
wewną�rz społeczności miejskiej. Pows�ała przes�rze� k�l��rowa oraz 
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ważne ośrodki władz� (zwłaszcza w samorządzie lokaln�m). �ożna prz�-
p�szczać�� że sk�piska pows�awał� wedł�g określonej d�namiki: gd� pierw-
sza gr�pa olim prz�b�wała na nowe miejsce i b�ła z niego zadowolona�� jej 
śladem prz�b�wali nas�ępni. ��ż w 1994 rok��� pięć la� po rozpoczęci� alii�� 
w mias�ach zaczęł� �worz�ć się rejon� sk�piające imigran�ów�� a nas�ępnie 
całe mias�o nabierało ros�jskiego charak�er�. Na północ�: �órn� Naza-
re��� Karmiel�� Or-Akiva�� Kirja� �am�� Akka�� �igdal ha’emek�� Neszer�� Af�la�� 
�okneam Ali� i �igdal-ha-Emek. Na poł�dni�: Arad�� Sdero��� Aszdod�� Beer 
Szewa�� Dimona�� Ofakim�� �er�cham. W cen�r�m: Ramla�� Ne�ania�� Ba� 
�am�� Pe�ach Tikwa�� Kfar Saba�� Lod�� holon�� Rama� �an�� Riszon le-Cijon�� 
Or �eh�da oraz Azor.

 Większość mias� w aglomeracji Tel Awiw prz�jęło raczej mał� odse�ek imi-
gran�ów. Kosz�� w�najm� b�ł� zb�� w�sokie�� brakowało ponad�o dogodnej 
poli��ki war�nkowej pomoc� finansowej dla olim. �ias�a w okręg� Tel Awiw 
oraz w obrębie D�s�r�k�� Cen�ralnego�� gdzie odse�ek imigran�ów jes� 
niski�� pełnił� w os�a�nich la�ach rolę przedmieść zamożnej klas� średniej. 
Są �o na prz�kład: Ewen �eh�da�� Ra’anana�� Kfar Saba�� hod ha’szaron�� 
�awne�� herzlija�� �iwa�ajim l�b Rama� ha-Szaron. Również mias�o Bne 
Barak prz�jęło niewielką liczbę imigran�ów�� co b�ło głównie spowodowane 
schared�zowana społecznością mias�a oraz w�sokimi cenami mieszka�. 
Także odległ� Ejla� rzadko prz�ciąga imigran�ów. 

 hajfa jes� największ�m �l�bion�m mias�em ros�jskojęz�czn�ch olim . 
Wprawdzie imigranci nie s�anowią największego odse�ka jej mieszka�-
ców (14%)�� �o jednak pod względem wielkości hajfa jes� największ�m 
w kraj� sk�piskiem ros�jskich olim. �ożna prz�p�ścić�� że e�ropejski�� zre-
laksowan� charak�er mias�a i jego bliskość do morza b�ł� a�rakc�jne dla 
imigran�ów. Inną prz�cz�ną jes� spora ilość mieszka� do w�najęcia oraz 
sklepów do prowadzenia działalności handlowej. Dzielnice hajf��� hadar 
i Neve�� zos�ał� zwolnione zos�ał� przez „s�arą” l�dność�� a działalność han-
dlową przeniesiono ze śródmieścia do cen�rów handlow�ch na obrzeżach. 
Podobn� proces miał miejsce w Tel Awiwie�� ale nie na �aką samą skalę; 
odse�ek ros�jskich imigran�ów w połowie la� 90-��ch sięgał 9%.

 S�ałe osiedlenie się now�ch imigran�ów z ZSRR w mias�ach rozwijając�ch 
się spowodowało nie ��lko znaczn� wzros� l�dności w ��ch miejscowościach 
(w la�ach 1991–1994: 487–560 ��s.�� cz�li 15% mieszka�ców)�� ale �akże 
is�o�ną zmianę w ich składzie e�niczn�m. Imigranci z ZSRR�� wśród k�ó-
r�ch znaczna część pochodziła z E�rop��� prz�cz�nili się do wzros�� znacze-
nia l�dności pochodzącej z E�rop� i Amer�ki – �j. Ż�dów aszkenaz�jskich 
– w mias�ach rozwijając�ch się�� a szczególnie w mias�ach do�knię��ch �bó-
s�wem na poł�dni� Izraela. 
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 Nader �r�dno olim adap�owali się w wiejskich i wspólno�ow�ch osiedlach 
ż�dowskich (jak np.: moszawot�� moszawim�� kib�ce�� mecapim�� osad� wspól-
no�owe)�� charak�er�z�jąc�ch się domami z ogródkiem i wiejskimi �ere-
nami mieszkaln�mi na w�sokim poziomie. T�lko w Kiria� Arba�� w pobliż� 
hebron��� odse�ek now�ch imigran�ów w�niósł w 1994 rok� około 16%�� ze 
względ� na �anie mieszkania proponowan�ch now�m imigran�om.

 Za�r�dnienie imigran�ów na obszarach miejskich zmieniło demograficzn��� 
ekonomiczn� i k�l��raln� charak�er niek�ór�ch izraelskich mias� – jak np. 
Aszdod i Riszon le-Cijon�� dwa mias�a o największej s�opie wzros�� pop�-
lacji w la�ach 90-��ch. W Aszdod w 1999 rok� mieszkało około 170 ��s. 
mieszka�ców; jedna �rzecia z nich�� cz�li około 57 ��s.�� b�li �o nowi olim ze 
Związk� Radzieckiego. Większość prz�b�ła do Izraela w ��m sam�m dzie-
sięcioleci�. Pierwszą branżą�� k�óra odcz�ła aliję i skorz�s�ała na niej w ��m 
por�ow�m mieście�� b�ła branża nier�chomości. Począ�kowo olim k�powali 
małe dom�. Pop�� spowodował wzros� cen mał�ch mieszka� w mieście. 
To zaś �możliwiło sprzedając�m mieszkania watikim poprawę s�andard� 
ż�cia i k�pno większ�ch domów. Boom b�dowlan� w Aszdod miał �en sam 
schema��� a role watikim i olim b�ł� podobne jak w hajfie.

 Wedł�g dan�ch z 2007 rok� w 22 mias�ach Izraela imigranci s�anowili 
ponad jedną czwar�ą mieszka�ców. W 13 mias�ach ponad 30% l�dności! 
�łówne miejsca na liście zajm�ją: �órn� Nazare� (44%)�� Arad (42��5%)�� 
Ariel (42%)�� Or Akiva (39��9%)�� Karmiel (37��9%)�� Kirja� �am (36��8%)�� �a-
alo� Tarszicha (34��7%)�� Sdero� (34��5% )�� Aszdod (34��4%)�� Kacrin (33��7%)�� 
Aszkelon (33��2%)�� Neszer (30��4%)�� Kirja� �a� (30��2%)�� Beer Szewa 
(29��7)�� hadera (28��3%)�� Af�la (28��2%)�� �igdal ha’emek (27��6%)�� Ne�ania 
(27��6%)�� Ofakim (27��4%)�� Lod (26��4%).

 �aki jes� poziom ż�cia? Ponad dwadzieścia la� od rozpoczęcia alii r�s�je 
się w�raźn� podział w war�nkach mieszkaniow�ch ros�jskojęz�czn�ch imi-
gran�ów. �edna gr�pa olim�� można ich nazwać „odgradzając� się” (imi-
granci mając� problem� z as�milacją)�� �o l�dność naj�boższa�� wśród k�órej 
jes� znaczn� procen� rodziców samo�nie w�chow�jąc�ch dzieci oraz l�dzie 
prz�b�li do Izraela w podeszł�m wiek�. �r�pa �a s�anowi około jednej 
czwar�ej pop�lacji ros�jskich olim; obejm�je znaczną część (dokładn� 
odse�ek nie jes� znan�) imigran�ów rep�blik azja��ckich (Ka�kaz i�p.). 
L�dność mieszka w mał�ch mias�ach z dala od cen�r�m kraj� l�b w zanie-
dban�ch dzielnicach d�ż�ch mias��� zw�kle w mał�ch mieszkaniach. Obok 
imigran�ów mieszka w ��ch dzielnicach „s�ara” l�dność ż�dowska ze słab-
sz�ch ekonomicznie wars�w społeczn�ch (głównie Ż�dzi orien�alni). 

 Większość mieszka�ców ��ch dzielnic ma w�ższe w�ksz�ałcenie�� ale niskie 
dochod�. Emer�ci i renciści o�rz�m�ją świadczenia. �ają �r�dności i czę-
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s�o nie �daje im się zaadap�ować do war�nków za�r�dnienia (s�ąd w�soki 
wskaźnik bezrobocia w �ej gr�pie). Wiel� z nich �o pracownic� ��mczasowi�� 
za�r�dnieni jako robo�nic� niew�kwalifikowani l�b w sek�orze �sł�g (w�ko-
n�ją �akie prace�� jak np. cz�szczenie i konserwacja�� opieka�� kierowanie 
pojazdami�� ochrona�� s�różowanie�� praca kasjera). �eśli chodzi o spojrzenie 
na świa��� cech�je ich eli�arne podejście. W�żej cenią k�l��rę ros�jską od 
izraelskiej. Niek�órz� z nich �o więźniowie nos�algii i idealizacji czasów 
sowieckich.

 Ze względ� na �r�dności jęz�kowe i adap�ac�jne korz�s�ają przede wsz�s�-
kim z ros�jskich mediów. Wspólna płaszcz�zna z inn�mi gr�pami społe-
cze�s�wa izraelskiego jes� minimalna�� wsk��ek ograniczonej kom�nikacji�� 
nikłego kon�ak�� w środowisk� prac� oraz słabej mobilności. �r�pa �a ma 
również powierzchowną znajomość izraelskiego społecze�s�wa�� przejawia 
za�em wiele �przedze� wobec inn�ch społeczności ż�dowskich. �ej przed-
s�awiciele w�różniają się zewnę�rznie: ich �brania są pros�e�� f�nkcjonalne�� 
nie na czasie i niemarkowe. Ze względ� na �r�dności finansowe są zm�-
szeni k�pować imi�acje i podróbki �owarów w�sokiej jakości albo odzież 
dr�giego ga��nk�. Większość z nich ż�je w �bogich dzielnicach�� w sk�pi-
skach imigran�ów („�ała Odessa”)�� obok biedn�ch rodzin watikim i ciężko 
prac�jąc�ch samo�n�ch osób (rodzaj ge�� bied�). Wiel� s�arsz�ch l�dzi 
ż�je samo�nie w w�naję��ch mieszkaniach l�b w mieszkaniach dla osób 
s�arsz�ch w�magając�ch częściowej opieki (dzielnice z la� 40-��ch�� 50-��ch 
i 60-��ch). �eśli mieszkają z dziećmi�� zajm�ją się opieką nad mał�mi wn�-
kami�� podczas gd� rodzice są w prac�. �ed�ne rozr�wki�� na jakie mogą 
sobie pozwolić�� są bezpła�ne: siedzenie na ławeczkach w ogrodach i par-
kach w pobliż� dom��� w�poż�czanie książek z biblio�eki�� rozmow� i gr� 
(na prz�kład szach�) z prz�jaciółmi i sąsiadami. �eżeli s�ać ich na mał� 
w�da�ek�� idą do �ea�r��� ale ��lko na spek�akle w jęz�k� ros�jskim.

 Pomimo złej s���acji finansowej wśród ciężko prac�jącej l�dności ros�j-
skojęz�cznej nie rozwinęł� się s�mp�om� charak�er�s��czne dla �bós�wa 
i nędz��� w�s�ęp�jące � pop�lacji narażon�ch na �bós�wo na cał�m świecie. 
W przeciwie�s�wie do „s�ar�ch” mieszka�ców swojej dzielnic� (w większo-
ści Ż�dów sefard�jskich i orien�aln�ch)�� k�ór�m brak świadomości eko-
logicznej oraz wrażliwości na środowisko i o�oczenie (dbanie o w�gląd 
b�d�nk��� sprzą�anie kla�ki schodowej i ogrod��� i�p.)�� wiel� now�ch olim 
ma �aką świadomość i wrażliwość (b�ć może ze względ� na swoje w�ksz�ał-
cenie). Sk��k�je �o fiz�czną modernizacją osiedli i �erenów mieszkaln�ch 
(w porównani� z ich s�anem z odległej przeszłości)�� a czasami nawe� s�op-
niowa zmianą s�a��s� ��ch osiedli. Ponieważ wiele rodzin imigranckich 
dba o es�e��czn� w�gląd o�oczenia�� pomimo �r�dnej s���acji finansowej 
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i brak� środków pieniężn�ch�� olim (w przeciwie�s�wie do watikim) nie mają 
�endencji do rozwijania niechęci wobec o�oczenia�� w k�ór�m ż�ją. D�ż� 
wpł�w na �o ma porównanie z �r�dn�mi war�nkami�� w jakich ż�li w ZSRR. 
W wiel� prz�padkach sk�pisko imigran�ów mieści się w jedn�m b�d�nk� 
mieszkaln�m. Częs�o loka�orz� �akiego b�d�nk� organiz�ją jego remon�. 
Ze względ� na brak możliwości finansow�ch�� zw�kle nie przeprowadza się 
gr�n�ownej renowacji�� ale przede wsz�s�kim „lif�ing elewacji”�� moderni-
z�jąc fasadę b�d�nk��� dzięki czem� mieszkanie w nim jes� prz�jemniej-
sze. Częs�o władze lokalne włączają się w projek� i pomagają w pracach 
remon�ow�ch.

 W mias�ach�� do k�ór�ch napł�nęło wiel� ros�jskich imigran�ów (głównie 
ze słabsz�ch wars�w)�� w dawn�ch główn�ch cen�rach biznesow�ch pows�ał� 
sk�piska imigran�ów. W nas�ęps�wie�� s�ref� �e �akże z�skał� kolor�� ros�j-
ski i zmienił� się w dzielnice podobne do dzielnic imigranckich w E�ro-
pie i w USA�� jak na prz�kład China�own�� Li��le I�al� cz� Li��le hadassah 
w Now�m �ork�. Cen�ra mias� z ros�jskimi napisami można znaleźć w Ba� 
�am�� holonie�� haderze�� �órn�m Nazarecie oraz w dzielnicach hadar 
i Neve Szaanan w hajfie. W la�ach 90-��ch społeczność watikim w�pro-
wadziła się do miejskich dzielnic mieszkaniow�ch o w�ższ�m s�andardzie 
l�b do mieszka� na przedmieściach. Ich miejsce zajęła pop�lacja rosyjskich 
olim .

 Dr�gą gr�pę pod względem s��l� ż�cia s�anowi pop�lacja olim o wiele bar-
dziej złożona. Są �o najczęściej „najs�arsi” imigranci (wg s�aż� la� w Izra-
el�)�� k�órz� charak�er�z�ją się d�żą mobilnością społeczną�� �s�a�kowali 
się finansowo�� zaś ich s���acja ekonomiczna pozwala im na w�prowadze-
nie się z biedniejsz�ch dzielnic i osiedli mieszkaniow�ch oraz na k�pno 
mieszkania w zamożniejsz�ch dzielnicach. W większości prz�padków są 
�o nowe mieszkania (najw�żej 10-le�nie) o w�sokim s�andardzie. Należ� 
pamię�ać�� że średni dochód najs�arsz�ch olim jes� podobn� do dochodów 
osiągan�ch przez ogół pop�lacji. Dane �e są wręcz nieprawdopodobne�� 
wziąwsz� pod �wagę s���ację ekonomiczną olim w momencie gd� prz�b�li 
do Izraela oraz okres�� jaki minął od �ego czas�.

 Większość ros�jskojęz�czn�ch rodzin�� k�óre charak�er�z�ją się w�soką 
mobilnością�� mieszka �am�� gdzie cen� mieszka� są w dalsz�m ciąg� niż-
sze od cen obowiąz�jąc�ch w s�ar�ch�� zab��kow�ch częściach d�ż�ch mias� 
– a więc np. w dzielnicach Aszdod�� holon��� Ba� �am�� Krajo� cz� �órnego 
Nazare��. Także s�andard� b�downic�wa i kosz�� ��rz�mania b�d�nków 
są �am niższe w porównani� z kosz�ami w zamożn�ch l�ks�sow�ch dziel-
nicach�� choć nadal w�sokie wobec �bogich dzielnic�� w k�ór�ch mieszka 
pierwsza gr�pa olim . 
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 W ciąg� kró�kiego czas� (10–15 la�) przeds�awiciele gr�p� dołącz�li do �ak 
zwanej „klas� średniej” Izraela. Fak��cznie�� mowa ���aj o l�dności dobrze 
w�ksz�ałconej�� k�óra nie m�siała nadrabiać braków w ed�kacji i dla�ego 
jej mobilność społeczna b�ła na w�sokim poziomie. T�lko niewielka gr�pa 
spośród „najs�arsz�ch” olim mieszka w l�ks�sow�ch dzielnicach i ma dom� 
z ogródkiem. Co ważne�� d�że i l�ks�sowe mieszkanie nie jes� prior��e�em 
wśród rodzin ros�jskich olim. Większość z nich woli w�dawać pieniądze na 
ed�kację i k�l��rę.

6. Odse�ek małże�s�w Ż�dów z nie-Ż�dami b�ł w Związk� Radzieckim bar-
dzo w�soki. Wedł�g dan�ch władz sowieckich�� w 1988 rok� w cał�m ZSRR 
58% ż�dowskich mężcz�zn i 48% ż�dowskich kobie� pozos�awało w związk� 
małże�skim z par�nerem nie będąc�m Ż�dem�� a w samej Rosji odse�ek 
�en sięgał do 73% wśród mężcz�zn i 63% wśród kobie�. 60% dzieci �rodzo-
n�ch w rodzinach ż�dowskich pochodziło z małże�s�w mieszan�ch. 

 Większość imigran�ów jes� Ż�dami albo wedł�g własnej definicji�� albo 
wedł�g prawa halach�. �ednakże około 300 ��s. l�dzi spośród wsz�s�kich 
ros�jskich olim nie spełnia kr��eriów prawa ż�dowskiego i nie jes� Ż�dem 
wedł�g definicji or�odoks�jn�ch Ż�dów (�j. s�nem ż�dowskiej ma�ki). 
W krajach WNP rzecz�wis�a prz�należność e�niczna �s�alana b�ła na 
pods�awie pochodzenia ojca. Tł�macz� �o�� dlaczego wiel� olim�� k�órz� nie 
są Ż�dami wedł�g prawa ż�dowskiego�� w�rosło ze świadomością prz�na-
leżności do narod� ż�dowskiego. Co więcej�� �ak �eż b�ło �rak�owan�ch 
przez społecze�s�wo nie-ż�dowskie. Zaledwie około 25 ��s. imigran�ów�� 
a więc poniżej 10% olim�� wolała i aż do dzisiaj woli fig�rować w spisie 
l�dności jako chrześcijanie. Szac�je się�� że imigranci z WNP fak��cznie 
podwoili pop�lację chrześcijan w Izrael� (większość z nich nie deklaro-
wała władzom w�znania chrześcija�skiego). Prz�pomnijm�: olim�� Ż�dzi 
i nie-Ż�dzi�� prz�jechali do Izraela na moc� Prawa Powro���� k�óre prz�-
znaje �akie same prawa do ż�cia w ojcz�źnie osobom�� k�óre �rodził� się 
Ż�dami�� ich par�nerom�� k�ór� nie są Ż�dami�� oraz nież�dowskim dzieciom 
i wn�kom ż�dowskich rodziców i dziadków�� niezależnie od �ego�� cz� Ż�dzi 
ci nadal ż�ją i cz� emigr�ją do Izraela razem z nież�dowskimi krewn�mi��  
cz� nie.

 Nie wolno zapomnieć�� że prak��kowanie religii i �rad�cji ż�dowskich b�ło 
zakazane w ZSRR w cał�m okresie panowania władz� sowieckiej. �akie-
kolwiek �jawnienie l�b odkr�cie �ożsamości ż�dowskiej�� oboję�nie cz� 
powodowane względami narodow�mi cz� religijn�mi b�ło �ępione i zwal-
czane przez rząd. Nawe� na płaszcz�źnie nieformalnej�� �j. przez �rad�cje 
rodzinne�� przekaz�wano z pokolenia na pokolenie raczej skromne �reści 
do��czące �rad�cji ż�dowskiej. Odpowiedzialnością za �aki s�an rzecz� 
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można obarcz�ć wielopokoleniowe proces� modernizacji i sowie��zacji oraz 
zniszczenie �rad�c�jn�ch ż�dowskich sk�pisk w zachodniej części ZSRR 
podczas Zagład�. Oszacowanie dokładnej liczb� nie-Ż�dów wśród imigran-
�ów ze Związk� Radzieckiego jes� �r�dne�� ponieważ po prz�jeździe nie 
no�owano�� jakiego w�znania są olim. Dopiero później�� w badaniach pods�-
mow�jąc�ch�� spis�wano�� jaką religię deklar�ją imigranci. Proces rejes�racji 
i nab�cia praw ob�wa�elskich jes� dł�go�rwał� i nawe� po kilk� la�ach nie 
wpis�je się religii imigran�ów w W�dziale ewidencji l�dności w �inis�er-
s�wie Spraw Wewnę�rzn�ch. Część z nich zdąż�ła op�ścić kraj l�b zmarła. 
Czasami religia b�ła oznaczona jako nieznana. Ponad�o można założ�ć�� że 
wiel� (liczba nie jes� znana) sfałszowało swoje dok�men�� (prz�najmniej 
na począ�k� alii�� do czas��� aż Agencja Ż�dowska zaczęła s�osować bardziej 
os�rożn� s�s�em sprawdzania dok�men�ów)�� ab� �ciec z ZSRR i skorz�s�ać 
z pakie�� socjalnego prz�znawanego now�m olim w Izrael�. 

 W�soki wskaźnik nie-Ż�dów wśród imigran�ów spowodował wzros� liczb� 
nie-ż�dowskich ob�wa�eli Izraela. Osłabiło �o ż�dowski charak�er Izraela�� 
dos�osow�jąc kraj do k�l��rowego model� pa�s�wa świeckiego („pa�s�wo 
wsz�s�kich ob�wa�eli”). Niemniej jednak�� należ� podkreślić�� iż większość 
olim (nawe� ��ch�� k�órz� nie są Ż�dami wedł�g prawa ż�dowskiego) ma 
silne pocz�cie prz�należności do ż�dowskiej zbiorowości Izraela Co więcej�� 
świadomość �a wzmacnia się w miarę �pł�w� czas�. �ówią po hebrajsk��� 
odb�wają sł�żbę wojskową w Siłach Obronn�ch Izraela�� �ważają się za 
świeckich Izraelcz�ków – członków narod� ż�dowskiego. Pojęcie prz�należ-
ności do narod� ż�dowskiego jes� dla nich przede wsz�s�kim określeniem 
narodowości�� ale również określeniem religii. Większość olim �o l�dność 
świecka�� ponieważ sami siebie �ak określają – albo z racji s��l� ż�cia�� jaki 
prowadzą (nieprzes�rzeganie koszerności�� podróżowanie w szaba� i�d.)�� 
albo w związk� ze swoim s�anowiskiem w kwes�iach religii i pa�s�wa 
(śl�b c�wiln��� c�wiln� pochówek�� prowadzenie działalności gospodarczej 
w szaba��� prz�zwolenie na sprzedaż mięsa wieprzowego�� rozdział religii 
i pa�s�wa i�p.). W w�nik� alii ze Związk� Radzieckiego nas�ąpił w Izrael� 
gwał�own� wzros� kons�mpcji niekoszernego mięsa. Wzrosła �eż liczba 
śl�bów c�wiln�ch. Zmian� �e prz�cz�niają się do zmniejszenia religijnego�� 
ż�dowskiego charak�er� pa�s�wa.

7. Siła demograficzna ros�jskich olim jes� ogromna�� dla�ego �eż wpł�w�� jaki 
w�wierali i nadal w�wierają na poli��cznej mapie Izraela�� jes� po�ężn�. 
W w�borach w 1992 rok� ros�jskojęz�czna siła zadec�dowała o w�gra-
nej kand�da�a Par�ii Prac� (nież�jącego j�ż Icchaka Rabina)�� a w w�bo-
rach w 1996 rok� przech�liła szalę na korz�ść Beniamin Ne�anjah� 
(w 1992 rok� około 60% głosów�� k�óre o�rz�mał Rabin�� oddane b�ło przez 
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imigran�ów z b�łego ZSRR; w 1996 rok� Sz�mon Peres o�rz�mał od nich 
jed�nie 20% głosów).

 W kwes�iach ogóln�ch większość imigran�ów ma prawicowe pogląd� poli-
��czne (amer�ka�ska definicja „rep�blikanów” dobrze pas�je do zil�s�ro-
wania poglądów olim). Is�nieje k� �em� kilka powodów: 

 –  his�or�czn� i s�mboliczn� związek międz� „lewicą” a kom�nizmem. Par-
�ia Prac� jes� pos�rzegana jako lokaln� odpowiednik bolszewizm��� a �er-
min „lewica” �rak�owan� jes� z odrazą przez olim z ZSRR; 

 –  wiel� olim z rep�blik e�ropejskich ZSRR prawdopodobnie pos�rzega 
Arabów jako izraelską wersję azja��ckich narodów ZSRR�� wobec k�ór�ch 
odcz�wali pogardę jeszcze w Związk� Radzieckim. Na�kowc� za�waż�li�� 
że wiel� imigran�ów zabrało ze sobą część swojej radziecko-sowieckiej 
przeszłości – np. pocz�cie e�nicznej w�ższości wobec „niebiałej” l�dności; 

 –  fak��� że ros�jska prasa (zwłaszcza pop�larna gaze�a „Wies�i”) jes� kon-
�rolowana przez gr�pę dziennikarz� o ewiden�nie prawicowej orien�acji�� 
może również częściowo w�jaśniać poli��czne inklinacje olim. Abraham 
Ben-�aakow�� k�ór� przeprowadził badania ros�jskiej pras� w Izrael��� 
napisał: „Nierzadko dziennik „ Wies�i” jes� ��bą par�ii prawicow�ch�� 
mimo zapewnie� swojego redak�ora naczelnego�� Edwarda Kozniecowa�� 
iż jego gaze�a jes� niezależna poli��cznie”; 

 –  reżim sowiecki b�ł s�s�emem władz� scen�ralizowanej i despo��cznej. 
Także radziecki s�s�em ed�kacji w dom� i w szkołach opierał się na 
a��or��arn�ch zasadach i żelaznej d�sc�plinie. Zasadniczo oddział�wało 
�o na całość sowieckiej k�l��r��� częściowo w�wodząc się z pos�aw� homo 
sovieticus . Olim w�rażali�� na prz�kład swoją pogardę dla izraelskiego 
„bałagan�”�� szeroką kr���kę izraelskiego anarchicznego s�s�em� ed�-
kacji�� k�ór� nie jes� w s�anie w pełni zapanować nad �czniami. Na�cz�-
ciele-olim są zszokowani�� że „starzy” izraelsc� na�cz�ciele siedzą na ławce 
podczas lekcji cz� w�kład� oraz że �czniowie w�mach�ją rękami (w naj-
lepsz�m w�padk�) l�b przer�wają na�cz�cielowi i w�rącają własne �wagi 
(w najgorsz�m w�padk�). Wiel� z nich po�rzebowało dł�giego czas��� ab� 
dos�osować się do rzecz�wis�ości szkolnej�� k�óra zresz�ą przeszkadza im 
do dziś. Imigran�om przeszkadza również izraelski brak ogład� i �ak��. 

 Sz��wne podejście olim w�jaśnia (prz�najmniej częściowo) �endencję do 
głosowania na par�ie prawicowe. Ros�jskojęz�czn� elek�ora� charak�er�-
z�je mocne prz�wiązanie do siln�ch prz�wódców („s��procen�ow�ch męż-
cz�zn”)�� �akich jak Ariel Szaron�� Awigdor Lieberman��Tomm� Lapid�� Sza�l 
�ofaz�� Arkadij �ajdamak. 

 Imigranci�� zwłaszcza ze s�arszego pokolenia�� częs�o darzą s�mpa�ią k�l��rę 
wojskow�ch (a j�ż całkowicie m�nd�r�). Umiłowanie dr�g� wojskowego 
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prz�nosi rez�l�a�� międz� inn�mi w sz��ce i sporcie (olim z żelazną d�sc�-
pliną prz�chodzą na �reningi) oraz s�awia pewne w�magania. Pokaz m�si 
się rozpocząć o �s�alonej godzinie i w odpowiedniej sali�� od p�bliczności 
oczekiwan� jes� s�osown� s�rój (niedbał� b�łb� po�rak�owan� jako brak 
zasad i szac�nk� wobec ar��s��); – ż�cie w niedemokra��czn�m pa�s�wie 
pozos�awiło � dorosł�ch imigran�ów niedemokra��czn� osad�� prowadząc� 
do schema��cznego świa�opogląd� („czarno-białe podejście”) i bezkom-
promisowego obraz� rzecz�wis�ości; – pocz�cie niższości i wrogości wobec 
społeczności w�ksz�ałcon�ch i zamożn�ch w Izrael� (�ważan�ch przez olim 
za posiadacz� lewicow�ch poglądów) sprawiło�� że głosowanie w w�borach 
b�ło niejako głosowaniem przeciwko opoz�cji; – racjonalizm imigran�ów 
pozwolił im odcz��ać – prawdziwe�� ich zdaniem – in�encje s�ron� arabskiej 
i prz�jąć pos�awę mniej naiwną od lewic��� realizowali więc Realpoli�ik.

 Tr�dno �o zmierz�ć�� ale nie można w�kl�cz�ć�� że alija z ZSRR doprowa-
dziła do wzros�� pos�aw nie�oleranc�jn�ch w Izrael�. �ożna spodziewać 
się�� że w prz�szłości posł�żą one za f�ndamen� rad�kaln�m i skrajn�m 
organizacjom niedemokra��czn�ch orien�acji (jak �o miało miejsce 
w ZSRR cz� w krajach E�rop� wschodniej). Różne badania prowadzone 
w przeszłości pokazał��� że wśród ros�jskich olim is�nieją silne s�ereo��p� 
Ż�dów orien�aln�ch i Arabów. I �ak np. badania przeprowadzone przez 
Ins����� Dachaf we wrześni� 1998 pokaz�ją�� że około 1/4 imigran�ów ż�wi 
nega��wne �cz�cia wobec Ż�dów orien�aln�ch�� z czego 1/4 ma do nich 
bardzo nega��wn� s�os�nek. Badania pokazał� również�� że wiel� olim ma 
bardzo słabe za�fanie do s�s�em� poli��cznego�� policji i pras�. Znaczna 
część imigran�ów w�raziła poparcie dla silnej władz�. 

 Uprzedzenia i s�ereo��p��� k�óre są powszechne wśród olim�� w�ras�ają z e�-
nicznej d�m� oraz z kilk� inn�ch powodów: 

 –  nieznajomość inn�ch gr�p społeczn�ch i różnorodn�ch k�l��r w Izrael� 
(brak wiedz� prz�cz�nia się do błędn�ch �ogólnie�); 

 –  ��powe podejście e�ropocen�r�czne�� cz�li pogarda dla przeds�awicieli 
k�l��r� orien�alnej i lewan���skiej (zaimpor�owana z ZSRR); 

 –  brak pods�aw ed�kacji w d�ch� demokra��czno-pl�ralis��czn�m�� w ��m 
�akże brak w�ksz�ałcenia cz� prz�go�owania ps�chologicznego�� dzięki 
k�ór�m dos�rzega się wspóln� mianownik międz� l�dźmi (w czasach 
sowieckich �akie dziedzin��� jak ps�chologia i socjologia�� k�óre w znacz-
n�m s�opni� prz�cz�nił� się do rozwoj� zachodnich demokracji�� b�ł� 
�łamszone l�b b�ł� na �sł�gach władz�); 

 –  zam�kanie się w domach (wiel� ros�jskich olim nie zna dobrze inn�ch 
gr�p w izraelskim społecze�s�wie i nie ma z nimi fiz�cznego kon�ak�� 
wsk��ek ograniczonej mobilności); 
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 –  brak�je wzajemnej kom�nikacji międz� społecznościami – olim są odbior-
cami programów i relacji ros�jskich mediów); 

 –  nies�osowanie zasad poprawności poli��cznej – olim częs�o mówią do sie-
bie o�warcie �o�� co wiel� Izraelcz�ków mówi w �ajemnic� – po części 
dla�ego�� że olim �ważają �o za dialog wewnę�rzn� „międz� nami”�� k�ór� 
nie do��cz� watikim .

8 . Alija z ZSRR wpł�nęła na wzros� liczb� rodzin i osób�� k�óre doświadcz�ł� 
l�b są narażone na zab�rzenia zdrowia ps�chicznego. Niesie �o ze sobą 
r�z�ko rozwoj� dewiacji społeczn�ch. Imigracja do innego kraj� jes� pro-
cesem �r�dn�m i boleśnie odcz�waln�m zarówno w ż�ci� osobis��m�� jak 
i społeczn�m. Nie ma rodzin� imigran�ów�� k�óra nie przeszłab� choć jed-
nego kr�z�s� i w k�órej alija nie pozos�awiła żadn�ch blizn. Olim m�sieli 
porz�cić swoje dziedzin� wiedz� fachowej w Rosji i zdob�ć now� zawód l�b 
zawód zbliżon��� lecz częs�o o mniejsz�m pres�iż� oraz poniżej ich poziom� 
in�elek��alnego i �mieję�ności. Lekarze�� inż�nierowie�� ar��ści i w�ko-
nawc� inn�ch szanowan�ch zawodów zos�ali bez prac� l�b w�kon�wali ją 
w ogromn�m s�resie. Wiel� z nich zm�szon�ch b�ło zdob�ć prz�słowiow� 
grosz żebrząc na rogach �lic (zjawisko kloszardów). 

 Niek�óre cz�nniki kr�z�sowe jeszcze się nie pojawił�. Inne j�ż w�b�chł�. 
Nie do��kają one l�b są �ł�mione przez „s�arą” część izraelskiego społe-
cze�s�wa. W prz�szłości społecze�s�wo izraelskie s�anie przed wieloma 
problemami. Będzie m�siało s�awić czoła bólowi�� k�ór� rośnie i znajd�je 
�jście różn�mi drogami. Niew�kl�czone�� że nas�ąpi wzros� liczb� samo-
bójs�w i przemoc� w rodzinie. Zwiększ� się liczba zdemoralizowanej 
młodzież� (zwłaszcza wśród ��ch�� k�órz� w�padli z s�s�em� ed�kacji) zasi-
lającej świa� przes�ępczości�� pros����cji�� alkoholizm� i narko��ków. B�ć 
może zaczną pojawiać się gangi �liczne i marginalne gr�p� społeczne�� 
prz�cz�niając się do pows�ania s�bk�l��r� w�obcowania i nienawiści prze-
ciwko Izraelowi i Izraelcz�kom. Z dr�giej s�ron��� kr�z�s� i problem� wzbo-
gacił� li�era��rę i sz��kę. Chcąc nie chcąc�� inspiracją dla sz��ki są częs�o 
bolesne doświadczenia�� jakie prz�nosi ż�cie w w�obcowani� i na margine-
sie społecze�s�wa.

9 . Alija z ZSRR prz�wiodła nie ��lko wiel� zawodow�ch ar��s�ów�� lecz rów-
nież liczną gr�pę odbiorców k�l��r� (cz��elnic� książek i gaze��� m�z�c� 
i malarze ama�orz�). Z p�nk�� widzenia społecze�s�wa izraelskiego b�ł �o 
„zas�rz�k sił� k�l��ralnej”�� k�órego moc i wi�alność są szczególnie cenne 
w okresie�� gd� pop�lizm i pł��kość domin�ją we wsz�s�kim. Wśród olim 
jes� ponad�o wiel� spor�owców i �renerów spor�ow�ch; prz�cz�niają się oni 
do rozwoj� spor�� w�cz�nowego w Izrael�. Nade wsz�s�ko jednak odse-
�ek l�dzi w�ksz�ałcon�ch jes� niezw�kle w�soki wśród imigran�ów: 55% 



Rozdział 4244

posiada w�ższe w�ksz�ałcenie pierwszego s�opnia (w porównani� z 29% 
ogół� pop�lacji izraelskiej)�� 15% �o absolwenci s��diów w�ższ�ch dr�giego 
s�opnia (w porównani� z 9% pop�lacji ogólnej)�� 22% ma w�ksz�ałcenie 
średnie (w porównani� z 14% ogół� l�dności izraelskiej). W�soki poziom 
w�ksz�ałcenia olim w�raża się ich g�s�ach k�l��raln�ch (smak�� znajomość 
form k�l��r� w�sokiej). Szac�nek dla ed�kacji i szerokich hor�zon�ów 
są �akże związane z w�sokim w k�l��rze ros�jskiej s�a��sem w�ższego 
w�ksz�ałcenia. 
W k�l��rze ros�jskiej pisarze�� ar��ści i na�kowc� cieszą się szac�nkiem�� 

a ich s�a��s społeczn� jes� w�soki. Liczne kl�b� li�erackie olim w�ras�ał� 
jak grz�b� po deszcz� w cał�m kraj�. Niemal dwieście księgarni i sklepów 
m�z�czn�ch porozrz�can�ch od Dan do Ejla�� obsł�giwało se�ki ��sięc� ros�j-
skojęz�czn�ch olim. S�owarz�szenie „�ofe�” oferowało doda�kowe godzin� 
na�ki dla dzieci imigran�ów�� jako �z�pełnienie na�czania w szkołach pa�-
s�wow�ch. To�� oraz w�soki odse�ek olim wśród zwiedzając�ch m�zea�� liczne 
program� na�kowe i k�l��ralne na kanałach ros�jskojęz�czn�ch�� a �akże 
wiele podobn�ch zjawisk il�s�r�je�� jak ważną rolę odgr�wa k�l��ra w społecz-
ności ros�jskich Ż�dów.

zaChłyŚnięCiE się wolnoŚCią 

Społeczność ros�jska l�bi się bawić. �es� ak��wna�� pełna ż�cia�� hedoni-
s��czna. �a doskonale rozwinię�e w�cz�cie rozr�wki – �wielbia �ą na w�so-
kim poziomie�� co wpł�nęło na sz�bki i zarazem impon�jąc� rozwój sek�ora 
rozr�wkowego i k�l��ralnego�� nas�awionego głównie na odbiorców imigran-
�ów. Ros�jskojęz�czni Ż�dzi l�bią bawić się na całego. Dla�ego�� że kochają 
„wesołe ż�cie” i na ogół �zewnę�rzniają swoje �cz�cia radości i zadowolenia�� 
a �akże dla�ego�� że nawe� w czasach kr�z�s� na�cz�li się prowadzić normalne 
ż�cie. Zdołali �niknąć prz�gnębienia i depresji�� gd� s���acja w ZSRR b�ła 
ciężka. Także �biór eman�jąc� ero��zmem odzwierciedla pewnego rodzaj� 
radość ż�cia oraz sprzeciw wobec p�r��anizm��� jaki charak�er�zował ZSRR. 
Z ros�jskim charak�erem łącz� się �akże �rad�cja picia wódki; ma głębokie 
korzenie his�or�czno-k�l��rowe i s�anowi doda�kow� elemen� narodow��� k�ór� 
w�jaśnia wi�alność całego sek�ora.

In�ens�wna rozr�wkowość olim odzwierciedla pocz�cie �lgi�� rekompensa�ę 
za dł�gie la�a �cisk� radzieckiego reżim�. �eden z moich rozmówców porów-
nał �o do dziecka�� k�óre nigd� do�ąd nie widziało żadnej zabawki�� a �eraz 
zos�ało wp�szczone do całego sklep� z zabawkami. Pragnie k�pić wsz�s�kie 
i ciesz�ć się nimi jak najdł�żej. Przejście ze zniewolenia w świecie kom�ni-



Imigranci z byłego Związku Radzieckiego 245

s��czn�m w wolność�� jaką oferował� kapi�alizm i demokracja�� �wolniło �ł�-
mione do�ąd namię�ności. Czasami w�daje się�� że imigranci chcą w ciąg� 
jednego pokolenia nadrobić �o�� co s�raciło wiele poprzednich generacji. K�l-
��ra kons�mpc�jna i w�sz�kane rozr�wki charak�er�s��czne dla ros�jsko-
jęz�czn�ch olim przekładają się na konkre�ne liczb�: ponad 200 ros�jskich 
delika�esów�� około 150 ros�jskich res�a�racji�� dziesią�ki nocn�ch kl�bów�� 
barów i d�sko�ek rozsian�ch po cał�m kraj� (zwłaszcza w sk�piskach imi-
gran�ów)�� k�ór�ch �sł�gi skierowane są przede wsz�s�kim do ros�jskojęz�cz-
nej społeczności. T�lko na obszarze Tel Awiw� działa co najmniej dwadzieścia 
�akich kl�bów�� zaś w hajfie osiem.

Zapo�rzebowanie na sz��kę i rozr�wkę na w�sokim poziomie zawsze b�ło 
in�egralną częścią ros�jskiej k�l��r� i �rad�cji�� �o�eż ros�jsc� olim prz�wieźli 
je ze sobą do Izraela. W�soka częs�o�liwość ros�jskojęz�czn�ch w�darze� k�l-
��raln�ch jes� odbiciem silnej po�rzeb� k�l��r� w cał�m sek�orze ros�jskim. 
W samej hajfie odb�wa się co miesiąc około 20 przeds�awie� �ea�raln�ch 
i różnorakich w�darze� m�z�czn�ch. Z w�wiadów przeprowadzon�ch z impre-
sariami ros�jskiego sek�ora rozr�wkowego można się dowiedzieć�� że liczba 
imprez ar��s��czn�ch sprowadzan�ch do Izraela z krajów WNP rośnie z rok� 
na rok. Łączną liczbę w�darze� k�l��raln�ch szac�ję się rocznie na około 
700 (liczba do��cz� imprez w d�ż�ch salach�� obliczon�ch na 500 miejsc sie-
dząc�ch). Imprez� odb�wają się przez okrągł� rok�� w ��m �akże w sierpni��� 
k�ór� �ważan� jes� w Izrael� za miesiąc ogórkow� (w�ją�kiem są imprez� 
dla dzieci�� mając�ch w�ed� le�nie wakacje). Niemal każd� znan� piosenkarz 
ros�jski (również ci o międz�narodowej renomie) prz�jeżdża do Izraela prz�-
najmniej raz na �rz� la�a�� a niek�óre sław��� jak Bor�s �ojsejew (piosenkarz 
ż�dowskiego pochodzenia�� k�ór� w Rosji jes� �ważan� za pierwszorzędnego 
w�konawcę�� a jego ��wor� zawsze plas�ją się na lis�ach przebojów) odwiedza 
Izrael niemal co rok�. �ak ważn�m cen�r�m k�l��r� ros�jskiej s�ał się Izrael�� 
świadcz� również fak��� że każde większe w�darzenie k�l��ralne�� k�óre ma 
swoją premierę cz� pokaz w �oskwie�� dociera po�em do Izraela.

Wiel� ros�jskojęz�czn�ch olim�� bez względ� na wiek�� dla prz�jemności 
zajm�je się m�z�kowaniem (głównie na for�epianie i gi�arze). Prak��ką 
jes� doskonalenie swoich �mieję�ności. Najbardziej pop�larna jes� samo-
dzielna na�ka gr� na ins�r�men�ach m�z�czn�ch (cz�li naśladowanie�� na�ka 
z podręczników�� podpa�r�wanie prz�jaciół). Wiel� nas�ola�ków �częszcza na 
k�rs� na�ki gr� na skrz�pcach�� for�epianie�� perk�sji i inn�ch ins�r�men�ach�� 
a nas�ępnie doskonali �e �mieję�ności w czasie woln�m. �rają w orkies�rach 
i �częszczają do konserwa�oriów miejskich. hobb� �o ma swoje źródło w �ra-
d�cjach eli� Związk� Radzieckiego. Ż�dowska in�eligencja w ZSRR (w�ższa 
wars�wa społeczna składająca się z l�dzi dobrze w�ksz�ałcon�ch i przeds�a-
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wicieli woln�ch zawodów) �rak�owała na�kę gr� na ins�r�men�ach jako część 
klas�cznego wschodnioe�ropejskiego w�chowania oraz s�mbol s�a��s� spo-
łecznego�� k�ór� w�różniał ich po�oms�wo od �ł�m� dzieci klas� robo�niczej. 
W Izrael� do eli�ar�zm� doszedł jeszcze inn� aspek�: „ �es�eśm� zdolniejsi 
i bardziej k�l��ralni od izraelskich sabrów – jes�eśm� społecznością na pozio-
mie.”.

hobb�s��czne zamiłowanie do m�z�ki przekłada się na liczbę ros�jsko-
jęz�czn�ch zespołów śpiewacz�ch i �aneczn�ch�� zarówno dziecięc�ch�� jak 
i dla dorosł�ch. Działają prz� miejskich ośrodkach k�l��r� i kl�bach mło-
dzieżow�ch niemal wszędzie �am�� gdzie mieszka nawe� niewielka liczba olim 
z ZSRR. Ich w�s�ęp� można oglądać na zebraniach�� fes�iwalach i imprezach 
w różn�ch mias�ach. 

Obok w�darze� i koncer�ów m�z�czn�ch (m�z�ka klas�czna�� pop�� rock 
i in.) odb�wają się co rok� pokaz� �a�ca�� w�s�ęp� kla�nów�� pokaz� c�rkowe�� 
w�s�ęp� rozr�wkowe ar��s�ów i gr�p z ros�jskojęz�czn�ch rep�blik – wsz�s�-
kie są skierowane do ros�jskojęz�cznej p�bliczności w Izrael�.

Tea�r jes� f�ndamen�em k�l��r� słowia�skiej. Nie prz�padek więc�� że 
jedną z pierwsz�ch ins����cji k�l��raln�ch�� jakie ros�jsc� olim założ�li w Izra-
el��� b�ł �ea�r. Tea�r �eszer (hebr. mos�) zos�ał założon� w 1991 r. przez �ew-
gienija Ariego�� znanego moskiewskiego reż�sera �ea�ralnego�� k�ór� do dziś 
pełni f�nkcję d�rek�ora ar��s��cznego �ego �ea�r�. �eszer jes� dofinansow�-
wan� przez �inis�ers�wo Ed�kacji i K�l��r��� �inis�ers�wo Absorpcji Emigra-
cji�� Agencję Ż�dowską�� Urząd mias�a Tel Awiw-�affa�� F�nd�sz Rozwoj� Tel 
Awiw� (hebr. Keren Tel Awiw le-Pituach) oraz For�m S�jonis��czne. Obecnie 
�ea�r ma swoją siedzibę w �affie pod adresem Sdero� �er�szalaim 9. Więk-
szość członków zespoł� ak�orskiego Tea�r� �eszer �o nowi imigranci z Rosji. 
Począ�kowo �ea�r w�s�awiał ��lko sz��ki w jęz�k� ros�jskim�� jednak z czasem 
zaczął w�s�awiać �akże przeds�awienia hebrajskojęz�czne. �eszer jes� jed-
n�m z nieliczn�ch na świecie �ea�rów dw�jęz�czn�ch�� k�órego zespół ak�orski 
w�s�ęp�je na przemian w sz��kach w jęz�k� hebrajskim i ros�jskim (dziś 
większość przeds�awie� w �ea�rze jes� w�łącznie hebrajskojęz�czna). 

S�a��s społeczn� �ea�r� w�kracza poza jego pods�awowe f�nkcje ar��-
s��czne�� �o�eż �eszer jes� przez wiel� �znawan� za ins����cję k�l��ralną 
będącą najbardziej rozpoznawaln�m s�mbolem ros�jskiej alii z la� 90-��ch. 
W ciąg� zaledwie kilk� la� zaskarbił sobie ż�czliwość i �znanie zarówno ze 
s�ron� ins����cji pa�s�wow�ch�� jak i p�bliczności izraelskiej. �iał� na �o 
wpł�w: sz�bkość z jaką �ea�r pows�awał w Izrael��� odwaga olim�� żeb� w�s�a-
wiać sz��ki w jęz�k� hebrajskim pomimo �r�dności adap�ac�jn�ch i jęz�-
kow�ch�� w�soki poziom prod�kcji �ea�raln�ch�� a przede wsz�s�kim dobór 
w�śmieni�ego reper��ar� ar��s��cznego oraz reż�seria �ewgienija Ariego. 
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Specjalne podejście do jęz�ka�� głęboko zakorzenione w k�l��rze ros�jskiego 
�ea�r��� oraz podejście ak�orów do jęz�ka hebrajskiego�� w�warło ogromne wra-
żenie na widzach. Na scenie Tea�r� �eszer mówiono w�sokim�� li�erackim 
hebrajskim�� mimo że ak�orz� mieli ciężki ros�jski akcen�. (B�ło w ��m coś�� 
co prz�wodziło nos�algiczne wspomnienie �ea�r� ha-Bima z okres� jiszuwu . 
Z biegiem la� w cał�m kraj� pows�awał� kolejne ros�jskojęz�czne gr�p� 
�ea�ralne. Niek�óre profesjonalne�� inne ama�orskie. Co więcej�� rokrocznie 
średnio 9 �ea�rów z krajów b�łego blok� kom�nis��cznego odwiedza Izrael. 
Każd� z nich gra około 14 spek�akli na �erenie całego kraj�. Przeds�awie-
nia cieszą się d�ż�m zain�eresowaniem wśród olim. Są go�owi zapłacić nawe� 
200 now�ch szekli za bile� (cena bile�� i �ak jes� niższa od cen��� jaką �rzeba 
zapłacić na czarn�m r�nk� za bile� na �akie samo przeds�awienie w �oskwie 
l�b w inn�m ros�jskim mieście). Wśród prz�jeżdżając�ch są przeds�awienia 
mał�ch zespołów�� zdarzają się �eż najzw�klejsze chał��r��� ale większość spek-
�akli jes� prz�go�ow�wana przez znane i szanowane �ea�r� ros�jskie�� mające 
za sobą dł�gą �rad�cję. �iejsca�� w k�ór�ch pokaz�wane są sz��ki impor�o-
wane z krajów b. ZSRR�� �o scen� największ�ch �ea�rów Izraela (ha-Bima�� 
Tea�r �erozolim��� Tea�r hajf�). Zdarza się�� że spek�akle grane są w pałac� 
k�l��r� w Aszdod�� Aszkelonie�� Ne�anii i Riszon le-Cijon. W mias�ach z wiel-
kimi sk�piskami ros�jskojęz�czn�ch olim�� �akich jak Ne�ania�� hadera�� Kar-
miel�� �a-alo��� Riszon le-Cijon�� hajfa i Aszdod�� is�nieje cała gama lokaln�ch 
�ea�rów ama�orskich w�s�awiając�ch sz��ki w jęz�kach ros�jskim i jid�sz. 

W fali ros�jskich olim b�ło wiel� rzeźbiarz��� fo�ografików�� malarz� i il�-
s�ra�orów. Poo�wierali swoje pracownie�� gdzie �worzą i na�czają przedmio-
�ów ar��s��czn�ch (głównie malars�wa). Najbardziej znan�mi ośrodkami są 
ha-S��dio le-Ci�r Akwarel (hebr. s��dio malars�wa akwarelowego) w Aszdod 
oraz Be� Sefer le-Oman�� Chaz��i� (hebr. szkoła sz��k plas��czn�ch) w Re-
chowo�. Ośrodki �e zapewniają młodszem� pokoleni� – a w rzecz�wis�ości: 
prawie w�łącznie dzieciom olim – profesjonalne k�rs� pods�aw r�s�nk�. 
Ksz�ałcenie opiera się na me�odach akademizm�. �am� �� do cz�nienia 
z me�odą na�czania w d�ch� sowieckim�� w�magającą od �czniów ogromnego 
zaangażowanie�� ciężkiej prac� i obowiązkowej obecności. 

Ponad�o�� na �erenie kraj� rozsiane są kl�b� gier (logiczn�ch�� planszow�ch 
z p��aniami z wiedz� ogólnej i�p.)�� �a�ca �owarz�skiego i li�era��r� zrzesza-
jące środowiska ros�jskich olim. Pop�lacja �a charak�er�z�je się w�sokim 
wskaźnikiem cz��elnic�wa (dokładne dane procen�owe nie są znane)�� nie ��lko 
ze względ� na zamiłowanie do lek��r��� ale również na s�os�nkowo d�żą liczbę 
emer��ów i rencis�ów (14��8% ogół� imigran�ów z krajów b. ZSRR – dane na 
2006 r.). Cz��ają głównie w dom� (przeważnie po obejrzeni� �elewiz�jn�ch 
programów informac�jn�ch i przed snem)�� ale �akże czekając na a��ob�s cz� 
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siedząc gdzieś na ławce w park� l�b nad brzegiem morza. Książki częs�o 
wędr�ją z rąk do rąk�� od prz�jaciela do prz�jaciela�� a informacje o ��m�� k�óre 
książki war�o przecz��ać�� rozchodzą się pocz�ą pan�oflową. Wśród wars�w 
w�ksz�ałcon�ch prz�jął się zw�czaj polecania najbliższ�m i znajom�ch cieka-
w�ch książek. Wśród osób w wiek� 30–50 la� (zwłaszcza wśród kobie�) dość 
powszechną prak��ką jes� rozmowa z prz�jaciółmi na �ema� książek i li�e-
ra��r�. Ros�jsc� olim mają zw�czaj włączać do swojego jęz�ka codziennego 
zwro�� i me�afor� li�erackie�� zwłaszcza z klas�cznego ros�jskiego jęz�ka li�e-
rackiego�� cz�m po części podkreślają swój w�ższ� s�a��s in�eligencki.

Olim z krajów b. ZSRR mają w swoich domow�ch księgozbiorach różne 
poz�cje. Niek�óre z książek zos�ał� prz�wiezione do Izraela ze s�arego kraj��� 
inne zak�piono j�ż na miejsc�. Książki �mieszczone są zw�kle w widoczn�m 
miejsc� (jak biblio�eczka l�b regał w salonie). Nie spełnia ono ��lko roli 
dekorac�jnej�� ale jes� f�nkcjonalne i prz�jemnie; można oddać się w nim lek-
��rze�� co �eż robią domownic�. Rodzice-olim w�dają znaczne s�m� na zak�p 
ros�jskojęz�czn�ch książek dla dzieci (oprócz podręczników olim zw�kle nie 
k�p�ją książek w jęz�k� hebrajskim) i cz��ają je swoim pociechom. Wiel� 
nab�wców książek �o dziadkowie i babcie�� dla k�ór�ch lek��ra jes� ważn�m 
kanałem kom�nikacji z wn�kami-sabrami (hebr. cabarim – określenie �rodzo-
n�ch w Izrael�) 

W Izrael� co kilka miesięc� w�chodzą ros�jskojęz�czne czasopisma na 
�ema� li�era��r� ros�jskiej�� świa�owej i hebrajskiej. W wiel� biblio�ekach 
p�bliczn�ch są całe dział� z li�era��rą ros�jską. Obok półek gromadzą się 
cz��elnic��� k�órz� w�bierając nową książkę�� dzielą się �wagami na �ema�� 
związane z lek��rą. Na przes�rzeni os�a�nich dwóch dekad o�worzono w Izra-
el� – zwłaszcza w ros�jskich dzielnicach w cen�rach mias� – wiele sklepów 
ofer�jąc�ch książki�� pł��� CD i DVD w jęz�k� ros�jskim. W liczn�ch biblio�e-
kach p�bliczn�ch w cał�m kraj��� w młodzieżow�ch ośrodkach k�l��r� i spor���� 
domach k�l��r��� kl�bach k�l��r� imigran�ów i księgarniach sprzedając�ch 
książki w jęz�k� ros�jskim (np. sklep� ha-Kolose�m�� �oskwa i Don Kicho� 
w hajfie) odb�wają się spo�kania kl�b� książek�� w�kład� z pisarzami ros�j-
skimi oraz izraelskimi pisarzami �worząc�mi w jęz�k� ros�jskim�� wieczor� 
poe��ckie i prezen�acje now�ch książek w�dan�ch w jęz�k� ros�jskim. Także 
w młodzieżow�ch ośrodkach k�l��r� i spor�� w cał�m kraj� pows�ają kl�b� 
cz��elnicze i miłośników ros�jskiej li�era��r� pięknej – na prz�kład kl�b o na-
zwie „Li�era��ra” w �łodzieżow�m Ośrodk� K�l��r� i Spor�� w Aszdod.

Od 2002 rokrocznie�� w miesiącach zimow�ch�� odb�wa się T�dzie� Książki 
Ros�jskiej�� analogicznie do s�arszej imprez� – T�godnia Książki hebrajskiej. 
P�nk�� sprzedaż� mieszczą się na �erenie nowego dworca a��ob�sowego w Tel 
Awiwie�� w Cen�r�m handlow�m Lew ha-Mifrac w hajfie oraz w 500 księgar-
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niach zajm�jąc�ch się sprzedażą książek w jęz�k� ros�jskim. Ponad�o co rok� 
w Cen�r�m Kongresow�m w �erozolimie odb�wa się �iędz�narodow� Fes�i-
wal Li�era��r� Ros�jskiej (hebr. Ha-festiwal ha-Beinleumi la-Sifrut ha-Rusit)�� na 
k�ór�m prezen�owane są se�ki ��sięc� ����łów w�dawnicz�ch współczesnej 
li�era��r� z krajów b. Związk� Radzieckiego. Fes�iwal jes� organizowan� prz� 
wsparci� finansow�m wiodąc�ch w�dawnic�w z Rosji i Izraela (W�dawnic�wo 
Giszre-Tarbut) oraz pod pa�rona�em ros�jskiego �inis�ers�wa K�l��r�. Cz��el-
nic� mają okazję spo�kać na fes�iwal� wiel� najw�bi�niejsz�ch współczesn�ch 
pisarz� ros�jskich.

Oprócz fes�iwal� li�era��r� mają �ez miejsce rozmai�e inne fes�iwale skie-
rowane głównie do ros�jskojęz�cznej p�bliczności. Większość z nich orga-
niz�ją cen�ra handlowe w ramach swoich działa� marke�ingow�ch. S�olicą 
ros�jskich fes�iwali jes� Aszdod�� będące sk�piskiem blisko 70 ��s.(dane z 2006 
r.) olim z b. Związk� Radzieckiego�� dr�gie po hajfie pod względem wielkości 
�ego sek�ora. Pr�wa�ni inicja�orz� i s�owarz�szenia k�l��ralne�� prz� wielo-
kro�n�m wsparci� i zachęcie władz lokaln�ch�� organiz�ją fes�iwale k�l��ralne 
w�chodząc naprzeciw zapo�rzebowani� na k�l��rę wśród społeczności Ż�dów 
ros�jskich.

W młodzieżow�ch ośrodkach spor�� i k�l��r� oraz w cen�rach sz��ki odb�-
wają się co jakiś czas fes�iwale sz��ki ros�jskiej. Biorą w nich �dział najw�bi�-
niejsi ar��ści i �wórc� pochodząc� z b. Związk� Radzieckiego. Sieć izraelskich 
kin Cinema�heq�e organiz�je fes�iwal współczesn�ch filmów ros�jskich. �es� 
również fes�iwal jazz� i rocka. Dla prz�kład��� fes�iwal rockow� „Kursik” na 
plaż� K�rsi (na wschód od �eziora T�beriadzkiego)�� �ważan� za „ros�jski 
Woods�ock”�� s�ał się k�l�ową imprezą młodzież� ros�jskiej imigracji w Izra-
el� i�� chociaż odb�wa się nieoficjalnie�� największą al�erna��wną imprezą dla 
młod�ch olim l�b po�omków olim z ZSRR .

W Izrael� mają �eż miejsce doroczne fes�iwale bardów. Bard �o śpiewając� 
człowiek orkies�ra: poe�a�� kompoz��or�� adap�a�or i pieśniarz�� k�ór� śpiewa 
i gra dla p�bliczności własne ��wor��� a czasami w�kon�je �eż ��wor� inn�ch 
bardów. Najznakomi�si bardowie �o Włodzimierz W�socki�� B�ła� Ok�dżawa�� 
i Aleksandr �alicz. Największ� fes�iwal organizowan� jes� co dwa la�a nad 
�eziorem T�beriadzkim. Doda�kowo na �erenie całego kraj� odb�wają się 
lokalne�� mniejsze fes�iwale.

Czy rosyjsKa subKultura PrzEtrwa Próbę Czasu?

W�kr�s�alizowanie się różn�ch form społeczn�ch i k�l��raln�ch�� we wspól-
nocie olim z b. Związk� Radzieckiego w Izrael� niekoniecznie jes� dowodem 
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izolacji i alienacji �ej gr�p�. Niekoniecznie s�anowi �eż przeszkodę w ich 
in�egracji z resz�ą izraelskiego społecze�s�wa. Wręcz przeciwnie�� zjawisko �o 
w�raża pewność siebie�� pocz�cie wspólno�� i chęć prz�należności do ob�dw� 
kręgów k�l��row�ch jednocześnie; jes� �o częs�e zjawisko w społecze�s�wach 
wielok�l��row�ch. Ocz�wiście�� na��chmias� pojawia się wielkie socjologiczne 
p��anie: jak dł�go ono po�rwa? Porównania z inn�mi gr�pami�� analiza his�orii 
imigran�ów w Izrael��� jak również badania przeprowadzone wśród młod�ch 
ros�jskiego pochodzenia�� ale �rodzon�ch j�ż w Izrael��� w�raźnie wskaz�ją 
na osłabianie się ros�jskiego kolor���. Właściwie można się spodziewać�� 
że w ciąg� dwóch�� �rzech pokole� znaczna część cech�� k�óre dzisiaj w�róż-
niają ros�jskich olim rozm�je się�� a nawe� zniknie. T�mczasem droga jeszcze 
daleka. Wedł�g dan�ch przeds�awion�ch przez agencję reklamową �cCann 
Erickson w 2001 rok��� 67% pop�lacji ros�jskich olim posł�g�je się w dom� 
��lko jęz�kiem ros�jskim�� 23% ros�jskim z domieszką słów hebrajskich�� 9% 
mówi zarówno po hebrajsk��� jak i po ros�jsk��� a ��lko 1% poroz�miewa się 
w�łącznie po hebrajsk�.

Badanie przeprowadzone w 2008 r. przez dr. Leonida Friedmana z ini-
cja��w� organizacji non-profit For�m Rodziców (hebr. Forum Horim – R�ch na 
rzecz In�egracji) w�kazał��� że ��lko 28��4% młodzież� pochodzenia ros�jskiego 
�waża się w pełni za Izraelcz�ków�� a 70% pos�rzega siebie jako częściowo 
Izraelcz�ków l�b nie pos�rzega siebie jako Izraelcz�ków w ogóle. Większość 
(86��6%) woli określać siebie jako ob�wa�eli szczególnego rodzaj� – ros�jskich 
Izraelcz�ków. Badania w�kazał� ponad�o�� że ��lko połowa młodzież�-olim ma 
prz�jaciół sabrów. 70% s�wierdziło�� że chciałob� mieć prz�jaciół�� k�órz� są 
„s�ar�mi” Izraelcz�kami. Najbardziej obraz�jące są nas�ęp�jące dane: prawie 
wsz�sc� młodzi olim (90%) �ważają�� że należ� zachować ich ros�jską k�l��rę�� 
jednocześnie 70% �wierdzi�� że �rzeba się �cz�ć nowej od osób �rodzon�ch 
w Izrael�. �ednakże�� kied� prz�jrz�m� się wzorcom zachowa� młodego poko-
lenia ros�jskich olim, znajdziem� znaczne różnice międz� �rodzon�mi w Izra-
el� a ich rodzicami�� k�órz� �rodzili się za granicą. �es� �o oznaką procesów 
as�milacji zachodząc�ch w ��m środowisk�.

Dzieci olim �rodzone w Izrael� mają �endencję do ��ra�� obcego akcen��. 
Sondaże pokaz�ją�� że w całej społeczności�� wraz ze spadkiem wiek��� maleje 
odse�ek osób cz��ając�ch (li�era��ra�� prasa i�p.) w jęz�k� ros�jskim oraz 
posł�g�jąc�ch się nim w mowie i piśmie (zwłaszcza międz� znajom�mi). 
Spada liczba widzów �ea�raln�ch�� osób odwiedzając�ch w�s�aw� oraz �czes�-
ników inn�ch w�darze� k�l��raln�ch przeznaczon�ch dla ros�jskojęz�czn�ch 
odbiorców w Izrael�. W zależności od wiek��� waha się �ożsamość imigran�ów 
�s�awiona na skali: „Rosjanin – Izraelcz�k”. Sondaże pokaz�ją�� że określając 
swoją �ożsamość dzieci ros�jskich olim mają �endencję do podkreślania ele-
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men�� „izraelskości”�� w przeciwie�s�wie do ich rodziców�� dla k�ór�ch ważniej-
sz� jes� elemen� „ros�jskości”. 

Proces osłabiania się elemen�� „ros�jskości” w k�l��rze izraelskiej można 
zaobserwować na prz�kładzie ros�jskiej pras�. W badani� �elefoniczn�m prze-
prowadzon�m w 2006 rok� przez Ins����� Brandmana ds. Bada� R�nk� (hebr. 
Machon Brandman le-Mechkarei Szuk – firma specjaliz�jąca się w rozwiązaniach 
reklamow�ch i marke�ingow�ch skierowan�ch do gr�p e�niczn�ch) w�kazano�� 
że 88% imigran�ów w wiek� pow�żej 12 la� cz��a prasę. 23% z nich cz��a 
prasę w�łącznie w jęz�k� hebrajskim�� a 37% w�łącznie w jęz�k� ros�jskim. 
28% badan�ch cz��a prasę w ob�dw� jęz�kach�� podczas gd� 5% cz��a częściej 
prasę hebrajską niż ros�jską; 9% cz��a więcej gaze� po ros�jsk� niż po hebraj-
sk��� a 14% cz��a prasę w ob�dw� jęz�kach bez wskaz�wania preferencji.

Pomimo wciąż in�ens�wnego zapo�rzebowania rzecz�wis�ość się zmienia. 
Na��ralne zain�eresowanie cz��elników ich s�arą ojcz�zną b�ło zaspokajane 
przez ����ł� z zeszłej dekad� za pomocą liczn�ch i szczegółow�ch opisów 
w�darze� w krajach b. Związk� Radzieckiego. Częs�okroć relacje prasowe 
b�ł� obszerniejsze niż �e w ros�jskich gaze�ach�� �eż zresz�ą dos�ępn�ch w Izra-
el�. �ednak z biegiem la� kwes�ia związków now�ch olim z ich s�arą ojcz�zną 
�raciła na in�ens�wności�� ch�ba że ciągle ��rz�m�wali kon�ak�� z krewn�mi 
i znajom�mi�� k�órz� �am pozos�ali. W gr�dni� 2004 rok� Efraim �anor�� 
redak�or naczeln� „Nowos�i”�� prz�znał w w�wiadzie dla dziennika „haare�z”�� 
że sko�cz�ł się rozkwi� pras� w jęz�k� ros�jskim: „Liczba cz��elników k�r-
cz� się. �łode pokolenie cz��a j�ż po hebrajsk��� a ��mczasem nie prz�b�wa 
now�ch cz��elników”. 

Dziś�� po blisko dwóch dekadach nies�r�dzonej�� rozmai�ej działalności 
medialnej�� wzlo�ów i �padków�� lansowani� medialn�ch gwiazd i „rzemieśl-
ników”�� sensac�jn�ch odkr�ć i całkiem sporej liczb� kaczek dziennikarskich 
– większość l�dzi ros�jskich mediów w Izrael� m�si prz�znać�� choć może nie-
o�warcie�� że ich czas się ko�cz�. Nakład gaze� z każd�m dniem się k�rcz�. 
Obcina się ich b�dże��. Treść�� przekaz�wana w formach j�ż przes�arzał�ch�� 
w większości prz�padków skierowana jes� do nielicznej gr�p� odbiorców. 
Zagraniczne kanał� �elewiz�jne znalazł� się w p�łapce z powod� orzeczenia 
izraelskiego Sąd� Najw�ższego�� zakaz�jącego im nadawać reklam� skiero-
wane do izraelskich odbiorców. �ednocześnie Aruc 9�� izraelski kanał �ema-
��czn� w jęz�k� ros�jskim�� s�opniowo sz�k�je sobie gr�n� pod emisję w jęz�k� 
hebrajskim. Również s�acje radiowe zmagają się z niskimi b�dże�ami. A �o 
jeszcze nie koniec. �ożna spodziewać się dalsz�ch cięć w w�da�kach. Wi�r�n� 
in�erne�owe w jęz�k� ros�jskim gorączkowo posz�k�ją now�ch �reści i reklam�� 
k�óre pomogł�b� im prze�rwać bez konieczności zmian� jęz�ka. I co najważ-
niejsze�� is�nieje w�raźna korelacja międz� wiekiem a zapo�rzebowaniem na 
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media w jęz�k� ros�jskim. Wsz�s�kie media (w ��m In�erne�) odno�ow�ją 
nas�ęp�jącą �endencję: im niższ� jes� wiek imigran�ów�� ��m mniejsze ich 
zapo�rzebowanie na media ros�jskojęz�czne�� a większ� pop�� na media w ję-
z�k� hebrajskim.

Ogólnie rzecz biorąc�� wiele bada� przeprowadzon�ch wśród olim dowodzi�� 
że im większe jes� rozwars�wienie i dł�ższ� s�aż ż�cia w Izrael��� ��m bardziej 
poz���wn� jes� ich s�os�nek do izraelskiego społecze�s�wa i większe o�warcie 
na o�aczające gr�p� społeczne�� a równocześnie rośnie nega��wn� s�os�nek 
do społecze�s�wa w kraj� pochodzenia. Ocz�wiście�� model segregacji wciąż 
jes� najbardziej powszechn� i jes� wielce prawdopodobnie�� że nie zmieni się 
w niedalekiej prz�szłości. Segregacja międz� pop�lacją nie-Ż�dów a olim�� jak 
również międz� olim mieszkając�mi w osiedlach a olim mieszkając�mi w per�-
fer�jn�ch dzielnicach�� będzie pos�ępować. Na ��m e�apie najbardziej rozpo-
wszechnion� wśród olim jes� model społecze�s�wa średnio zas�milowanego�� 
k�ór� łącz� as�milację i odseparow�wanie się; ż�cie z podwójną �ożsamoś-
cią�� zb�dowaną z elemen�� ros�jsko-ż�dowskiego�� zakorzenionego w kraj� 
pochodzenia�� oraz elemen�� izraelskiego�� pochodzącego od społecze�s�wa ich 
prz�jm�jącego. Ros�jski �on w�brzmiewa i niknie we wrzawie izraelskiej k�l-
��r��� k�óra – podobnie jak inne w erze globalnej „coca-kolonizacji” – ws�sa 
elemen�� inn�ch s�bk�l��r i k�l��r narodow�ch w dowoln�m miejsc� na 
 świecie.
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E�iopsc� Ż�dzi 

CzarnosKórzy żydzi

Pochodzenie Ż�dów e�iopskich pozos�aje nierozwiązaną zagadką�� ze 
względ� na brak sam�ch dowodów. Skromna ilość źródeł pisan�ch �o głów-
nie relacje posła�ców i podróżników e�ropejskich�� k�órz� odwiedzali E�iopię 
w różn�ch okresach. Na doda�ek�� zagadnienie pochodzenia do��ka skompliko-
wan�ch i głośn�ch kwes�ii poli��czn�ch�� społeczn�ch i religijn�ch pows�ał�ch 
wokół �ego problem��� a ich źródła w�nikają z różn�ch �war�nkowa�.

Ocz�wiście�� im wcześniejsz� okres�� ��m większa mgła owiewa �e relacje 
i ��m bardziej są one fragmen�ar�czne. Osc�l�ją międz� fan�azją a rzecz�wi-
s�ością; międz� fak�ami a pragnieniem�� żeb� b�ł� prawdą. W rzecz� samej�� 
nik� nie wie na pewno�� jak dokładnie pows�ała ż�dowska społeczność w E�io-
pii. Tr�dno jes� nawe� �s�alić�� cz� mam� do cz�nienia z po�omkami s�aro-
ż��n�ch hebrajcz�ków�� cz� �eż z plemionami i gr�pami lokaln�mi�� k�óre na 
przes�rzeni wieków�� również pod wpł�wem chrześcija�s�wa i islam��� prz�jęł� 
nowe zw�czaje i prak��ki.

P��anie o pochodzenie nie do��cz� w�łącznie e�iopskich Ż�dów. W os�a�-
nich la�ach coraz częściej prowadzone są badania�� zwłaszcza w świe�le roz-
woj� gene��ki�� nad kon�rowers�jną kwes�ią pochodzenia Ż�dów. �ednakże 
w prz�padk� Ż�dów e�iopskich zagadnienie jes� szczególnie in�r�g�jące 
z �wagi na afr�ka�skie pochodzenie �ej społeczności. Wszakże Ż�dzi od nie-
pamię�n�ch czasów b�li łączeni głównie z kon��nen�ami Azji i E�rop� oraz 
z biał�mi rasami (z w�ją�kiem Ż�dów z Afr�ki Północnej�� �emen� i Indii). 
Teraz zaś dla wiel� nagle s�ało się jasne�� że nawe� w głębi Czarnego Ląd� 
ż�ją Ż�dzi. 

Na �ema� pochodzenia e�iopskich Ż�dów is�niało kilka �eorii. Niek�óre 
�zasadnione�� a niek�óre �rochę mniej. 

Wedł�g jednej z nich mam� do cz�nienia z ż�dowskimi imigran�ami (nie-
k�órz� �wierdzą�� że mowa o po�omkach gr�p��� k�óra odłącz�ła się od plemie-
nia Dan)�� k�órz� prz�wędrowali do E�iopii przez Nil�� �orze Czerwone l�b 
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inn�mi drogami kon��nen�aln�mi. Podczas wędrówki zwiększali swoje wpł�w� 
i dołączał� do nich lokalne plemiona afr�ka�skie�� na prz�kład przez zawie-
ranie małże�s�w. Teoria �a opiera się na świadec�wach�� k�óre opis�ją zjawi-
ska fal migracji w s�refie Nil� (kolebka narodzin Ż�dów) i na poł�dnie od  
niego .

Teoria dr�ga głosi�� że Ż�dzi e�iopsc� są po�omkami w�gna�ców z ��d� 
a ich garnizon miałb� s�acjonować w rejonie As�an�. 

Trzecia �eoria łącz� pochodzenie społeczności e�iopskich Ż�dów z miej-
scową l�dnością. Wedł�g �ej hipo�ez��� społeczność �formowała się na bazie 
lokaln�ch gr�p e�niczn�ch�� k�óre na przes�rzeni wieków�� pod wpł�wem k�l-
��row�m l�b poprzez konwersję�� prz�jęł� j�daizm. Ci�� k�órz� �wierdzą�� że 
mowa jes� nie o migr�jąc�ch plemionach�� ale o lokaln�ch plemionach e�iop-
skich�� k�óre pozos�awał� pod wpł�wem cz�nników zewnę�rzn�ch�� opierają się 
na analizie an�ropologicznej�� wskaz�jąc�� iż cech� fiz�czne e�iopskich Ż�dów 
są iden��czne jak cech� fiz�czne E�iopcz�ków nie-Ż�dów. Opierają się �akże 
na fakcie�� że niek�óre wierzenia�� ob�czaje i li�era��ra e�iopskich Ż�dów mają 
swoje paralele w E�iopskim Kościele Or�odoks�jn�m�� a w niek�ór�ch prz�pad-
kach zos�ał� z niego wpros� przeję�e.

Czwar�a �eoria brzmi naprawdę jak z bajki. Bezpośrednio łącz� królową 
Sabę z e�iopskimi Ż�dami. W księdze „Kebra Nagas�” („Chwała Królów”)�� 
będącej główn�m zbiorem li�era��r� abis��skiej�� opar��m wedł�g �wierdze� 
badacz� na źródłach ż�dowskich i chrześcija�skich�� opisano dzieje królowej 
Sab� i króla Salomona. �es� �o opowieść o ��m jak królowa Saba prz�b�ła do 
�erozolim��� ab� odwiedzić króla Salomona�� ponieważ sł�szała o jego mądrości 
i bogac�wie. Władcz�ni b�ła pod wielkim wrażeniem Salomona. Kied� kró-
lowa Saba wróciła do E�iopii�� �rodziła s�na imieniem �enelik. �d� �ene-
lik osiągnął pełnole�niość�� pos�anowiła w�słać s�na do jego ojca�� Salomona. 
�enelik powrócił do E�iopii�� a Salomon w�słał z nim całą delegację kapła-
nów oraz Tablice l�b Arkę Prz�mierza. �enelik prz�b�ł do pa�s�wa-mias�a 
Aks�m i założ�ł �am ż�dowskie króles�wo. 

Teoria pią�a zakłada�� że Bie�e Izrael (�ak naz�wają siebie e�iopsc� Ż�dzi) 
�o Ż�dzi�� k�órz� po zniszczeni� Pierwszej Świą��ni�� wraz z w�gnan�mi plemio-
nami Izraela�� �dali się na poł�dnie. Do w�gnania dziesięci� plemion prz�cz�-
niło się króles�wo As�rii w os�a�nich �rzech dekadach VIII w. p.n.e. Wedł�g 
�ej �rad�cji jedno z plemion zos�ało w�pędzone do ziemi K�sz��ów�� do E�iopii. 
Przekaz�wana �s�nie his�oria dziejów e�iopskich Ż�dów opiera się właśnie na 
�ej �eorii. W książce �ael Kahan� „Czarni Bracia”1 Abba Uri (pos�ać �wiel-
biana przez e�iopskich Ż�dów) opowiada�� że po zb�rzeni� Pierwszej Świą��ni 

1 hebr. „Achim Szchorim” (1977 r.).
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Izraelici �dali się do Egip�� i �am się osiedlili. Po wojnie egipskiej królowej 
Kleopa�r� przeciwko Rz�mianom�� prz�wędrowali na �er��ori�m dzisiejszej 
E�iopii i osiedlili się w Aks�m�� k�óre wiele la� później s�ało się s�olicą d�nas�ii 
salomo�skiej.

Fak��� że e�iopsc� Ż�dzi nie znają �iszn��� Talm�d��� późniejsz�ch komen-
�arz��� świą� Chan�ki i P�rim (k�óre są późn�mi świę�ami)�� s�anowi poparcie 
dla �ej �eorii. Inn� dowód�� k�ór� wspiera �eorię pows�ania Bie�e Izrael w okre-
sie po zb�rzeni� Pierwszej Świą��ni�� �o modli�wa e�iopskich Ż�dów�� podczas 
k�órej kesim (kapłani) rec���ją zemirot�� zaś �ł�m modląc�ch się s�oi za nimi�� 
podobnie jak w prz�padk� zemirot�� rec��owan�ch w świą��ni.

Szós�a �eoria�� nieco bardziej szczegółowa�� ��rz�m�je�� że po zniszczeni� 
Pierwszej Świą��ni w�gna�c� z Izraela prz�b�li do Elefan��n� w Egipcie (hebr. 
Jaw ) i założ�li �am osadę ż�dowską. Kied� Elefan��na zos�ała zniszczona pod 
koniec V wiek� p.n.e.�� Ż�dzi op�ścili �o miejsce i powędrowali wzdł�ż Błęki�-
nego Nil��� w kier�nk� poł�dniow�m�� aż do jego źródeł w pobliż� �eziora Tana 
w E�iopii i �am zamieszkali. Teoria �a opiera się na inskr�pcjach �mieszczo-
n�ch na dzbanie; w�kaz�ją one cech� dialek�� k�ara (jęz�ka mówionego w re-
jonie �eziora Tana)�� k�ór�m posł�giwali się e�iopsc� Ż�dzi. Niek�órz� badacze 
całkowicie odrz�cają �ę �eorię i dowodzą�� że odległość geograficzna jes� zb�� 
d�ża�� jak również zb�� d�że są różnice w zw�czajach.

Kolejna�� siódma �eoria podkreśla bogac�wo k�l��rowe i ma�erialne E�io-
pii�� k�óra ��rz�m�wała prężne kon�ak�� z Arabią Poł�dniową. Bliskość geo-
graficzna �ła�wiała przepł�w l�dzi i �owarów pochodząc�ch z Poł�dniowej 
Arabii do E�iopii i odwro�nie. Teoria �a zakłada�� że ż�dowsc� k�pc� z Poł�-
dniowej Arabii przeb�wali przez �orze Czerwone i osiedlali się w E�iopii. 
Dowodem miałb� b�ć fak��� że w pierwsz�ch wiekach nowej er� wiel� miesz-
ka�ców Poł�dniowej Arabii prz�jęło j�daizm. Badacze �wierdzą�� że zmiana 
religii spowodowana b�ła siłą i ogromn�m wpł�wem społeczności ż�dowskiej 
w ��m czasie. Nieco inna wersja �ej �eorii s�ger�je�� że e�iopsc� Ż�dzi �o 
po�omkowie k�pców z czasów Salomona. Ich s�a�ek za�onął i dla�ego pozos�ali  
w E�iopii.

Ósma �eoria głosi�� iż Ż�dzi w E�iopii �o je�c� wojenni�� k�órz� zos�ali �am 
prz�wiezieni przez abis��skiego władcę Kaleba. W VI w. n.e. pokonał on 
króla Arabii Poł�dniowej imieniem �osef Dh� N�was. Kaleb �sadził więźniów 
w granicach swojego kraj� i w �en sposób s�ali się zalążkiem społeczności 
ż�dowskiej w E�iopii Zwolennic� �ej hipo�ez� jako dowód wskaz�ją�� że jeden 
z s�nów władc� zwan� b�ł Ze�srael. 
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autonoMia żydowsKa w CiEniu Podbojów islaMu 
i ChrzEŚCijaństwa

his�oriografia Czarnego Ląd� nie jes� opar�a na fak�ach�� jak dzieje się �o 
w prz�padk� his�orii E�rop� cz� Chin�� Indii cz� krajów arabskich�� bowiem 
mowa o obszarze geograficzn�m�� k�ór� b�ł i nadal w d�ż�m s�opni� jes� 
podzielon� międz� odłamki gr�p – k�l��r� plemienne�� k�óre nie osiągnęł� 
w�sokiego poziom� świadomości his�or�cznej i nie mają w zw�czaj� prz�-
wiąz�wać �akiej wagi do ma�eriałów i źródeł his�or�czn�ch. Z �ej prz�cz�n� 
his�oria s�aroż��nej E�iopii ma wiele l�k�� a zwłaszcza w his�orii dziejów spo-
łeczności ż�dowskiej na ��m obszarze.

Ogólnie rzecz biorąc�� bez wchodzenia w szczegół� i kon�rowersje his�o-
r�czne�� można powiedzieć�� że los Ż�dów�� podobnie jak los inn�ch gr�p e�nicz-
n�ch i religijn�ch�� przez wieki zależał od wojen i zmieniając�ch się władców. 
Największ� wpł�w miał� nie�s�ające walki pomiędz� islamem a chrześcija�-
s�wem oraz wojn� międz� gr�pami e�niczn�mi w zmieniając�ch się grani-
cach E�iopii i Er��rei. Zdarzali się władc��� k�órz� ��rz�m�wali dobre s�os�nki 
z Ż�dami. B�li �eż �ac��� k�órz� w�dawali przeciwko nim dekre�� i prześlado-
wali ich.

Bie�e Izrael (hebr. Dom Izraela) �o nazwa społeczności ż�dowskiej�� k�óra 
is�niała w E�iopii se�ki�� a może ��siące la�. Po dojści� do władz� d�nas�ii salo-
mo�skiej�� gr�pę e�niczną nazwano Ajhud [g��z�� Ż�d]. Później�� z rozkaz� cesa-
rza Izaaka�� nazwę zas�ąpiono obraźliw�m prz�domkiem Felasza, co w jęz�k� 
g��z oznacza „wędrowiec�� obc�”.

Aż do czasów współczesn�ch brak�je informacji o s��czności i kon�ak�ach 
międz� e�iopskimi Ż�dami a resz�ą narod� ż�dowskiego. Wiadomości�� k�óre 
docierał� w średniowiecz��� opierał� się na odległ�ch pogłoskach o wojnach 
przeciwko chrześcijanom�� bądź pochodził� z �s� e�iopskich je�ców wojenn�ch 
odk�pion�ch przez Ż�dów�� zwłaszcza w Egipcie w XV i XVI w.

Do pierwszego kon�ak�� pomiędz� Bie�e Izrael a resz�ą diaspor� ż�dow-
skiej doszło prawdopodobnie pod koniec IX wiek�. Ż�dowski k�piec i podróż-
nik Eldad ha-Dani prz�b�ł do Kair�an� i opowiadał o niezależn�m króles�wie 
ż�dowskim – króles�wie Bie�e Izrael. B�li rabini�� k�órz� dawali wiarę jego 
słowom�� b�li �eż �ac��� k�órz� wą�pili w ich a��en��czność. �iejsce pochodze-
nia ha-Daniego jes� nieznane�� ale prz�jęło się zakładać�� że pochodził z jednej 
z ż�dowskich społeczności na Półw�spie Arabskim�� b�ć może z Nadżran�. �ego 
pisma łączą w sobie elemen�� realis��czne i fan�as��czne. Ich wiar�godność 
jes� raczej wą�pliwa.

Aż do XVIII wiek� docierał� do E�rop� zaledwie fragmen�� �s�n�ch rela-
cji na �ema� e�iopskich Ż�dów. Pierwszą pisemną informację na ich �ema� 
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op�blikował angielski podróżnik�� �ames Br�ce�� k�ór� w 1765 r. powrócił z w�-
praw� do Afr�ki i w swoich relacjach wzmiankował o is�nieni� społeczności 
Bie�e Izrael. Badacz�� k�ór� w�r�sz�ł�� ab� odkr�ć źródła Nil� w E�iopii�� �jął 
w swoich rozległ�ch opisach �akże opis ż�cia miejscow�ch Ż�dów.

Ż�dzi e�iopsc� zais�nieli w świadomości E�ropejcz�ków – zarówno Ż�dów�� 
jak i chrześcijan – dzięki pismom misjonarz� pro�es�anckich działając�m 
w E�iopii w XVIII wiek�. Prowadzili �am działalność mis�jną z ramienia Lon-
d��skiego Towarz�s�wa Szerzenia Chrześcija�s�wa wśród Ż�dów.

W XIX wiek� działalność chr�s�ianizac�jna w E�iopii wzmogła się. �isjo-
narze zakładali szkoł�. Prz�nieśli ze sobą ��siące egzemplarz� Biblii w jęz�k� 
amharskim�� co spowodowało wzros� liczb� cz��elników�� a �akże wzros� liczb� 
zain�eresowan�ch religią mono�eis��czną. Wiel� Ż�dów przeszło na chrześ-
cija�s�wo; możliwe�� że b�li �akże E�iopcz�c��� k�órz� – zainspirowani chrześ-
cija�ską li�era��rą (zwłaszcza Biblią) – zbliż�li się do źródeł ż�dowskich. 
Społeczność nawrócon�ch na chrześcija�s�wo znana jes� dziś jako Felasz 
��ra.

Powoli zaczęł� napł�wać wiadomości o s�kcesach misjonarz� wśród Bie�e 
Izrael w E�iopii. Po ��m�� jak op�blikowano liczne lis�� i pisma�� k�óre rabin 
�akow Sapira w�słał z E�iopii�� nawiązano kon�ak� korespondenc�jn� międz� 
diasporą ż�dowską a społecznością Bie�e Izrael. Korespondencję prowadzili 
Ż�dzi z całego świa�a. Ich celem b�ło ra�owania Bie�e Izrael z rąk chrześci-
ja�skiej misji.

W 1891 r. badacz Awraham Epsz�ajn op�blikował w�danie kr���czne zna-
nej książki „Eldad ha-Dani”. Rękopis opa�rz�ł �wagami na �ema� s��l��� ws�ę-
pem�� w�jaśnieniami i aneksami; dołącz�ł do niego szczegółową analizę na 
�ema� Felasza i ich zw�czajów. Śmiało można w�s�nąć prz�p�szczenie�� że �o 
dzieło prz�cz�niło się do s�worzenia pierwszego mos�� łączącego diasporę 
z Ż�dami Bie�e Izrael.

Pierwsz�m Ż�dem�� k�ór� ak��wnie działał na rzecz zbliżenia e�iopskich 
Ż�dów z ich braćmi�� b�ł rabin Azriel hildesheimer. W�s�łał depesze i lis�� 
do różn�ch rabinów. Razem z rabinami dr�kował w ż�dowskich gaze�ach 
całej E�rop� apele wz�wające do ra�owania Ż�dów w E�iopii. �ego prośb� 
doprowadził� os�a�ecznie franc�ską organizację Alliance Israéli�e Univer-
selle (hebr. Kol Israel Chawerim) do w�bor� �osepha halevi’ego na w�słannika 
do Bie�e Izrael. halevi�� finansowan� przez barona Ro�hschilda�� prz�b�ł do 
E�iopii w 1867 r. i spo�kał się z Ż�dami. Po powrocie do E�rop� op�bliko-
wał informacje na �ema� e�iopskiej społeczności ż�dowskiej. halevi propo-
nował zakładanie szkół ż�dowskich w osadach�� w k�ór�ch mieszkali Ż�dzi. 
Nies�e���� jego propoz�cje zos�ał� odrz�cone�� a sprawa ��knęła w mar�w�m  
p�nkcie.
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Społeczność e�iopskich Ż�dów na począ�k� XX wiek� szacowano na 
około 50 ��s. l�dzi. �ej członkowie sk�pieni b�li w �rzech prowincjach E�io-
pii: w Uello�� obejm�jacej obszar� do Las�a; w Tigre�� k�óra obejm�je obszar� 
Szire�� Tamcza (gdzie domin�je jęz�k �igre)�� oraz w prowincji �onder�� obej-
m�jącej region� Uegera�� Uelkai��� Tsegida�� Semien�� K�ara�� �onder (gdzie 
domin�je jęz�k amharski). 85% członów Bie�e Izrael zamieszkiwało prowin-
cję �onder. Większość mieszkała na wsiach i jej s��l ż�cia zasadniczo nie 
różnił się od s��l� ż�cia resz�� miejscowej l�dności.

Ze względ� na wielkość E�iopii (51 raz� większej od Izraela) odległości 
międz� sk�piskami e�iopskich Ż�dów b�ł� bardzo d�że. D�s�ans geograficzn� 
w połączeni� brakiem rozwinię�ej infras�r�k��r� drogowej ��r�dniał kon-
�ak�� międz� wsiami. To doprowadziło do pows�ania różnic pomiędz� sposo-
bami ż�cia w poszczególn�ch wsiach oraz w�jaśnia zróżnicowanie jęz�kowe 
w E�iopii. Odno�ow�je się �am około 72 różn�ch dialek�ów (wśród nich naj-
ważniejszą gr�pę s�anowią jęz�ki semickie�� na�omias� dr�ga gr�pa obejm�je 
jęz�ki k�sz�ckie).

Świę�ą księgą e�iopskich Ż�dów jes� „Ori�” (prawdopodobnie od aramej-
skiego Oraita = Tora; Księga Tor�; hebr. Ha-Tora) napisana w g��z�� świę��m 
jęz�k� lokaln�m z rodzin� jęz�ków semickich. ���z jes� najs�arsz�m jęz�kiem 
semickim E�iopii. Aż do XII w. b�ł jęz�kiem �rzędow�m w Abis�nii�� po�em 
jego rolę przejął jęz�k amharski. Świę�e pisma e�iopskich Ż�dów�� na czele 
z „Ori�”�� zos�ał� napisane w jęz�k� g��z. Nieliczni�� najczęściej są �o ha-kesim 
(hebr. kesim = kapłani społeczności)�� po�rafią jeszcze odcz��ać świę�e księgi 
napisane w g��z. 

����Ori�” zawiera Ch�masz (Pierwsz�ch Pięć Ksiąg Tor�). Do niego dołą-
czone są wsz�s�kie świę�e księgi Tanach� naz�wane „�ec�haf K�dd�s” oraz 
liczne apokr�f�. Doda�kowo zawiera on jeszcze inne świę�e księgi społeczno-
ści e�iopskich Ż�dów�� �akie jak „T��zaza Sanbe�” (hebr. Micwat Ha-Szabat = 
�icwa Szaba��)�� „Abba Elias” (hebr. Sefer Abba Eliahu = Księga Abb� Eliah�)�� 
„Ard���” (hebr. Sefer ha-Talmidim = Księga Uczniów) i wiele inn�ch.

Mesgid �o nazwa s�nagogi społeczności Bie�e Izrael. Źródłem nazw� jes� 
słowo sgida (hebr. cześć�� �wielbienie) i dla�ego naz�wana jes� �akże biet hamas-
gid (hebr. bet ha-sgida = dom�� w k�ór�m oddaje się cześć; dom k�l��). Nazwą 
mesgid posł�giwali się �akże Ż�dzi z Elefan��n��� naz�wając �ak s�nagogę. 
W społeczności Bie�e Izrael s�nagogę określa się jeszcze paroma inn�mi 
nazwami�� wśród nich: celot biet (amh. kaplica) i biet mekdas (amh. świą��nia).

Kies (hebr.�� l.mn. kesim) �o d�chow� przewodnik�� kohen l�b rabin w j�daizmie 
e�iopskim. �ego najpros�sz�m znaczeniem jes� kapłan w jęz�k� amharskim. 
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Do obowiązków kesim należało odprawianie modli�w�� ceremonii małże�s�wa 
i rozwod��� �owarz�szenie zmarłem� w konwoj� do pochówk� i modli�wa 
pok��na�� przes�rzeganie praw do��cząc�ch r���alnej cz�s�ości (hebr. tohora) 
i niecz�s�ości (hebr. tuma)�� przeprowadzanie sądów w sprawach religii�� prze-
prowadzanie arbi�raż� międz� zwaśnion�mi s�ronami�� nakładania sankcji 
na ��ch�� k�órz� łamią religijne i społeczne konwencje�� oraz ed�kacja dzieci 
w społeczności. F�nkcja �a nie b�ła dziedziczona i każd� mógł ją sprawować.

E�iopsc� Ż�dzi ściśle przes�rzegali szaba���� a podczas modli�w� mieli zw�-
czaj cz��ania paraszy2 w jęz�k� g��z i jego �ł�maczenia na jęz�k amharski. 
Szczególn� nacisk kładziono na prawo r���alnej cz�s�ości i niecz�s�ości oraz 
na pows�rz�m�wanie się od spoż�wania zabronion�ch pokarmów. Społeczność 
ż�dowska w E�iopii ż�ła wedł�g własnego kalendarza. Rok licz�ł 50 ��godni. 
Także liczba dni s�worzenia b�ła inna. Świę�o Szaw�o� obchodzono 50 dni 
po siódm�m dni� Pesach (nie zaś�� jak w inn�ch społecznościach�� 50 dni po 
pierwsz�m dni� Pesach). W miesiąc� aw zw�czajem b�ło pościć przez 17 dni 
na pamią�kę zniszczenia Świą��ni. 29. dnia miesiąca cheszwan�� 50 dni po �om 
Kip�r3�� obchodzono Sygyd – dzie� pos���� w k�ór�m aż do poł�dnia modli się 
o b�dowę świą��ni oraz o aliję do Izraela. Nas�ępnie prz�go�ow�je się wielką 
świą�eczną �cz�ę.

E�iopsc� Ż�dzi od zawsze pozos�awali wiern�mi ż�dowskiej religii. �ero-
zolima b�ła i jes� dla nich cen�r�m k�l��. Nie ma modli�w��� w k�órej nie 
w�mienialib� �ego świę�ego mias�a. We wsz�s�kich proszą Najw�ższego�� ab� 
prz�wrócił ich do ziemi przodków. Kied� modlą się i kied� dokon�ją r���al-
nego �boj� zwierzą��� robią �o zwróceni w kier�nk� �erozolim�. Podczas świę�a 
Sygyd odmawia się modli�wę o pokój dla �erozolim��� wznosi się prośb� i błaga-
nia do Najw�ższego o sz�bki powró� do Izraela.

W rozmowach w rodzinn�m gronie i podczas ważn�ch w�darze� b�ło 
zw�czajem wspomnieć �erozolimę i w�rażać pragnienie powro�� do S�jon�. 
Dziadkowie i ojcowie opowiadali his�orie o świę�ej �erozolimie i podkreślali�� 
że ��lko w�ed��� gd� pojawią się sprawiedliwi�� k�órz� przes�rzegają praw Tor� 
i spełniają prz�kazania (hebr. micwa�� l.mn. micwot)�� będzie można powrócić 
do Izraela�� ab� składać ofiar� w świą��ni i ż�ć w Ziemi Świę�ej. O �erozolimie 
mówiło się nawe� podczas gier �owarz�skich. Opowiadano his�orie o l�dziach�� 
k�órz� wierz�li�� że pewnego dnia �da im się ws�ąpić do �erozolim�.

S�arsi społeczności opowiadali�� jak w porze odlo�� bocianów kobie�� 
i dzieci�� s�arz� i młodzi przer�wali swoją pracę�� odwracali spojrzenie k� p�a-

2 T�godniowa porcja cz��a� Pięcioksięg� (�ł�m.).
3 hebr. Dzie� Pok���/Pojednania.
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kom fr�nąc�m po niebie i z wielkim wzr�szeniem śpiewali: Samla samla arczyn, 
Jerusalem dehane (g��z: Do Boga wołam��� chro� �erozolimę).

Tęskno�a do S�jon� znalazła w�raz w jedn�m z mi�ów założ�cielskich spo-
łeczności Bie�e Izrael. his�oria Abb� �ahari opowiada o ��m�� jak wiel� l�dzi 
Bie�e Izrael w 1862 rok� op�ściło swoje wioski i poszło w kier�nk� północno-
wschodnim�� w s�ronę �orza Czerwonego�� z zamiarem do�arcia do �erozolim�. 
Na czele ich wędrówki s�ał człowiek imieniem Abba �ahari (g��z: �cze�). 
Podróż zako�cz�ła się niepowodzeniem. �es� kilka epilogów �ej sm��nej his�o-
rii. �ednak wsz�s�kie są zgodne co do jednego: w�rażają podziw dla �ahari�� 
pos�aci�� k�óra dla e�iopskich Ż�dów �osabia �ęskno�ę do S�jon�.

Ze względ� na odcięcie od resz�� społeczności ż�dowskiej�� e�iopsc� Ż�dzi 
nie mieli świadomości projek�� s�jonis��cznego zacz�nającego nabierać 
�empa na przełomie XIX i XX wiek�. Ten s�an rzecz� zaczął się zmieniać na 
począ�k� XX wiek��� w w�nik� działa� jednego człowieka. S�ał się on osobą 
najbardziej ��ożsamianą z działalnością na rzecz prz�wrócenia Ż�dów z E�io-
pii na łono narod� ż�dowskiego. Działalność �a os�a�ecznie doprowadziła do 
zorganizowania alii społeczności e�iopskich Ż�dów do Izraela.

W 1904 r.�� cz�erdzieści la� od misji �osefa haleviego�� dr �acq�es Fai�lovi�ch�� 
s��den� haleviego�� w�r�sz�ł do E�iopii. �ego misję gorąco poparł naczeln� 
rabin Safed��� ha-Raw Cadok ha-Kohen. Od �ego momen�� Fai�lovi�ch s�ał 
się główn�m w�słannikiem. Aż do swojej śmierci w 1955 r. b�ł łącznikiem 
pomiędz� Ż�dami z E�rop� a Ż�dami z Bie�e Izrael. Obok niego działało jesz-
cze dwóch w�bi�n�ch l�dzi�� k�órz� do dzisiaj są �ważani za kl�czowe pos�aci 
epopei o alii e�iopskich Ż�dów: Taamra� Emman�el i �ona Bogale.

Emman�el �rodził się w 1888 rok� we wsi w pobliż� mias�a �onder. �ego 
ma�ka i ojciec b�li Felasz ��ra. Emman�el chodził do szwedzkiej chrześci-
ja�skiej szkoł� we włoskiej Er��rei. Szkołę �ę prowadziło Lond��skie Towa-
rz�s�wo Szerzenia Chrześcija�s�wa wśród Ż�dów (ang. London Society for 
Promoting Christianity amongst the Jews). W wiek� 16 la� Taamra� poznał dr �ac-
q�esa Fai�lovi�cha. Dołącz�ł do niego w jego drodze powro�nej do Par�ża.Dołącz�ł do niego w jego drodze powro�nej do Par�ża. 
Taamra� Emman�el zos�ał w�słan� do szkoł� dla na�cz�cieli prz� organiza-
cji Alliance israélite universelle (hebr. Kol Israel Chawerim) w Par�ż�. Nas�ępnie 
w szkole rabinów we Włoszech zdał egzamin ze znajomości halach� i o�rz�mał 
cer��fika� po�wierdzając� jego kompe�encje rabinackie. Tam również zos�ał 
na�cz�cielem (profesorem). W 1920 r. powrócił z Fai�lovi�chem do E�iopii. 
S�am�ąd�� w 1921 r.�� w�jechali razem do Pales��n�. Po powrocie do E�iopii 
w 1923 rok� Fai�lovi�ch założ�ł w Addis Abebie ż�dowską szkołę ksz�ałcącą 
na�cz�cieli. �ego �cze� Taamra� zos�ał d�rek�orem szkoł�. Placówka �a sł�-
ż�ła również jako ośrodek k�l��r� dla wsz�s�kich Ż�dów w Addis Abebie. �ej 
śladem zakładano szkoł� w rejonie �onder� i w �órach Semien. Fai�lovi�ch 
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chciał swoimi działaniami zmienić zw�czaje społeczności e�iopskich Ż�dów. 
Chciał zbliż�ć ich do j�daizm� rabinicznego. E�iopsc� Ż�dzi nie prz�jęli ��ch 
w�siłków en��zjas��cznie. Fai�lovi�ch walcz�ł z misjonarzami i zrobił wiele dla 
Bie�e Izrael. W ��m czasie zaczęła się również rozwijać społeczność ż�dowska 
w Addis Abebie.

Taamra� jes� �znawan� za głównego in�elek��alis�ę E�iopii (pełnił f�nkcję 
przewodniczącego Rad� ds. Ed�kacji L�dności w E�iopii i miał znaczn� wkład 
w prz�go�owanie pierwszego słownika amharskiego). S�ał się prominen�n�m 
prz�wódcą społeczności ż�dowskiej w Addis Abebie. Rozpoczął �ł�macze-
nie Tanach� (Biblii hebrajskiej) z jęz�ka g��z�� k�ór� przes�ał b�ć jęz�kiem 
mówion�m�� na powszechn� w �ż�ci� jęz�k amharski.

W szkole założonej przez Fai�lovi�cha i Taamra�a �cz�ł się pewien chło-
piec�� �ona Bogale. Zaskarbił sobie s�mpa�ię Fai�lovi�cha�� k�ór� zabrał go�� 
wraz z �rójką inn�ch dzieci�� do �erozolim�. W Pales��nie Bogale �cz�ł się 
przez dwa la�a w jerozolimskiej Szkole Tachkemoni. Nas�ępnie�� w 1924 rok��� 
w�słano go do Niemiec�� gdzie �częszczał do ż�dowskiej szkoł� we Frankf�rcie. 
Na�czano �am j�daizm� i przedmio�ów ogóln�ch w jęz�k� niemieckim. Po 
pięci� la�ach�� w 1929 r.�� Bogale zos�ał w�słan� do Lozann��� ab� kon��n�ować 
na�kę. Tam na�cz�ł się franc�skiego. Później w�słan� zos�ał do Par�ża�� gdzie 
s��diował w kolegi�m dla na�cz�cieli prz� Alliance israélite universelle.

W 1931 rok� Bogale prz�b�ł do E�iopii i w Addis Abebie dołącz�ł do lokal-
nej szkoł� ż�dowskiej�� kierowanej przez Taamra�a Emman�ela. Rozpoczął 
�am pracę jako na�cz�ciel. Z czasem s�ał się w�bi�n�m liderem społeczności 
Ż�dów w E�iopii�� a później prominen�ną osobis�ością podczas ich alii .

list rabinów z ErEC israEl

Wsk��ek in�ens�wnej działalności dr Fai�lovi�cha�� w 1908 rok� cz�erdzie-
s�� �rzech najważniejsz�ch rabinów w Erec Israel i w diasporze w�s�osowało 
pismo do e�iopskiej społeczności Ż�dów. Wśród podpisan�ch b�li ówczesn� 
Naczeln� Rabin Sefard�jski�� ha-Raw Elijah� �osze Panigel oraz ha-Raw �aa-
kow Dawid Wilowski z Safed� (znan� jako Ridvaz = Rabbi Yaakov David Ben 
Ze’ev). Lis� �en zawierał w�raz� �znania ż�dowskiej �ożsamości wspólno�� 
(„Do nasz�ch braci�� s�nów Abrahama�� Izaaka i �ak�ba ż�jąc�ch w Abis�nii”) 
oraz obie�nicę d�chowego wsparcia i modli�w� o zjednoczenie przeb�wają-
c�ch na w�gnani�.

Wsparcie i �znanie Naczelnego Rabina�� Erec Israel dla e�iopskich Ż�dów 
zos�ał� ponownie w�rażone w 1921 r. w apel� podpisan�m przez dwóch 
naczeln�ch rabinów Erec Israel: rabina Abraham Icchaka ha-Cohena Kooka 



Rozdział 5262

i Naczelnego Rabina Sefard�jskiego �ak�ba �eira. Napisali oni: „W Abis�nii�� 
z dala od cen�r�m ż�dowskiego ż�cia�� ż�ją ponad dwa ��siące la� Ż�dzi�� k�órz� 
pomimo �r�dności i kłopo�ów�� jakie na nich spadał��� pozos�ali wierni swojej 
religii i l�dowi. Ale zerwan� zos�ał jakikolwiek związek międz� nimi a wielkim 
świa�em ż�dowskim i wiele z pods�aw j�daizm� zos�ało przez nich zapomnia-
n�ch �ak�� że wisi nad nimi groźba odcięcia się”. Apel ko�cz�ł się wzr�szają-
c�m wezwaniem do ra�owania społeczności: „Ocalcie�� bracia�� nasz�ch braci 
Felasza od zniszczenia i as�milacji. Pomóżcie powrócić do nas nasz�m dale-
kim braciom�� niechaj nie zginie plemię z l�d� Izraela pod niebem ha-Szem... 
Ocalcie od zniszczenia pięćdziesią� ��sięc� świę��ch d�sz z dom� Izraela!”4 . 
�ednak poza ��m jedn�m lis�em�� odcięcie wspólno�� Bie�e Izrael nadal �rwało. 
Zos�ała zapomniana w świadomości ż�dowskiej i s�jonis��cznej.

włosCy faszyŚCi i PrzEŚladowania  
EtioPsKiCh żydów

Działalność dr �acq�esa Fai�lovi�cha pokrzepiła d�cha w e�iopskich 
Ż�dach i podniosła ich ż�dowską wiarę. �ednak II wojna świa�owa przerwała 
prace Fai�lovi�cha i Komi�e�� (waadu)�� k�ór� założ�ł.

W 1935 rok� Włoch� dokonał� inwazji na E�iopię. W rok� nas�ępn�m�� 
kied� wojska ��ssoliniego zbliż�ł� się do mias�a�� szkoła w Addis Abebie 
zos�ała zamknię�a. Książki rozkradziono i sprzedano. Fai�lovi�ch m�siał 
op�ścić E�iopię�� a jego �cze� Taamara� Emman�el�� prześladowan��� �ciekł 
z �czniami szkoł� do �onder��� a nas�ępnie do �erozolim�. Kierownic�wo 
szkoł� ż�dowskiej przejął Bogale. On �akże nie �niknął prześladowa� z rąk 
włoskich fasz�s�ów.

Ciekawos�ka: podejm�jąc różne prób� zawarcia poroz�mienia z Wielką 
Br��anią�� ab� �znała Włoską Afr�kę Wschodnią�� ��ssolini proponował roz-
wiązać „problem ż�dowski” w E�ropie i w Pales��nie przez osadnic�wo ż�dow-
skie w północno-zachodniej E�iopii�� w prowincjach �odżam i Begiemd�r 
(�onder). Plan obejmował również społeczność Bie�e Izrael�� k�óra mieszkała 
w �ej okolic� od ��sięc� la�. Proponowane pa�s�wo ż�dowskie miało b�ć połą-
czone federacją z włoskim imperi�m.

Prawa rasowe�� ogłoszone we Włoszech i obowiąz�jące �akże we Włoskiej 
Afr�ce Wschodniej�� doprowadził� międz� inn�mi do �ego�� że w 1940 rok� ska-
zano na śmierć cz�erdzies�� cz�erech prz�wódców społeczności Bie�e Izrael�� 

4 C��. za: �ichael Corinaldi�� „Lebil�i jidach mimeno nidach” – hebr. „ab� nie w�ganiał 
od siebie w�gna�ca”�� 2 Sm 14��14 (�ł�m.).
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oskarżon�ch o zdradę i b�n�. W 1941 rok� z Rz�m� do�arł� rozkaz��� ab� 
w�konać plan zagład� Bie�e Izrael�� analogicznie do zagład� Ż�dów w E�ro-
pie i Afr�ce Północnej. �ego realizację �niemożliwiła klęska Włoch w s�arci� 
z siłami alianckimi podczas wojn� w�zwole�czej w E�iopii.

Po w�pędzeni� Włochów do władz� powrócił cesarz hajle Sellasje I�� 
a Bogale zos�ał mianowan� oficjaln�m �ł�maczem e�iopskiego �inis�ers�wa 
Oświa��. Przez wiele la� b�ł �ważan� za lidera (przez wielkie L) par excellence 
e�iopskich Ż�dów.

długa Podróż z afryKi do izraEla

Dopiero po pows�ani� pa�s�wa Izrael w 1948 r. wznowiono działania na 
rzecz e�iopskich Ż�dów. B�ł� podejmowane zwłaszcza przez Agencję Ż�dow-
ską – d�skre�nie i z dala od świadomości izraelskiego społecze�s�wa�� k�óre 
samo w ��m czasie walcz�ło o prze�rwanie.

W 1952 r. Bogale zrelacjonował Fai�lovi�chowi zamiar e�iopskiego rząd��� 
ab� przeprowadzić chr�s�ianizację Bie�e Izrael. Po �ej relacji do E�iopii 
zos�ał w�słan� dr Aleksander Rosenfeld z Agencji Ż�dowskiej w cel� zba-
dania s���acji �am�ejsz�ch Ż�dów. Rosenfeld przeds�awił rapor��� w w�nik� 
k�órego podję�o dec�zję o założeni� szkoł� ż�dowskiej w mieście Asmara pod 
kierownic�wem �on� Bogale. Szkoła pows�ała w 1953 rok��� a jej pierwsz�ch 
absolwen�ów w�słano później do wioski Kfar Ba�ia. Od �ej por� celem orga-
nizacji ż�dowskich s�ała się alija z E�iopii�� jednak ze względ� na sprzeciw 
hajle Sellasje wobec op�szczenia kraj� przez ż�dowskich ob�wa�eli�� pa�s�wo 
Izrael zajęło niejasne s�anowisko i alija nie doszła do sk��k�. Później założono 
jeszcze około 19 szkół w rejonach ż�dowskich. Szkoł� �e pows�ał� z da�ków 
organizacji ż�dowskich z całego świa�a�� zwłaszcza Ż�dów ze S�anów Zjedno-
czon�ch oraz częściowo Ż�dów z E�rop�. W noc� 24 s��cznia 1958 r. chrześci-
ja�sc� przeciwnic� Bogale spalili szkołę ż�dowską�� a jego samego próbowali 
zabić. Na szczęście go �am nie b�ło. W zamach� nik� nie zos�ał rann��� ale 
pows�ał� d�że s�ra�� ma�erialne.

Oprócz �roski o szkoł��� Agencja Ż�dowska zajmowała się �akże zakłada-
niem szpi�ali i s�nagog oraz w�płacała zapomogi i zasiłki dla po�rzeb�jąc�ch. 
�ednakże b�ł �o ��lko bardzo skromn� wkład�� k�ór� nies�e�� nie poprawił 
znacznie war�nków ż�cia e�iopskich Ż�dów.

W pierwsz�ch dwóch dekadach is�nienia Izraela w kręgach władz pa�s�wo-
w�ch prowadzono rozległe d�sk�sje�� cz� należ� przeprowadzić aliję wspólno�� 
Bie�e Izrael. Naczeln� Rabina� Izraela�� zasadniczo popierając� aliję e�iop-
skich Ż�dów�� w la�ach 50-��ch nakazał zobligować członków Bie�e Izrael do 
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konwersji po�wierdzającej ż�dowskie pochodzenie�� �j. do �zw. giur le-chumra . 
Giur le-chumra s�anowił war�nek do zawarcia małże�s�wa ke-daat Mosze we-
Jisrael, cz�li zgodnie z ż�dowskim prawem. Dec�zja Naczelnego Rabina�� 
zos�ała za�wierdzona przez izraelski Sąd Najw�ższ� w 1966 rok�. �ednak 
w prak��ce robiono niewiele.

Pierwsz�mi izraelskimi emisari�szami alii e�iopskich Ż�dów b�li: �ona 
Bogale�� �eh�da Siwan�� rabin Szm�el Barr. B�dowali oni bate(i)-midrasz�� cz�li 
seminaria dla na�cz�cieli ż�dowskich w Asmarze i w Addis Abebie. 18 s��cz-
nia 1955 r. dwanaścioro dzieci ż�dowskich zrobiło aliję do Izraela. Zamieszkał� 
w wiosce Kfar Ba�ia. Ci młodzi l�dzie �cz�li się j�daizm��� jęz�ka hebrajskiego 
i inn�ch przedmio�ów. Prz�go�owano ich do roli w�słanników�� k�órz� później 
wrócili do e�iopskich wsi i sł�ż�li społeczności jako na�cz�ciele działając� 
z ramienia Agencji Ż�dowskiej. Członkowie społeczności Bie�e Izrael ze�knęli 
się ze zw�czajami i �rad�cjami Izraela. W konsekwencji zaczęła zachodzić 
s�opniowa i os�rożna harmonizacja międz� �rad�c�jn�mi prak��kami społecz-
ności e�iopskiej a prak��kami or�odoks�jnego j�daizm�.

W s��czni� 1958 r. profesor Chaim �ewarjah� z Depar�amen�� Ed�kacji 
i K�l��r� Tor� w Diasporze (hebr. ha-Machlaka le-Chinuch u-le-Tarbut Toraniim 
ba-Gola)�� jednego z depar�amen�ów Agencji Ż�dowskiej�� w�słał młodego 
rabina �oszego Bar-��dę do ż�dowskiej wsi Amb�ber w rejonie e�iopskiego 
płaskow�ż�. Bar-��da zos�ał prz�jaźnie powi�an��� niemniej jednak z lekkim 
podejrzeniem�� że jes� nikim inn�m jak misjonarzem�� k�ór� s�os�je nowe 
spr��ne sz��czki�� ab� nawrócić l�dzi na chrześcija�s�wo.

Po powrocie izraelsc� poli��c� w�p���wali go o zw�czaje członków Bie�e 
Izrael�� o ich prawa oraz konkre�ne zagrożenia dla is�nienia społeczności ze 
s�ron� chrześcija�skich sąsiadów. �ednakże doniesienia Bar-��d� nie wpł�nęł� 
na zmianę pas�wnej poli��ki wobec Bie�e Izrael�� prowadzonej przez rząd pod 
przewodnic�wem par�ii �apai. �ożliwe�� że � pods�aw �akiego zachowania 
leżała również obawa konfron�acji z �afdal oraz s�rach przed pops�ciem�� 
jakże napię��ch w ��m okresie�� s�os�nków międz� dwiema par�iami.

Pod koniec 1958 r. Agencja Ż�dowska w sposób jednos�ronn� zerwała kon-
�ak� ze swoimi w�słannikami w E�iopii. Taką dec�zję podjął nas�ępca prof. 
�ewarjah�. �imo �o Agencja Ż�dowska zaoferowała się dos�arcz�ć pomoc 
med�czną e�iopskim Ż�dom poprzez organizacje�� k�óre nie kojarzą się bez-
pośrednio z pa�s�wem Izrael�� �j. poprzez �OINT�� ORT i Świa�ow� Kongres 
S�jonis��czn�. Organizacje �e planował� b�dowę szkół �echniczn�ch�� jednakże 
rząd E�iopii s�anowczo sprzeciwił się �worzeni� odrębn�ch szkół dla społecz-
ności Bie�e Izrael.

Kon�ak�� Izraela ze społecznością Bie�e Izrael zacieśniał� się – częściowo 
za sprawą poli��ki Izraela�� mającej na cel� wzmocnienie więzów poli��cz-
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n�ch�� gospodarcz�ch i wojskow�ch z Afr�ką. Działania �e b�ł� en��zjas��cznie 
popierane przez ówczesnego cesarza E�iopii hajle Sellasje I. W�s�łano więc 
delegacje wojskow�ch oraz eksper�ów z dziedzin� gospodarki i rolnic�wa�� ab� 
pomóc afr�ka�skiem� prz�jacielowi.

hajle Sellasje zos�ał koronowan� na cesarza E�iopii w 1930 rok�. Sz�bko 
s�ał się jedną ze znan�ch i wpł�wow�ch pos�aci w his�orii całego Czarnego 
Ląd�. Przeprowadził modernizację swojego kraj��� obejm�jącą m.in. b�dowę 
infras�r�k��r� gospodarczej i ed�kac�jnej. S�worz�ł zaawansowan� mecha-
nizm scen�ralizowan�ch rządów. Dał narodowi spisaną kons����cję i s�worz�ł 
nowoczesne wojsko.

W la�ach ok�pacji E�iopii przez wojska ��ssoliniego hajle Sellasje w�je-
chał do E�rop�. Opowiadał o horrorze�� jaki fasz�ści zgo�owali w jego kraj��� 
i organizował sił� par��zanckie przeciwko ok�pan�om. W czerwc� 1940 r. 
alianci oficjalnie �znali go za swojego soj�sznika. 5 maja 1941 r. wrócił zw�-
cięsko do Addis Abeb� i na powró� zaczął pias�ować f�nkcję cesarza.

hajle Sellasje b�ł wedł�g �rad�cji 225. po�omkiem króla �enelika I (jego 
pełn� ����ł po koronacji brzmiał: „ �ego Cesarska �ość hajle Sellasje I�� Zw�-
cięski Lew z plemienia ��d��� W�bran� z woli Boga�� Król Królów E�iopii”). 
�ak j�ż wspomniano�� wedł�g abis��skich wierze� �enelik I b�ł s�nem króla 
Salomona i królowej Sab�. 

Podobnie jak jego poprzednic��� hajle Sellasje b�ł silnie związan� z �erozo-
limą. E�iopsc� cesarze�� k�órz� rządzili przed nim�� posiadali d�żo ziemi w �ero-
zolimie. hajle Sellasje poszedł ich śladem i wraz z żoną k�pił ziemię w serc� 
�erozolim�. Cesarzowa nab�ła �eż gr�n�� w pobliż� rzeki �ordan; podarowała 
je Kościołowi E�iopskiem�. hajle Sellasje odwiedził �erozolimę kilka raz��� 
a nawe� przez �rz� miesiące mieszkał z całą rodziną w dzielnic� Rechawia�� 
gd� �dał się na w�gnanie po fasz�s�owskiej inwazji na jego kraj.

Przez większość swojego panowania hajle Sellasje ��rz�m�wał bliskie 
s�os�nki z Izraelem. Zarówno dla�ego�� że �ważał siebie za po�omka narod� 
ż�dowskiego�� jak również z �wagi na prz�jaź��� pomoc i wsparcie�� jakie 
w czasie swojego dł�giego panowania o�rz�mał od Pa�s�wa Izrael. Wedł�g 
zagraniczn�ch relacji�� �o Izrael os�rzegł hajle Sellasje w 1960 rok��� pod-
czas jego wiz��� w Amer�ce Poł�dniowej�� o planowan�m zamach� s�an� 
w E�iopii co pozwoliło cesarzowi na sz�bki powró� do kraj� i zd�szenie rebelii  
w zarodk�.

Począwsz� od 1960 r. pomoc Izraela dla hajle Sellasje �możliwiła zorga-
nizowanie e�iopskiej policji. �łówn�m doradcą prz� jej formowani� s�ał się 
w�delegowan� do E�iopii generaln� inspek�or �eh�da Prag. Podczas �ej misji 
(1960–1963) sam hajle Sellasje odznacz�ł Praga najw�ższ�m zło��m meda-
lem cesarza.
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Pomimo bliskich więzi międz� Izraelem i E�iopią�� w cał�m okresie pano-
wania hajle Sellasje rząd izraelski nie zachęcał społeczności Bie�e Izrael do 
alii. �edn�m z powodów b�ł sprzeciw hajle Sellasje wobec op�szczenia kraj� 
przez Ż�dów. Działo się �ak również ze względ� na podnoszone z wiel� s�ron 
wą�pliwości co do ż�dos�wa społeczności e�iopskiej oraz z obaw� przed �r�d-
nościami z jej adap�acją do war�nków izraelskich. Większość społecze�s�wa 
Izraela nie wiedziała o is�nieni� �ej społeczności�� �r�dno więc b�ło �z�skać 
poparcie opinii p�blicznej dla całej spraw�.

W 1972 r. izraelska �elewizja w�emi�owała program dok�men�aln� zreali-
zowan� przez dwóch repor�aż�s�ów kanał� rządowego (wówczas jed�nego pro-
gram� o ogólnokrajow�m zasięg�)�� k�órz� odwiedzili społeczność Bie�e Izrael 
w E�iopii. W�ed� po raz pierwsz� ob�wa�ele Izraela zapoznali się z kwes�ią 
Ż�dów w E�iopii. Dla wiel� z nich b�ło �o sensac�jne w�darzenie; b�ć może 
emisja �a b�ła zarodkiem zasadnicz�ch zmian pos�aw� rząd� Izraela wobec 
e�iopskich Ż�dów.

W 1973 r.�� w oblicz� wojn� �om Kip�r�� E�iopia zerwała s�os�nki z Izra-
elem oraz w�daliła ze swojego �er��ori�m bardzo liczną delegację izrael-
skich doradców. 12 września 1974 r. hajle Sellasje zos�ał obalon� przez j�n�ę 
wojskową o nazwie Derg (�zn. „komi�e�”). Oskarżon� o kradzież dziesią�ek 
milionów dolarów ze skarbca E�iopii�� cesarz zos�ał wraz z rodziną skazan� 
na aresz� domow��� a większość jego mają�k� skonfiskowano. hajle Sellasje 
zmarł w areszcie domow�m – we własn�m pałac��� w niejasn�ch okolicznoś-
ciach (niek�órz� podejrzewają�� że zos�ał �d�szon� pod�szką). 

W �ej s���acji jeden powód�� dla k�órego nie można b�ło przeprowadzić alii 
e�iopskich Ż�dów�� b�ł j�ż nieak��aln�.

PrzEłoMowE orzECzEniE rabina owadii josEfa, 
PiErwsza fala olim z eTIOPII

W 1973 rok��� właśnie w�ed��� gd� granicie E�iopii zos�ał� zamknię�e 
przed Ż�dami i Izraelcz�kami�� a może właśnie dla�ego�� miał miejsce pierw-
sz� p�nk� zwro�n� w sprawie e�iopskich Ż�dów. Presja na rząd Izraela�� ab� 
sprowadzić e�iopskich Ż�dów�� wzmagała się. �edn�m z jej owoców b�ło spo-
rządzenie „Rapor�� Li�waka” – b�ł �o rapor� �inis�ers�wa Absorpcji i Alii�� 
w k�ór�m rekomendowano rez�gnację z planów przeprowadzenia alii e�iop-
skich Ż�dów. Rapor� dos�ał się w ręce �oszego Bar-��d��� k�ór� �p�blicznił 
go na ż�wo w programie „Ale(i) Ko�aro�” (hebr. Pierwsze S�ron� �aze�) . To 
w�wołało is�ną b�rzę wśród opinii p�blicznej. Członkowie społeczności e�iop-
skiej w Izrael� zdali sobie sprawę�� że m�szą zwrócić się do Naczelnego Rabi-
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na�� i poprosić o jednoznaczne orzeczenie halachiczne do��czące ich s�a��s� 
i prz�należności do społeczności ż�dowskiej. Podobnie miała się rzecz w prz�-
padk� orzeczenia w sprawie Ż�dów z Indii. S�arsz� sierżan� armii izraelskiej�� 
Chezi Owadia�� pełniąc� w�ed� f�nkcję sekre�arza generalnego Izraelskiej 
Rad� ds. E�iopskich Ż�dów (hebr. Ha-Waad ha-Israeli lemaan Jehude(i) Etiopia)�� 
zwrócił się z prośbą do Owadii �osefa.

W 5733 rok� wg kalendarza hebrajskiego (rok 1973 w kalendarz� gre-
goria�skim)�� w oparci� o komen�arz Radbaza i rabina �aakowa Kas�ro oraz 
o os�a�nie orzeczenia�� rabin �osef orzekł co nas�ęp�je: „Felasza są Ż�dami�� 
k�órz� m�szą �ra�ować się od as�milacji i prz�śpiesz�ć swoją aliję do Izraela... 
��szą s��diować w d�ch� Tor� i b�ć częścią b�dowli naszej świę�ej ziemi�� 
m�szą powrócić w jej granice”.

Co więcej�� rabin �osef również �silnie prosił ins����cje zajm�jące się aliją 
o pomoc w �ej świę�ej misji�� k�óra jes� „micwą ra�owania nasz�ch braci�� b� 
nie w�ganiać od siebie w�gna�ca [2 Sm 14��14]�� bowiem k�o ra��je jedno ż�cie 
jakb� cał� świa� ra�ował” [c��a� z �iszn��� �rak�a� Sanhedr�n�� 4�� 5 – �ł�m.].

Orzeczenie rabina Owadii �osefa s�ało się p�nk�em zwro�n�m w s�os�nk� 
rząd� izraelskiego i Agencji Ż�dowskiej co do kwes�ii alii e�iopskich Ż�dów. 
Na prośbę ówczesnego minis�ra spraw wewnę�rzn�ch�� Szlomo hillela�� k�ór� 
w�różniał się szczególnie ż�czliw�m podejściem do alii z E�iopii�� rząd podjął 
dec�zję o powołani� międz�resor�owego zespoł�. W pracach �ego zespoł��� 
kierowanego przez D�rek�ora �eneralnego w �inis�ers�wie Sprawiedliwo-
ści�� brali �dział przeds�awiciele �inis�ers�wa Spraw Wewnę�rzn�ch�� �ini-
s�ers�wa Absorpcji i �inis�ers�wa Religii. �ieli oni za zadanie w�jaśnić�� 
cz� Prawo Powro�� do��cz� Felasza�� oraz przeds�awić swoją opinię na �en  
�ema�.

Zespół zbadał problem i jednogłośnie w�dał opinię zawierającą ogólne 
zalecenie. Opierała się ona na orzeczeni� Naczelnego Rabina Owadii �osefa�� 
do k�órego rabin aszkenaz�jski Szlomo �oren dołącz�ł w 1975 rok� swoje 
orzeczenie („Są braćmi�� naszą krwią z krwi i kością z kości�� Ż�dami ka-dat 
we-cha-din”)�� że Felasza są Ż�dami �prawnion�mi do emigracji do Izraela 
w ramach Prawa Powro��. W świe�le orzeczenia rabinów rząd izraelski pos�a-
nowił�� że „wiz� imigrac�jne będą w�dawane Felasza na moc� Prawa Powro��”. 
�ednak�� jak można b�ło oczekiwać�� wsz�s�ko działało z opóźnieniem i zalece-
nie nie zos�ało wdrożone. Częściowo winę ponosi �� e�iopska j�n�a wojskowa�� 
k�óra przejęła władzę w 1974 r. i �daremniła możliwość masowej imigracji. 
T�mczasem w E�iopii wzmogła się wojna domowa�� k�óra zachwiała s�abilnoś-
cią kraj�. Nowa władza �ł�miła wszelkie przejaw� niezależności k�l��ralnej 
w całej E�iopii�� w ��m Bie�e Izrael. ��n�a nie w�s�ąpiła oficjalnie przeciwko 
j�daizmowi i Ż�dom�� ale w�rażała niechęć do s�jonizm� i Izraela.
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niEofiCjalna alija PrzEz sudan

Do 1977 r. ani jeden Ż�d z E�iopii nie wjechał do Izraela w ramach 
Prawa Powro��. W marc� �ego rok� Szlomo hillel�� ówczesn� minis�er spraw 
wewnę�rzn�ch�� w�dał jawne oświadczenie�� że „każd� Felasza jes� �prawnion� 
do alii do Izraela oraz do korz�s�ania ze wsz�s�kich praw prz�sł�g�jąc�m olim 
na pods�awie Prawa Powro��”.

Oświadczenie nie prz�cz�niło się do podjęcia działa� przez ins����-
cje odpowiedzialne za wspieranie alii. �ednakże po „rewol�cji” w Izrael� 
w 1977 rok��� kied� premierem zos�ał w�bran� �enachem Begin�� oznajmił on: 
„Prz�prowadźcie mi e�iopskich Ż�dów”. Po raz pierwsz� dobra wola nowego 
izraelskiego rząd� doprowadziła do działa� prak��czn�ch. Agencja Ż�dow-
ska podjęła kroki mające na cel� po�ajemne sprowadzenie e�iopskich Ż�dów. 
Począ�kowo rządząca w E�iopii j�n�a i Izrael zgodził� się na �mowę „Ż�dzi za 
bro�”�� ale po �jawnieni� poroz�mienia �ransakcja zos�ała podważona i gra-
nice dla alii zamknię�o. Zaledwie 1800 Ż�dom �dało się w�emigrować.

W oblicz� nieis�niejąc�ch s�os�nków d�ploma��czn�ch międz� Izraelem 
a E�iopią�� �osad nawiązał kon�ak� z w�sokimi przeds�awicielami władz w gra-
nicząc�m z E�iopią S�danie. Tak rozpoczęła się operacja ewak�owania ��sięc� 
e�iopskich Ż�dów przez S�dan. Dochodzili pieszo do s�da�skiej granic�. Tam cze-
kali w obozach przejściow�ch do czas��� aż okrę�� Izraelskiej �ar�narki Wojen-
nej oraz samolo�� �ranspor�ował� ich do Izraela. �ona Bogale�� jego żona i córka�� 
b�li wśród imigran�ów�� k�órz� prz�jechali do Izraela w 1979 r. Alija prz�wódc� 
społeczności Bie�e Izrael b�ła s�mbolem całego drama��cznego proces�. W ��m 
sam�m rok� Bogale przemawiał na Kongresie Ż�dów Amer�ka�skich i wz�wał 
do na��chmias�owej ewak�acji e�iopskich Ż�dów z �wagi na �oczącą się w E�iopii 
wojnę domową. �ego walka o aliję dla e�iopskich Ż�dów powiodła się; obserwował 
operację „�ojżesz”�� a później pomagał e�iopskim olim organizować nowe ż�cie. 
Bogale zmarł w sierpni� 1987 rok� i zos�ał pochowan� obok swojego men�ora�� 
profesora Taamra�a Emman�ela. Dwadzieścia la� później�� w 2007 r.�� Rada �ia-
s�a Rechowo� podjęła dec�zję�� ab� jego imieniem nazwać szkołę. B�ł �o pierwsz� 
ż�dowski prz�wódca e�iopski�� k�órego naród izraelski oficjalnie �pamię�nił.

Do rok� 1984 prz�b�ło do Izraela około 5 ��s. e�iopskich Ż�dów. Co naj-
mniej 4 ��s. zginęło podczas niebezpiecznej podróż�. Umierali wsk��ek epi-
demii�� głod� i mordercz�ch a�aków band��ów. Najpierw czekali w obozach�� 
aż w�r�szą do S�dan�. Po�em rozpocz�nała się �r�dna piesza wędrówka 
cał�ch rodzin�� osób s�arsz�ch i mał�ch dzieci�� k�óra częs�o �rwała miesiąc. 
Po niej imigranci zm�szeni b�li czekać dwa la�a w obozach dla �chodźców 
w S�danie�� aż ich prze�ranspor�owano do Izraela. Agenci �osad� ins�r�o-
wali Ż�dów�� k�órz� prz�b�wali do obozów oczekiwania�� ab� �kr�wali swoją 
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ż�dowską �ożsamość. Przes�rzeganie �ego polecenia b�ło �r�dne ze względ� 
na konieczność ��rz�mania koszerności�� zachowania reg�ł r���alnej cz�s�ości 
oraz ż�dowskiego r���ał� pogrzebowego we wrogim środowisk�.

Ta �r�dna podróż s�ała się �ra�ma��czn�m i s�mboliczn�m kamieniem 
milow�m w his�orii dziejów e�iopskich Ż�dów. Ciągłe naciski skłonił� rząd 
Izraela do w�kon�wania coraz bardziej dras��czn�ch r�chów: operacji „�oj-
żesz”�� k�óra o�rz�mała swój kr�p�onim od imienia �ego�� k�ór� – jak mówi 
Tanach – w�prowadził Izraeli�ów z Egip��.

oPEraCja „MojżEsz”

Operacja rozpoczęła się w lis�opadzie 1984 r. Około 8 ��s. e�iopskich Ż�dów 
prze�ranspor�ował� izraelskie samolo��. Większość ��ch�� k�órz� prz�b�li do 
Izraela w �ej jawnej operacji powie�rznej�� pochodziła z rejon� �onder. S�dan 
zgodził się na po�ajem� �dział w operacji�� mimo że b�ł pa�s�wem m�z�ł-
ma�skim i nie ��rz�m�wał s�os�nków d�ploma��czn�ch z Izraelem. Zgodnie 
z �mową�� szczegół� operacji b�ł� znane ��lko kilk� w�sokim rangą członkom 
rząd� s�da�skiego i nie b�ł� p�blikowane ani w izraelskich�� ani w świa�ow�ch 
mediach. Oprócz izraelskiego �osad��� w operacji pomagał Czerwon� Krz�ż�� 
k�ór� dos�arcz�ł namio�� dla �chodźców�� pomoc med�czną i ż�wność.

5 s��cznia 1985 r. operacja zos�ała ws�rz�mana wsk��ek przeciek� infor-
macji do pras�. Ujawnienie alii�� ��rz�m�wanej do�ąd w �ajemnic��� spowodo-
wało zmian� poli��czne w regionie. Prz�wódca S�dan��� Dżafar Nimejri�� k�ór� 
do�ąd prz�m�kał oko na przepł�w przez jego kraj ż�dowskich �chodźców do 
Izraela�� zos�ał obalon� w kwie�ni� 1985 r. S�os�nki międz� Izraelem a S�da-
nem znalazł� się w kr���czn�m p�nkcie. W E�iopii i S�danie pozos�ało bli-
sko 15 ��s. Ż�dów czekając�ch na w�jazd. Wiele rodzin zos�ało podzielon�ch. 
Część rodziców l�b dzieci pozos�ała w E�iopii�� część zdąż�ła w�jechać do Izra-
ela. �eszcze w ��m sam�m rok��� w �ak zwanej operacji „Szeba” (w S�anach 
Zjednoczon�ch znanej jako operacja „ �osh�a”)�� przeprowadzonej z inicja��w� 
ówczesnego wiceprez�den�a S�anów Zjednoczon�ch�� �eorge’a B�sha seniora�� 
z obozów w S�danie prze�ranspor�owano do Izraela około ��siąc Ż�dów.

trudnoŚCi absorPCji i zniEwagi w nowEj 
ojCzyźniE

Pierwsi olim zos�ali zakwa�erowani w ośrodk� his�adr��� dla �chodźców 
w Aszkelonie. Nas�ępnie zos�ali przeniesieni do mieszka� ��mczasow�ch l�b�� 
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co b�ło najbardziej prz�ję�ą prak��ką�� do prz�czep kempingow�ch�� k�ór�ch 
osiedla zos�ał� specjalnie s�worzone na po�rzeb� absorpcji imigran�ów. W �en 
sposób pows�ał� e�iopskie osad� bied��� przez ponad dekadę ��r�dniające olim 
w�dos�anie się i in�egrację w społecze�s�wie izraelskim.

Pomimo wiel� środków zainwes�owan�ch w na�kę ob�czajów i jęz�ka 
hebrajskiego oraz w prz�go�owanie do ż�cia w Izrael��� �r�dności absorpcji 
b�ł� liczne i złożone. Po pierwsze�� ze względ� na niew�s�arczającą ilość środ-
ków. Po dr�gie�� wsk��ek �przedze� pan�jąc�ch w izraelskim społecze�s�wie. 
Różnice k�l��rowe b�ł� ocz�wiście ogromne. E�iopska społeczność olim b�ła 
konformis��czna�� miała cech� społeczności wiejskiej opar�ej na �rad�c�jn�m 
rolnic�wie i własn�ch kodach k�l��row�ch. Po prz�jeździe do Izraela większość 
z e�iopskich olim po raz pierwsz� spo�kała się z nowoczesn�m społecze�s�wem 
�echnologiczn�m�� społecze�s�wem �przem�słowion�m i demokra��czn�m�� 
w k�ór�m nie�s�annie zachodzą zmian�.

Przejście z jednej k�l��r� do dr�giej b�ło bł�skawiczne. Olim zos�ali w�s�a-
wieni na ogromną ilość bodźców z o�oczenia�� z k�ór�ch części nie roz�mieli. 
��sieli wsz�s�ko ogarnąć i pojąć w kró�kim czasie. Przejść z �rzeciego świa�a do 
świa�a �echnologicznego�� działającego wedł�g z�pełnie inn�ch norm i konwen-
cji. Wiel� w oblicz� �ego cz�ło bezradność; ogarnęł� ich paraliż i depresja.

Co więcej�� olim ocalali z obozów prz�wieźli ze sobą ogromne pocz�cie win� 
z powod� krewn�ch�� k�órz� zginęli l�b pozos�ali w E�iopii. Ucz�cie nasilała 
�ęskno�a do e�iopskiego model� ż�cia�� �ęskno�a do krewn�ch i prz�jaciół�� 
ale przede wsz�s�kim pocz�cie alienacji�� rozpacz� i rozczarowania ż�ciem 
w Izrael�. Z czasem doszedł jeszcze kompleks niższości i pocz�cie zniewagi 
w�nikające z b�cia czarnoskórą mniejszością�� z brak� kapi�ał� l�dzkiego i ma-
�erialnego w biał�m�� boga��m i w�ksz�ałcon�m społecze�s�wie�� jak również 
z d�skr�minacji�� arogancji i �przedze� ze s�ron� izraelskiego społecze�s�wa.

Is�niał jeszcze jeden powód fr�s�racji: wą�pliwość wniesiona ze s�ron� 
władz religijn�ch (i pośrednio ze s�ron� całego społecze�s�wa ż�dowskiego) 
co do ż�dos�wa olim. Do czas� operacji „�ojżesz” e�iopsc� Ż�dzi b�li rejes�ro-
wani jako „należąc� do narod� ż�dowskiego”�� podczas gd� r�br�ka w dok�-
mencie �ożsamości�� w k�órej określano religię�� pozos�awała p�s�a. Podczas 
prz�go�owa� do operacji „�ojżesz”�� Rada Naczelnego Rabina�� zwołała 
posiedzenie�� na k�ór�m �s�alono�� że olim będą m�sieli przejść giur le-chumra, 
zanim zos�aną �znani za Ż�dów (w cał�m �ego słowa znaczeni�). Proced�ra�� 
w ��m twila (r���alna kąpiel w m�kwie) i obrzezanie�� b�ła przeznaczona dla 
prz�padków�� gd� is�niała wą�pliwość co do ż�dos�wa olim .

Rozzłoszczeni e�iopsc� olim pro�es�owali naprzeciwko Pałac� Salomona 
(hebr. Heichal Szlomo; �przednio siedziba Naczelnego Rabina��) i wraz z kesim  
�rządzili s�rajk głodow�. Po spo�kani� z ówczesn�m Naczeln�m Rabinem 
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Awrahamem Shapira�� Rabina� pos�anowił „zadowolić się” twilą i zrez�gno-
wać z hatafat dam5�� k�óre są zw�czajow�mi elemen�ami giur le-chumra�� jeśli 
is�nieje choćb� mała wą�pliwość co do ż�dowskiego pochodzenia. Pomimo �o 
�ła�wienia zł� posmak pozos�ał. �or�cz nie zniknęła. Wiel� olim cz�ło�� że 
choć gorliwie s�rzegło swej wiar� w oblicz� prześladowa� i realn�ch gróźb 
śmierci przez se�ki la��� są �rak�owani przez inn�ch jak Ż�dzi dr�giej ka�ego-
rii�� jeśli w ogóle �rak��je się ich jak Ż�dów.

I znow� ��m�� k�ór� s�anął po ich s�ronie i zrobił d�żo�� b� �s�nąć wszelkie 
wą�pliwości co do ż�dos�wa e�iopskiej społeczności�� b�ł ówczesn� Naczeln� 
Rabin Sefard�jski�� Owadia �osef. Rabbi �osef orzekł�� polemiz�jąc z orzecze-
niami rabbiego herzoga�� że Felasza są Ż�dami pod każd�m względem. �ed-
nakże w jego dec�zji pow�órz�ł się w�móg giur le-chumra wsz�s�kich członków 
wspólno�� z obaw� przed mieszaniem się z nie-Ż�dami („ponieważ is�nieją 
obaw��� iż ze względ� na izolację od resz�� Izraela przez okres ��sięc� la��� do 
plemienia wmieszali się również goje”).

T�mczasem w 1986 r.�� po złożeni� wniosk� przez przeds�awicieli e�iopskiej 
społeczności do Sąd� Najw�ższego�� Naczeln� Rabina� w�raził zgodę na spe-
cjalne zasad� rejes�racji małże�s�w e�iopskich Ż�dów. W ��m cel� powołał 
rabina Chaima Dowida Szal�sza�� Naczelnego Rabina Ne�anii�� na krajowego 
rejes�ra�ora małże�s�w e�iopskich Ż�dów. Później rejes�racja małże�s�w doko-
n�wana b�ła ��lko przez rabina �osefa hadanę�� Naczelnego Rabina e�iopskich 
Ż�dów w Tel Awiwie. Z�pełnie inaczej w�gląda s���acja w prz�padk� każdego 
innego Ż�da�� k�ór� może zarejes�rować się w Liszkat ha-Nisuin6 w pobliż� miej-
sca zamieszkania. W konsekwencji proced�ra rejes�rowania małże�s�w b�ła 
bardzo w�dł�żona�� co w�woł�wało ob�rzenie i napięcia wśród społeczności. 
Os�a�ecznie powołan�ch zos�ało doda�kow�ch 4-5 rejes�ra�orów małże�s�w 
dla Ż�dów pochodząc�ch z E�iopii�� do k�ór�ch mogli oni się zwracać w spra-
wie rejes�racji małże�s�w. Ważne jes��� ab� podkreślić�� że mimo ��ch �s�ale� 
rabini�� k�órz� rejes�r�ją małże�s�wa w różn�ch mias�ach�� do dzisiaj �pierają 
się co do obowiązk� giur le-chumra�� a osob� chcące zawrzeć związek małże�ski�� 
k�óre sprzeciwiają się �em� w�magani��� napo��kają �r�dności.

Problem z rejes�racją małże�s�wa jes� główn�m problemem absorpcji reli-
gijnej społeczności z E�iopii. Od czas� do czas� pojawiają się skargi człon-
ków �ej społeczności w inn�ch sprawach religijn�ch. Śmier�eln� cios poniósł 
s�a��s kesim. Wraz z prz�b�ciem Bie�e Izrael do Izraela pows�ało �arcie mię-

5 hebr. hatafat dam brit = przelanie krwi prz�mierza; ceremonia obrzezania�� polegająca 
na delika�n�m nakł�ci� i �p�szczeni� kropelki krwi�� przeprowadzana w prz�padk� gd� chło-
piec l�b mężcz�zna b�ł wcześniej obrzezan��� ale nie w r���ale religijn�m (�ł�m.).

6 Bi�ro małże�s�w�� �rząd z ramienia �inis�ers�wa Religii zajm�jąc� się m.in. rejes�racją 
małże�s�w (�ł�m.).
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dz� Ins����cją Naczelnego Rabina�� a ins����cją kesim�� po ��m jak Rabina� 
zakwes�ionował koszerności mięsa pochodzącego z �boj� dokonanego przez 
kesim oraz poddał w wą�pliwość ich ż�dowskie pochodzenie. Sprzeciw wobec 
religijnego s�a��s� kesim oraz ��ra�a a��or��e�� s�arszego pokolenia w e�iop-
skiej społeczności (pa�rz poniżej) osłabił� poz�cję kesim. Wiel� z nich ciesz� 
się szac�nkiem�� jednakże ich władza i wpł�w� są bardzo ograniczone�� zwłasz-
cza wśród młodego pokolenia (k�óre s�anowi większość sek�ora e�iopskiego).

W rzecz�wis�ości do dziś nie w�łoniło się we wspólnocie e�iopskiej al�er-
na��wne prz�wódz�wo. Chociaż w izraelskim Knesecie b�ło �rzech dep��o-
wan�ch pochodzenia e�iopskiego: Adis� �assala (w 14. Knesecie z ramienia 
Par�ii Prac� – hebr. Mifleget ha-Awoda – oraz z par�ii �eden Naród – hebr. Am 
Echad)�� �azor Bahaina (w 17. Knesecie z ramienia par�ii Szas) oraz Shlomo 
Neg�se �olla (w 17. i w 18. Knesecie z ramienia par�ii Kadima)�� ich siła 
poli��czna jes� bardzo ograniczona�� zarówno wśród społeczności e�iopskiej�� 
jak i wśród ogół� społecze�s�wa izraelskiego.

Należ� zwrócić �wagę�� że religijn� spór z rabina�em miał �eż dwie pośred-
nie konsekwencje poz���wne. Po pierwsze�� media relacjonował� �o w�darze-
nie�� wsk��ek czego nieznacznie wzrosła empa�ia w s�os�nk� do e�iopskich 
olim wśród świeckiej części społecze�s�wa. Po dr�gie�� po prz�jeździe do Izra-
ela doszło do wewnę�rznego konflik�� międz� Tigre (społeczność posł�g�jąca 
się jęz�kiem �igre) a prz�b�szami z rejon� �onder (posł�g�jąc�mi się jęz�-
kiem amharskim)�� k�órz� zos�ali razem �mieszczeni w ośrodkach absorpcji. 
Konflik� osłabł w momencie rozpoczęcia walki przeciwko władz� religijnej 
Naczelnego Rabina��. Walka połącz�ła zwaśnione s�ron�.

OPeRacja „SaLOmOn”

W 1985 rok� gospodarka E�iopii załamała się pod wpł�wem s�sz��� głod� 
i wojn� domowej. E�iopska j�n�a wojskowa pod prz�m�sem przeniosła 600 ��s. 
c�wilów do różn�ch obszarów w poł�dniowej E�iopii�� w ramach obowiązko-
wego program� przesiedlania i �worzenia wsi i reform na obszarach wiejskich 
[od �ł�m.: rząd �wierdził�� że jego celem b�ła pomoc l�dności z zagrożon�ch 
s�szą �erenów północn�ch�� a w rzecz�wis�ości miał na cel� przeniesienie 
l�dności na �eren��� gdzie b�ł� ��r�dnione jakiekolwiek r�ch� an��rządowe]. 
W czasie �rwania program� przesiedlania wprowadzono s�rowe ograniczenia 
w przemieszczani� się dla wsz�s�kich mieszka�ców E�iopii�� w ��m dla Ż�dów. 
Alija do Izraela s�ała się prak��cznie niemożliwa.

E�iopia i Izrael odnowił� s�os�nki d�ploma��czne�� gd� we wrześni� 
1987 rok� E�iopia s�ała się L�dowo-Demokra��czną Rep�bliką. Od lis�opada 
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1988 do maja 1991 rok� 15 ��s. Ż�dów�� głównie z �erenów wiejskich północ-
nej E�iopii�� prze�ranspor�owano a��ob�sami do Addis Abeb��� s�olic� kraj�. 
Tam �mieszczano ich w obozach dla �chodźców�� gdzie czekali na zezwolenie 
na w�jazd do Izraela. Operacja �a�� finansowana przez środowiska ż�dowskie 
z USA i Kanad��� położ�ła kres wiejskiem� osadnic�w� ż�dowskiem� w E�iopii. 
Napo��kała jednak na wiele �r�dności. W mieście nie f�nkcjonował� sł�żb� 
med�czne i wiel� e�iopskich Ż�dów zapadało w obozach na groźne chorob�: 
malarię�� żół�aczkę i gr�źlicę. Izraelsc� lekarze�� szkoląc pomoc paramed�czną 
wśród lokalnej społeczności ż�dowskiej�� zdołali pomóc około 4 ��s. e�iopskich 
rodzin ż�dowskich. Program pomoc� med�cznej�� wraz z programem szcze-
pie� dla 20 ��s. dorosł�ch i dzieci�� zmniejsz�ł śmier�elność wśród e�iopskich 
Ż�dów oczek�jąc�ch na możliwość alii .

17 gr�dnia 1989 r. Izrael o�worz�ł ambasadę w Addis Abebie. S�os�nki 
międz� ob� rządami weszł� na nowe �or� współprac��� zwłaszcza w dziedzinie 
wojskowości. Izrael dos�arcz�ł rządowi E�iopii bro� i am�nicję oraz w�słał 
eksper�ów i doradców�� ab� w�szkolić S�raż Prez�dencką �eng�s��.

Konsekwencją �mocnienia s�os�nków dw�s�ronn�ch b�ła �mowa międz� 
pa�s�wami�� na moc� k�órej rząd E�iopii�� w zamian za pomoc gospodarczą 
i rolną oraz dos�awę sprzę�� med�cznego i leków�� zobowiązał się do �moż-
liwienia imigracji pięci�se� e�iopskim Ż�dom w ciąg� miesiąca. W Izrael� 
premier Icchak Szamir mianował Uriego L�braniego odpowiedzialn�m za �ę 
aliję. Działalność L�braniego wobec rząd� E�iopii prz�niosła rez�l�a�� i rząd 
za�wierdził przeprowadzenie alii e�iopskich Ż�dów. Do marca w�jechało około 
3 ��s.�� po cz�m alija zos�ała ws�rz�mana.

Na począ�k� 1991 rok� rząd� �eng�s�� hajle �arjama s�anęł� w obli-
cz� ka�as�rof� zbliżając�ch się do Addis Abeb� sił rebelian�ów. Nie�chronne 
obalenie prez�den�a �eng�s�� wzb�dziło obaw��� że los ��sięc� Ż�dów�� k�órz� 
oczekiwali w mieście na w�jazd do Izraela�� jes� w niebezpiecze�s�wie. Dla�ego 
�eż rząd izraelski�� pod wodzą Icchaka Szamira�� rozpoczął za pośrednic�wem 
S�anów Zjednoczon�ch�� negocjacje z władcą E�iopii�� w cel� �z�skania zgod� 
na sz�bki w�jazd Ż�dów do Izraela.

Pod koniec maja 1991 r.�� na kilka dni przed zdob�ciem Addis Abeb� przez 
rebelian�ów�� �eng�s�� �ciekł z E�iopii i schronił się w Zimbabwe. Negocja-
cje międz� s�ronami zos�ał� prz�spieszone i �dało się osiągnąć poroz�mie-
nie międz� w�sokimi f�nkcjonari�szami reżim� �eng�s�� a Izraelem co do 
przeprowadzenia alii e�iopskich Ż�dów do Izraela w zamian za kwo�ę około 
35 mln dolarów oraz możliwość schronienia w S�anach Zjednoczon�ch dla 
kilk� w�sokich f�nkcjonari�sz� adminis�racji �eng�s��.

Po osiągnięci� poroz�mienia międz� dwoma krajami�� rząd Izraela w�dał 
rozkaz Cahalowi�� ab� rozpocząć powie�rzną misję ra�owania e�iopskich Ż�dów. 
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W przeciąg� 34 godzin (24–25 maja 1991) około 30 samolo�ów pasażerskich 
i �owarow�ch k�rsowało pomiędz� por�em lo�nicz�m Ben ��riona a por�em 
lo�nicz�m w Addis Abebie�� przewożąc około 14.400 e�iopskich Ż�dów. W ope-
racji �czes�nicz�ł� również organizacja �OINT�� �osad oraz se�ki żołnierz� 
z �ednos�ki Szaldag (naz�wanej �akże po hebr. Jechidat ha-Komando szel Chel 
ha-Awir = �ednos�ka Komandosów Sił Powie�rzn�ch)�� k�órz� zabezpieczali 
s�refę lo�niska.

Akcja�� nazwana operacją „Salomon”�� �s�anowiła rekord świa�a: 1087 osób 
zos�ało prze�ranspor�owan�ch w samolocie Boeing 747 obsł�giwan�m przez 
izraelskie linie lo�nicze El Al – podczas lo�� na pokładzie prz�szło na świa� 
dziecko�� a za�em liczba pasażerów powiększ�ła się o jeden.

Kryzys absorPCji drugiEj fali olim

�imo że po operacji „�ojżesz” zdob��o doświadczenia i w�ciągnię�o wnio-
ski�� nie pows�rz�mało �o ciągnącego się kr�z�s� absorpcji �akże w prz�padk� 
alii z operacji „Salomon”.

Kr�z�s imigracji e�iopskich Ż�dów�� k�órz� zos�ali zm�szeni do przesko-
czenia 30 la� do przod��� z �rad�c�jnego społecze�s�wa pa�riarchalnego do 
społecze�s�wa nowoczesnego i o�war�ego�� zaczął się j�ż w kraj� pochodze-
nia. Imigranci i �chodźc� b�li po�ajemnie prz�wożeni ze swoich wsi do Addis 
Abeb��� �onder� i �am czekali przez dł�gi czas w �r�dn�ch war�nkach. Nara-
żeni na przemoc�� alkoholizm i inne zw�czaje�� k�ór�ch wcześniej na wsi nie 
znali�� cz�li się zag�bieni. Dochodziło do głębokich kr�z�sów w rodzinach�� 
prz�gnębion�ch brakiem działania i sfr�s�rowan�ch. �d� prz�b�li do Izraela�� 
�r�dności ��lko się wzmogł�.

Różne badania i analiz��� przeprowadzone w ciąg� os�a�nich dwóch dekad�� 
�kazał� wiele problemów związan�ch z as�milacją imigran�ów. Większość 
z nich w�nikała z różnic k�l��row�ch. O�o kilka najważniejsz�ch:
1. Okazało się�� że is�nieje ogromna przepaść międz� ��opijną wizją Izraela�� 

jaką mieli e�iopsc� olim przed aliją�� a ��m�� co zas�ali po prz�jeździe do 
Izraela. Na prz�kład olim z E�iopii�� ż�jąc� wedł�g prawa religii ż�dowskiej 
(wedł�g s�arej �rad�cji)�� spodziewali się�� że wsz�sc� ob�wa�ele pa�s�wa 
będą religijni. Fak��� że ich ż�dos�wo zos�ało zakwes�ionowane i nałożono 
na nich obowiązek konwersji�� ��lko wzmocnił ich pocz�cie rozczarowania 
i fr�s�racji.

2. Okazało się�� że �empo ż�cia społecze�s�wa izraelskiego jes� zb�� sz�bkie 
i olim się w nim g�bią. Inaczej �eż pos�rzegają czas. Badanie �adiego 
Ben-Ezera �kaz�je�� iż czas pojmowan� przez E�iopcz�ków ma charak�er 
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c�kliczn�. Różni się od czas� linearnego w k�l��rze zachodniej. Brak czas� 
c�klicznego powodował dezorien�ację oraz zab�rzenia w f�nkcjonowani� 
olim .

3. W E�iopii zachow�wano w�raźn��� �rad�c�jn� podział ról w rodzinie. w�ni-
kając� z pojmowania rodzin� jako najw�ższej war�ości. Wraz z aliją do 
Izraela władza rodziców i ich a��or��e� osłabł�. Zb�rzon� zos�ał również 
�rad�c�jn� model rodzin��� wsk��ek odwrócenia się ról pomiędz� rodzicami 
a ich dziećmi oraz ze względ� na absorpcję młodzież� e�iopskiej w in�er-
na�ach (pa�rz poniżej). Spowodowało �o kr�z�s�� zwłaszcza wśród s�arsz�ch 
członków e�iopskiej społeczności.

4. Przejście z ż�cia na wsi�� w o�war�ej przes�rzeni i blisko na��r��� do ż�cia 
miejskiego w dzielnicach i osiedlach mieszkaniow�ch; przejście z zawodów 
rolnicz�ch�� k�óre dawał� pocz�cie sens� i radości ż�cia�� do zawodów mono-
�onn�ch�� pozbawion�ch wi�alności i znaczenia (s�rażnic��� personel sprzą�a-
jąc��� pracownic� prod�kcji) – wsz�s�ko �o powodowało�� że wiel� pogrążało 
się w rozpacz� i apa�ii.

 Zawod� i zajęcia (rolnic�wo i rzemiosło) oraz narzędzia�� k�óre gwaran�o-
wał� olim prze�rwanie i przeż�cie w kraj� pochodzenia – w znacznej mie-
rze s�ał� się bez�ż��eczne i nie pasował� do war�nków ż�cia w Izrael�. 
Wiel� cz�ło się jak dzieci�� k�óre m�szą się wsz�s�kiego na�cz�ć�� l�b jak 
niewidomi�� gł�si i niemi w nieznan�m świecie.

5. Obraz czarnoskórego człowieka w zachodnim świecie przepełnion� jes� 
�przedzeniami i s�ereo��pami. W każd�m prz�padk� jego poz�cja na dra-
binie społecznej jes� niższa. Nies�e���� nadal ma �o wpł�w na s�a��s „czar-
n�ch Ż�dów”. Wiel� skarż� się na rasis�owskie podejście l�b co najmniej 
pro�ekcjonaln� s�os�nek wiel� watikim. W E�iopii wiel� olim nie b�ło świa-
dom�ch is�nienia s��gma�ów rasow�ch i �ego�� że w obrębie narod� ż�dow-
skiego będą w�różniającą się mniejszością rasową. W momencie�� gd� �o 
odkr�li�� przeż�li ogromn� szok. W�cz�lenie E�iopcz�ków na swój wizer�-
nek i pocz�cie zniewagi�� k�óre wiel� z nich nosiło w serc��� znalazło �jście 
w w�darzeni� mając�m związek ze zniszczeniem krwi poz�skanej w akcji 
krwiodaws�wa. 24 s��cznia 1996 r. op�blikowano w dziennik� „Maariw”�� 
że jednos�ki krwi oddanej przez olim z E�iopii są przekaz�wane do ���liza-
cji. W rzecz�wis�ości okazało się�� że wedł�g poli��ki �DA (Magen Dawid 
Adom)�� o cz�m z resz�ą nie poinformowano �inis�ers�wa Zdrowia�� w la�ach 
1984-1996 zos�ał� zniszczone prawie wsz�s�kie jednos�ki krwi pobranej 
od olim z E�iopii i ich po�omków. Ujawnienie �ego fak�� w�wołało gniew 
i wzb�rzenie.

 28 s��cznia 1996 r.�� kilka dni po �jawnieni� działa� Magen Dawid Adom�� 
około 10 ��s. członków społeczności e�iopskiej demons�rowało naprze-
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ciwko kancelarii premiera pod hasłem „Nasza krew (jes� �aka sama) jak 
wasza” (hebr. Damenu ke-damechem). Policja�� k�óra prz�go�owała się na 
cichą demons�rację�� b�ła zaskoczona rozmiarem pro�es��. Demons�ranci 
zaa�akowali policję kijami�� poleciał� kamienie�� a nawe� barierki. W odpo-
wiedzi policja �ż�ła arma�ek wodn�ch�� grana�ów ogł�szając�ch�� gazów 
łzawiąc�ch i g�mow�ch k�l. Około 20 demons�ran�ów i 41 f�nkcjonari�-
sz� policji zos�ało rann�ch. Około 600 samochodów należąc�ch do pra-
cowników kancelarii premiera zos�ało �szkodzon�ch. B�ła �o najbardziej 
b�rzliwa demons�racja w his�orii Izraela�� aż do w�darze� z października 
2000 r. Demons�racja �a w�r�ła się w zbiorowej pamięci olim z E�iopii 
jako w�darzenie przełomowe�� il�s�r�jące wedł�g nich rasizm społecze�-
s�wa izraelskiego. W konsekwencji ��ch w�darze� powołano komisję do 
ich w�jaśnienia pod przewodnic�wem b�łego prez�den�a Izraela�� Icchaka 
Nawona.

 Komisja �s�aliła�� że dec�zja�� ab� nie w�korz�s��wać krwi olim z E�iopii�� 
nie zos�ała w�dana przez �inis�ers�wo Zdrowia i b�ła spowodowana prz�-
cz�nami med�czn�mi�� k�óre nie miał� podłoża rasis�owskiego. �ednakże 
komisja �s�aliła �akże�� że proced�ra poz�skiwania krwi b�ła niewłaściwa. 
Poleciła zmian� proced�r� pobierania krwi od dawców�� w �en sposób�� ab� 
podejście do każdego dawc� b�ło ind�wid�alnie i nie miało nic wspólnego 
z prz�należnością do gr�p� społecznej.

6. Większość imigran�ów nie miała w swoim sąsiedz�wie żadnej społecz-
ności l�b gr�p� miejscowej�� z k�órą iden��fikowałab� się e�nicznie i do 
k�órej mogłab� prz�należeć�� jak �o b�ło w prz�padk� olim – orien�aln�ch 
Ż�dów cz� �eż Ż�dów aszkenaz�jskich�� k�órz� napł�wali w okresie jisz�w�. 
Z p�nk�� widzenia �echnicznego�� olim z E�iopii klas�fikowani są jako mizra-
chim – orien�alni (hebr. mizrachim = wschodni; pochodząc� z Azji – Afr�ki). 
�ednak nawe� z p�nk�� widzenia Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��ki Izraela 
(hebr. Ha-Liszka Ha-Merkazit le-Statistika) mowa jes� o gr�pie o odrębn�m 
pochodzeni�. Mizrachim/sefardim, cz�li Ż�dzi orien�alni/sefard�jsc��� nie 
prz�garnęli ich pod swoje skrz�dła i e�iopsc� Ż�dzi sami m�sieli �s�anowić 
odrębne ins����cje religijne dla swoich po�rzeb. Wzmocniło �o doda�kowo 
ich pocz�cie odmienności i obcości.

7. Trak�owanie olim z E�iopii jak biedną pop�lację i sk�pianie ich w ośrod-
kach absorpcji odciąga ich od codzienn�ch zajęć�� opóźnia włączenie się do 
społecze�s�wa oraz zmienia w biern�ch i zależn�ch od ins����cji absorpcji 
i ich �rzędników. W konsekwencji maleją �akże możliwości za�r�dnienia 
olim. Ośrodki absorpcji przeksz�ałcił� się w miejsca s�ałego zamieszkania�� 
s�ając się swego rodzaj� ge��ami�� a �lpan� i zasiłki na ��rz�manie działał� 
jak ochrona przed pójściem do prac�. A kied� ole nie jes� w s�anie samo-
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dzielnie f�nkcjonować w społecze�s�wie�� nie jes� panem swojego ż�cia�� 
odebran� zos�aje m� �akże szac�nek.

8. Ze względ� na brak mieszka��� wiel� e�iopskich olim mieszka�� podobnie 
jak ich poprzednic� z operacji „�ojżesz”�� w ��mczasow�ch lokalach�� k�óre 
zdąż�ł� przeksz�ałcić się w zaniedbane dzielnice i s�worz�ć k�l��rę �bó-
s�wa.

9. Największą �r�dność s�anowił� różnice i braki w ed�kacji�� w ��m �r�dności 
jęz�kowe (w pisani� i mówieni�). Spośród ��ch�� k�órz� prz�b�li do Izraela 
w operacji „�ojżesz” i „Salomon”�� 80% nie �miało pisać i cz��ać nawe� 
w jęz�k� ojcz�s��m. Prz�b�li do Izraela jako analfabeci. Ten s�an rzecz� 
zmienił proces absorpcji i in�egracji w gehennę zarówno dla s�ron� prz�j-
m�jącej imigran�ów�� jak i dla sam�ch prz�b�szów. Izraelski s�s�em ed�-
kacji dołoż�ł wszelkich s�ara��� ab� poprawić poziom w�ksz�ałcenia wśród 
olim. Zainwes�owano w �o wiele środków. Niemniej jednak ze względ� na 
ogromną przepaść oraz z powod� popełnienia s�ra�egiczn�ch błędów (cza-
sem nie�m�śln�ch�� a czasem z powod� zazdrości i brak� mądrego podej-
ścia) działania nie prz�niosł� oczekiwan�ch rez�l�a�ów i przepaść is�nieje 
do �ej por�.

 Różnice w w�ksz�ałceni� mają bezpośredni wpł�w na pewność siebie 
olim z E�iopii i ich niski s�a��s w społecze�s�wie. Wpł�wają również na 
ich szanse za�r�dnienia. Wiel� pracodawców nadal �nika za�r�dniania 
E�iopcz�ków (nawe� jeśli mają w�ższe w�ksz�ałcenie) z powod� błędnego 
założenia�� że społeczność �a nie jes� w s�anie dobrze f�nkcjonować w zor-
ganizowan�m s�s�emie.

PoCzątKi ProblEMu fElasz Mura

Operacja „Salomon” �kazała w całej pełni problem Felasz ��ra. Określe-
nie Felasz Mura l�b Felas Mura oznacza Falaszim Mumarim (hebr. Felasza – ci�� 
k�órz� odeszli od wiar��� konwer�owali się)�� cz�li ��ch e�iopskich Ż�dów�� k�órz� 
przeszli na chrześcija�s�wo. W opinii na�kowców proces przechodzenia na 
chrześcija�s�wo wśród społeczności Felasz ��ra rozpoczął się w XIX w.�� gd� 
nasiliła się działalność chrześcija�skich misjonarz� w E�iopii�� i �rwał w wie-
k� XX.

�łówn�m problemem społeczności Felasz ��ra jes� kwes�ia ich ż�dos�wa�� 
a co za ��m idzie�� prawo do alii do Izraela. T�ż przed operacją rząd zdec�-
dował�� że akcja ewak�ac�jna nie obejmie około 2800 Ż�dów bądź po�omków 
��ch�� k�órz� przeszli na chrześcija�s�wo (członków społeczności Felasz ��ra)�� 
a k�órz� prz�jechali do Addis Abeb��� ponieważ �akże chcieli w�emigrować do 
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Izraela. Dec�zja o nieewak�owani� Felasz ��ra b�ła prawomocna do czas� 
w�jaśnienia problem� poprzez in�erpre�ację Prawa Powro��. W ��m miejsc� 
war�o również za�waż�ć�� że znaczna liczba imigran�ów z operacji „Salomon”�� 
a nawe� z operacji „�ojżesz” (Chaim Diwon�� ówczesn� ambasador Izraela 
w E�iopii�� szacował �ę liczbę na 300 osób)�� prawdopodobnie chrześcijan�� b�ła 
go�owa �dać Ż�dów�� ab� móc o�rz�mać izraelską wizę.

Większość rodzin Felasz ��ra w�emigrowała do Izraela po operacji 
„Salomon” i przeszła konwersję na j�daizm�� ale niek�órz� pozos�ali w Addis 
Abebie�� nie mając pewności�� co ich czeka. Wiele ż�dowskich organizacji 
dobrocz�nn�ch�� �akich jak �OINT i NACOE��� dos�arcza im pomoc h�ma-
ni�arną. Deba�a na �ema� ich prawa do alii cz� do imigracji �ocz� się od la� 
międz� izraelskimi ins����cjami rządow�mi a społecznością e�iopską.

EwaKuaCja z Karawan

W 1990 r.�� w przeddzie� prz�jazd� ogromnej alii z ZSRR i E�iopii�� władze 
Izraela powołał� archi�ek�a �on� Fi�elsona�� k�ór� miał ogromną wiedzę i do-
świadczenie w dziedzinie projek�owania mod�łow�ch jednos�ek mieszkaln�ch 
oraz sz�bkiego planowania i realizacji �ego ��p� projek�ów�� na s�anowisko 
kierownika zespoł� projek�owego do b�dow� mieszka� ��mczasow�ch. Celem 
b�ło rozwiązanie problem� brak� mieszka�.

27 ��s. karawan i prz�czep mieszkaln�ch zos�ało �s�awion�ch w ciąg� 
dwóch la� jako na��chmias�owe i ��mczasowe rozwiązanie problem� mieszka-
niowego. �iał� sł�ż�ć olim za dom�� aż do zako�czenia b�dow� s�ał�ch miesz-
ka� i osiedli przez �inis�ers�wo B�downic�wa i �ospodarki �ieszkaniowej.

Rozmieszczenie jednos�ek mieszkaln�ch wedł�g regionów kraj� w�gląda 
nas�ęp�jąco: około 30% jednos�ek mieszkaln�ch zlokalizowan�ch jes� w cen-
�r�m Izraela�� a około 30% na północ od Ne�anii. Pozos�ałe mod�ł� pos�a-
wiono na Negewie�� w ��dei i Samarii (Zachodni Brzeg) oraz w S�refie �az�. 
Największe osiedla pows�ał� w Beer Szewie (Nachal Baka�� gdzie zains�alo-
wano 2308 jednos�ek mieszkaln�ch)�� w pobliż� Akr� (w Chacaro� �osef �s�a-
wiono 1658 sz��k)�� w Chacor (Chacori� – 918 jednos�ek) w pobliż� hajf� 
(914 jednos�ek w Newe Karmel). Chciano rozs�awić jednos�ki mieszkalne 
w możliwie największej liczbie miejsc�� nawe� w mał�ch sk�piskach�� licząc�ch 
zaledwie kilkadziesią� jednos�ek. W rez�l�acie całkowi�a liczba osiedli�� k�óre 
�s�awiono�� w�nosiła około 430.

Na począ�k� wcale nie ��worzono specjaln�ch osiedli dla olim z E�iopii�� 
ale gd� prz�b�li do kraj� w sz�bkiej misji�� całkowicie zasiedlili kilka dzielnic�� 
w k�ór�ch nie mieszkał� pop�lacje inn�ch olim. Prz�b�sze z krajów b�łego 
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ZSRR przez kró�ki czas zamieszkiwali osiedla karawan�� do momen�� prze-
prowadzki do s�ał�ch mieszka�. W odróżnieni� od nich E�iopcz�c� pozos�ali 
w ��ch osiedlach prz�czep znacznie dł�żej niż przewid�wał �o plan przenie-
sienia ich do s�ał�ch mieszka�.

Ewak�acja z karawan pod koniec la� 90-��ch i przeprowadzka do własn�ch 
mieszka� b�ł� pierwszą oznaką zmian na lepsze w absorpcji olim z E�iopii.

kOnIec alii

W 2003 r.�� po nie�s�ając�ch naciskach i obradach�� rząd izraelski podjął 
his�or�czną dec�zję�� ab� przeprowadzić aliję Felasz ��ra. O�o najważniejsze 
w�darzenia:

W 2005 r. podję�o dec�zję o podwojeni� liczb� olim z E�iopii�� k�óra wów-
czas w�nosiła około 300 osób miesięcznie. Wedł�g założe��� aż do 2007 r. mieli 
w�jechać do Izraela wsz�sc� Felasz ��ra kwalifik�jąc� się do alii oraz osob� 
oczek�jące w obozach�� razem około 13 ��s. l�dzi�� po cz�m oboz� miał� zos�ać 
zamknię�e na dobre.

�ednak dec�zja �a zos�ała odrz�cona przez �inis�ra Spraw Wewnę�rzn�ch�� 
co wzb�dziło gniew izraelskich organizacji sk�piając�ch prz�b�szów z E�iopii. 
Oficjaln�m powodem władz b�ł brak środków w b�dżecie�� ale można prz�jąć�� 
że is�niał� również względ� poli��czne i religijne (pojawił się zarz���� że oboz� 
�e prz�ciągnęł� wiel� „gapowiczów”). Nie brakowało �eż skomplikowan�ch 
problemów �echniczn�ch ze sprawdzeniem kwalifikacji olim do alii .

Od operacji „Salomon” is�niał� w E�iopii dwa ośrodki pomoc��� w Addis 
Abebie i w �onderze. Tam czekali członkowie Felasz ��ra�� k�órz� chcieli 
zrobić aliję do Izraela. Przed�em większość z nich op�ściła swoje dom� i nie-
r�chomości. Z biegiem czas� war�nki w obozach pogarszał� się. Naras�ała 
fr�s�racja. Ponad�o w obozach przejściow�ch w �onderze panowała a�mosfera 
wielkiego napięcia. Rozpowszechniano plo�ki i wzajemne donos�. Uzbrojeni 
s�rażnic� pa�rolowali �eren wokół oboz�.

W 2005 r. zamknię�o ośrodek pomoc� w Addis Abebie�� k�ór� �dzielał wspar-
cia ��siącom oczek�jąc�ch na aliję. Wokół niego pozos�awion�ch zos�ało ��siące 
l�dzi (k�órz� w ko�c� w�jechali do Izraela)�� bez pomoc� ż�wnościowej i bez 
jakiegokolwiek odpowiedniego wsparcia ed�kac�jnego i religijnego. W prak-
��ce ws�rz�mano w Addis Abebie wsz�s�kie program� pomocowe�� finansowane 
ze środków organizacji NACOE� (szkoła ż�dowska�� dom modli�w��� cen�r�m 
społeczności ż�dowskiej�� k�óre prowadziło program doż�wiania i dos�arczało 
ciepł� posiłek dla dzieci do la� sześci� i dla dzieci ze szkoł� ż�dowskiej�� pro-
gram rozdawania ż�wności dla młod�ch ma�ek i kobie� w ciąż�).
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Ogółem�� od podjęcia dec�zji 16 l��ego 2003 do 2007 na �er��ori�m Izraela 
wjechało około 12 ��s. osób ze społeczności Felasz ��ra. �ednakże w obozie 
w �onderze wciąż wiel� oczekiwało z nadzieją na aliję. W 2007 r. Agencja 
Ż�dowska miała ��lko jednego s�ałego przeds�awiciela w Addis Abebie. B�ł on 
w s�ał�m�� codzienn�m kon�akcie z obozem w �onderze i sam jeden zajmował 
się proced�rami imigrac�jn�mi Felasz ��ra�� k�órz� o�rz�mali pozwolenie na 
aliję. W �onderze zaś �rzędował w�słannik �inis�ers�wa Spraw Wewnę�rz-
n�ch�� k�ór� przeprowadził w�wiad� z rodzinami i b�ł �poważnion� z ramienia 
Agencji Ż�dowskiej podejmować dec�zję o ��m�� k�o o�rz�ma pozwolenie na 
aliję .

W lis�opadzie 2010 r. rząd za�wierdził przeprowadzenie alii doda�kowej 
liczb� Felasz ��ra „z powodów religijn�ch i h�mani�arn�ch”. W �en sposób 
alija z E�iopii zos�ała zako�czona. �edn�m r�chem i bez zadawania zbędn�ch 
p��a��� minis�rowie za�wierdzili �ransfer miliardów szekli (kwo�a szacowana 
jes� na 4 mld szekli) na absorpcję 8 ��s. osób�� k�óre nie są Ż�dami�� z oboz� 
przejściowego w �onderze. Nawe� Prawo Powro�� ich nie �znaje. Rząd ogło-
sił�� że w �en sposób ko�cz� zorganizowan� �ranspor� Felasz ��ra i więcej j�ż 
nie w�da zgod� żadn�m inn�m kand�da�om z E�iopii na wjazd do Izraela na 
pods�awie prz�należności do �ej społeczności. Ab� wjechać do Izraela�� w�ma-
gane jes� spełnianie wsz�s�kich poniższ�ch war�nków:
1. Kand�da� m�si mieć „pochodzenie ż�dowskie od ma�ki” oraz m�si „popro-

sić o konwersję”.
2. Kand�da� m�si b�ć wpisan� do „Rejes�r� społeczności oczek�jąc�ch 

w �onderze” przechow�wanego w sekre�ariacie rząd� izraelskiego�� wedł�g 
dan�ch ak��aln�ch na 2010 r.

3. Krewni kand�da�a w Izrael� m�szą złoż�ć wniosek w jego imieni� w ciąg� 
�rzech miesięc� od 14 lis�opada 2010. 
Wedł�g dec�zji rząd��� na przes�rzeni 3–4 la� alija obejmie szac�nkowo do 

200 olim miesięcznie�� a �empo jej wzros�� będzie o wiele niższe niż w la�ach 
2001–2007.

Fale alii do Izraela oraz w�soki wskaźnik dzie�ności e�iopskich kobie� spra-
wił��� że sek�or e�iopskich Ż�dów odznaczał się szczególnie sz�bkim �empem 
wzros�� (w la�ach 90-��ch wskaźnik w�nosił 6% rocznie w porównani� z 1��8% 
wśród ogół� pop�lacji ż�dowskiej).

Do 2009 r. pochodząc� z E�iopii s�anowili gr�pę około 120 ��s. osób (1��5% 
ogólnej pop�lacji Izraela)�� z czego około jedną �rzecią s�anowili �rodzeni 
w Izrael��� a dwie �rzecie �rodził� się w E�iopii. Prognoz� Cen�ralnego Bi�ra 
S�a��s��ki Izraela na najbliższe la�a wskaz�ją na znaczn� wzros� liczb� miesz-
ka�ców pochodząc�ch z E�iopii�� głównie dla�ego�� że większość pop�lacji e�iop-
skich Ż�dów �o młodzi l�dzie�� ok. 40% w porównani� z 27% wśród pop�lacji 
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chrześcijan�� 33% wśród dr�zów oraz w porównani� z ok. 26% wśród l�dności 
ż�dowskiej i 28% wśród całej pop�lacji Izraela.

Dzisiaj wsz�sc� członkowie sek�ora e�iopskiego mają babkę l�b dziadka�� 
k�órz� �rodzili się w E�iopii. Większość ich rodziców �rodziła się w E�iopii. 
W wiel� prz�padkach dziadkowie ż�ją i wn�ki wciąż mają kon�ak� z ich s��-
lem ż�cia i świa�opoglądem. �ożna prz�p�szczać�� że kied� pokolenie dziad-
ków i babć odejdzie�� związki k�l��rowe z E�iopią osłabią się.

Kryzys rodziny

W E�iopii�� podobnie jak w inn�ch społecze�s�wach �rad�c�jn�ch�� małże�-
s�wa nie są zawierane w w�nik� roman��czn�ch i jawn�ch spo�ka� (w s��l� 
zachodnim i ind�wid�alis��czn�m)�� ale w drodze swa�ania (w�bór należ� 
do rodzin� mężcz�zn�). Kl�czową rolę w połączeni� dwojga l�dzi odgr�wa 
pochodzenie oraz szac�nek (co ocz�wiście nie w�kl�cza późniejszego zako-
chania się małżonków). Wzajemna lojalność małżonków jes� pods�awow�m 
i absol��n�m nakazem�� w�nikając�m zarówno z prz�kaza� religijn�ch („Nie 
c�dzołóż”)�� jak i z konserwa��wnego�� �rad�c�jnego s��l� ż�cia.

W większości społeczności ż�dowskich b�ło prz�ję�e�� że młodzieniec 
w wiek� 18 la� i dziewcz�na w wiek� la� 13 mogą zawrzeć związek małże�ski. 
Zdarzał� się pojed�ncze prz�padki�� gd� rodzice pos�anowili pożenić dzieci 
w młodsz�m wiek�. W�ed��� mimo iż doszło do zaśl�bin�� mąż nie mógł obco-
wać z żoną. Rodzice pana młodego dawali gwarancję rodzicom pann� młodej�� 
że dziewcz�na będzie pod ich opieką oraz że będą s�rzec jej zdrowia i cz�s�ości 
(�j. dziewic�wa)�� aż osiągnie dojrzałość płciową�� �j. do la� �rz�nas��. Dopiero 
w�ed� pan młod� s�awał się jej prawowi��m małżonkiem.

W Izrael� obowiąz�ją całkowicie odmienne norm�. Coraz więcej młod�ch 
par zamieszk�je razem przed śl�bem (co nie b�ło dop�szczalne w przeszło-
ści) i współż�je ze sobą. Zdarza się�� że pobierają się�� kied� kobie�a jes� j�ż 
w ciąż�. Społecze�s�wo e�iopskie jes� go�owe zazw�czaj prz�mknąć oko na 
�akie prak��ki�� pod war�nkiem�� że nas�ępn�m krokiem jes� małże�s�wo�� a nie 
��lko prz�goda.

Współczesne związki zawierane są nie ��lko na pods�awie pochodzenia 
e�nicznego i społecznego�� ale również na pods�awie kr��eriów społeczno-
ekonomiczn�ch. W Izrael� ksz�ał��je się wars�wa w�ksz�ałcon�ch E�iop-
cz�ków. O�rz�mali oni w�ksz�ałcenie na eli�arn�ch �czelniach. Są młodzi�� 
robią karierę. Coraz częściej są j�ż �s�awieni finansowo i osiągnęli pewien 
s�a��s społeczn�. �ają więc rozr�wkę�� posz�k�jąc „na r�nk�” singli �akich  
jak oni.
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�łodzi e�iopsc� single również odkr�li czar in�erne�ow�ch serwisów rand-
kow�ch – na prz�kład na s�ronie �ellkom (www.mellkom.com)�� k�óra ofer�je 
szeroką gamę �sł�g�� ar��k�ł� i informacje prz�da�ne dla sek�ora e�iopskiego�� 
jes� �eż randkow� serwis online o całkiem prz�zwoi��m s�andardzie. �a kwe-
s�ionari�sz do w�pełnienia wraz ze wsz�s�kimi dan�mi�� fo�ografią i rozróżnie-
niem�� cz� posz�k�je się mężcz�zn��� cz� kobie��.

�edna �rad�c�jna zasada nadal pozos�aje ak��alna�� nawe� w Izrael� – 
zakaz małże�s�w z krewn�mi. Pokrewie�s�wo jes� zdefiniowane do siedmi� 
pokole� ws�ecz. Dlaczego e�iopsc� Ż�dzi (należ� zaznacz�ć�� że również e�iop-
sc� chrześcijanie) przes�rzegają liczenia siedmi� pokole��� zanim zezwolą na 
zawarcie małże�s�wa? To zw�czaj nie do prz�jęcia dla or�odoks�jnego j�dai-
zm��� ale wedł�g słów kies (d�chownego prz�wódc� e�iopskiego) �elka Ezri: 
„Siedem jes� świę�ą liczbą w halasze: szaba��� szmitta (rok szaba�ow�) co sie-
dem la��� siedem ��godni liczenia Omer (Sfirat ha-Omer)�� w siódm�m poko-
leni� j�ż nie pł�nie �a sama krew. To �rad�cja od nasz�ch ojców. W E�iopii 
zdarz�ło się�� że krewni przez pom�łkę zawarli małże�s�wo�� ale gd� s�ało się 
jasne�� że �o błąd�� para od raz� rozwiodła się i nie w�dawała na świa� dzieci 
w grzech�”. Ocz�wiście zasada siedmi� pokole��� jes� wielkim ograniczeniem 
i �r�dnością dla młod�ch l�dzi. Dla�ego wiel� rabinów spoza e�iopskiej spo-
łeczności w�dało orzeczenia halachiczne�� k�óre łagodzą �ę kwes�ię (zwaną 
„małże�s�wem wśród krewn�ch”).

�łoda para�� k�óra nie zdec�d�je się na śl�b wedł�g �rad�cji�� w wiel� 
prz�padkach (nie we wsz�s�kich�� ocz�wiście) nie o�rz�ma błogosławie�s�wa 
rodzin� i b�ć może nawe� �sł�sz� mocne przekle�s�wa. Reakcje rodzin� mogą 
prz�jąć formę klą�w� na dzieci�� os�en�ac�jnej nieobecności na śl�bie�� a nawe� 
zerwania wszelkich kon�ak�ów z młodą parą. Dalsza rodzina pann� młodej 
i pana młodego również może prz�s�ąpić do bojko���� szczególnie ze względ� 
na szac�nek dla rodziców�� k�ór� zos�ał zniszczon�.

Należ� zaznacz�ć�� że większość e�iopskich Ż�dów �nika związków małże�-
skich z członkami Felasz ��ra�� k�órz� zresz�ą s�anowią w Izrael� nieznaczną 
część imigran�ów e�iopskiego pochodzenia. �ałże�s�wa międz� E�iopcz�kami 
a Ż�dami z inn�ch społeczności Izraela l�b z nie-Ż�dami są rzadkością�� co 
wzmacnia zamknię�� i odizolowan� charak�er �ej gr�p� w Izrael�.

Alija do Izraela spowodowała dras��czne zmian� k�l��rowe w model� 
e�iopskiej rodzin�. E�iopsc� Ż�dzi mieszkali w Afr�ce�� zgodnie z pa�riar-
chaln�m porządkiem. Siła i władza należał� do ojca rodzin�. Wiek mężcz�-
zn� dawał m� władzę i prz�wódz�wo�� a więc w środowisk� domow�m s�arsi 
b�li prz�wódcami społeczności i jej rzecznikami w kon�ak�ach ze świa�em 
zewnę�rzn�m. Ich mądrość d�k�owała f�nkcjonowanie społeczności i sposob� 
rozwiąz�wania problemów we wsz�s�kich dziedzinach ż�cia. Wraz z aliją do 
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Izraela�� zmniejsz�ła się war�ość mądrości s�arsz�ch�� ponieważ nie miała war-
�ości we współczesn�m społecze�s�wie. W izraelskiej rzecz�wis�ości młodzi 
i w�ksz�ałceni l�dzie�� posł�g�jąc� się jęz�kiem hebrajskim�� w�przedzili s�ar-
sz�znę�� będąc�ch dawniej pas�erzami i na�cz�cielami społeczności. Zmiana 
miała konsekwencje w osłabieni� nie ��lko s�r�k��r� e�nicznej�� ale również 
rodzin�.

Ocz�wiście�� E�iopcz�c� są społecznością zamknię�a w sobie i nieśmiałą 
(choć w�daje się�� że �a cecha k�l��rowa �legła zmianie w młod�m pokoleni�). 
Z �ego powod� mieli poważne �r�dności z prz�zw�czajeniem się do bezpo-
średniości�� w�lewności i szors�kości�� cz�li ��pow�ch izraelskich cech. Kon�ras� 
międz� men�alnością e�iopską a izraelską zaos�rz�ł kr�z�s absorpcji i nie 
ominął nikogo; dzieci�� młod�ch i s�ar�ch. S��l ż�cia i kod� zachowa� społe-
cze�s�wa izraelskiego�� k�óre komple�nie zakłócił� e�iopskie kod� k�l��rowe�� 
podkopał� f�ndamen�� �rad�c�jnej komórki: rodzin�. Zachwiał� i zmienił� 
świa�opogląd i przekonania�� przewar�ościował� prior��e��.

Kobie���� w�chowane w d�ch� prawie ślepego posł�sze�s�wa mężcz�źnie�� 
sz�bciej dos�osował� się do nowej rzecz�wis�ości. Wiele z nich korz�s�a z po-
moc� i wsparcia ins����cji odpowiedzialn�ch za absorpcję i z opieki społecznej. 
Prac�ją. Uczą się. Wkró�ce znaczna część mężcz�zn zos�anie daleko w ��le. 
Podział ról międz� mężem i żoną w wiel� rodzinach (nie we wsz�s�kich�� ocz�-
wiście) odwrócił się. Kobie�� s�ał� się ż�wicielkami rodzin�; ogniwem�� k�óre 
łącz� rodzinę z ins����cjami ż�cia społecznego. Poz�cja wiel� mężcz�zn obni-
ż�ła się�� a wraz z ��m zmalała ich władza�� pocz�cie własnej war�ości i sza-
c�nk�. Wsz�s�ko �o ma�� ocz�wiście�� bezpośredni wpł�w na relacje in��mne 
w związkach�� na pows�anie nowej s�r�k��r� hierarchii w rodzinie�� na relacje 
międz� rodzicami a dziećmi�� na zb�rzenie do��chczasow�ch konwencji i na 
wiele inn�ch spraw.

W E�iopii mężcz�zna ciesz�ł się najw�ższ�m s�a��sem w rodzinie. �ego 
dec�zje b�ł� os�a�eczne. On roz�aczał władzę�� w�dawał polecenia swoim 
„poddan�m” (żonie i dzieciom) i oczekiwał�� że w�pełnią je bez sprzeciw�. Od 
kobie�� w�magano�� ab� b�ła cicho; nie ��lko�� gd� znalazła się w �owarz�s�wie 
inn�ch mężcz�zn�� ale �akże prz� męż��� w ich własn�m dom�. �iarą dobrej 
żon� i ma�ki b�ło po��lne zachowanie i posł�sze�s�wo wobec męża. Ż�cio-
w�m celem kobie�� b�ło zaspokajanie jego po�rzeb. Podział ról w rodzinie b�ł 
jasn�. Kobie�a prowadziła gospodars�wo domowe�� mężcz�zna zarabiał i b�ł 
przeds�awicielem rodzin� poza domem. Niek�óre kobie�� zajmował� się garn-
cars�wem�� haf�em i rękodziełem; ich wkład finansow� b�ł niewielki. Nik� nie 
spodziewał się (i zarazem nie �możliwiał �ego)�� że kobie�a będzie niezależna 
finansowo – ani �eż�� ocz�wiście�� że zdobędzie w�ksz�ałcenie i będzie rozwijać 
się zawodowo.
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W s�os�nkowo kró�kim czasie�� jaki �pł�nął od dwóch fal alii z E�iopii�� 
zaszła is�o�na zmiana w �kładzie sił międz� płciami w rodzinie e�iopskiej. 
�ożna powiedzieć w d�ż�m �ogólnieni� (na pods�awie bada� wśród rodzin 
imigran�ów na świecie)�� że kobie�� prz�s�osow�ją się do zmian sz�bciej i ła-
�wiej niż mężcz�źni. W porównani� z mężcz�znami�� kobie�� ła�wiej się �czą�� 
zmieniają i adap��ją do now�ch realiów.

Izraelski s�s�em �bezpiecze� społeczn�ch (hebr. Ha-Mosad le-Bituach ha-
Leumi)�� w�płacając� ma�kom zasiłki macierz��skie�� zwiększ�ł kwo�� pieniężne 
w�płacane kobie�om. W �en sposób również wpł�nął na wzorce społeczne 
i rodzinne�� ponieważ zwiększ�ł się s�opie� ak��wnego �dział� kobie� w zarzą-
dzani� b�dże�em domow�m oraz w podejmowani� dec�zji. W Izrael� kobie�� 
są�� jak się w�daje�� o wiele bardziej zaangażowane w ksz�ałcenie się niż ich 
par�nerz�. W E�iopii rolą ojca b�ło prz�go�ować dzieci do ż�cia. Na zebrania 
rodziców w szkołach w E�iopii prz�chodzili w�łącznie ojcowie. T��aj�� jak j�ż 
wspomniano�� porządek zos�ał odwrócon�.

Zmiana s�a��s� kobie�� e�iopskiej zmieniła również jej oczekiwania wobec 
płci. Oczekiwania są doda�kowo wzmacniane przez coraz większą ekspoz�cję 
kobie� na przekaz� feminis��czne obecne w s�s�emie ed�kacji oraz w me-
diach. Wiele kobie��� zwłaszcza młod�ch�� j�ż nie s�aje z �rwogą i pokorą przed 
swoimi mężcz�znami. Oczek�ją od nich�� że je zroz�mieją�� pomogą w pracach 
domow�ch�� że będą się do nich odnosić z szac�nkiem i równością. Przes�ał� 
pos�rzegać siebie jako gorsze. Przeciwnie�� niek�óre nawe� pos�rzegają męż-
cz�znę w ka�egorii raczej ciężar� aniżeli mają�k� cz� zale�� i dec�d�ją się na 
zawieranie małże�s�w w późniejsz�m wiek�.

Chociaż sporo mężcz�zn cz�je się zagrożon�ch w świe�le zmian spowodo-
wan�ch imigracją�� wiel� z nich reag�je oboję�nością l�b bezsilnością. Z dr�-
giej s�ron��� coraz więcej kobie� e�iopskich�� w szczególności samo�n�ch ma�ek 
(ich wskaźnik jes� w�ższ� niż w ogólnej pop�lacji) bierze odpowiedzialność 
za swoje ż�cie i za ż�cie rodzin�. Kobie�� przejm�ją inicja��wę i prac�ją 
poza domem. Silne pragnienie s�kces� oraz s�abilności finansowej zachęca 
je do zdob�wania w�ksz�ałcenia i �mieję�ności zawodow�ch l�b na�kow�ch. 
Więcej kobie� niż mężcz�zn zasiada w szkoln�ch ławkach różn�ch ins����cji 
na�kow�ch. Ich obecność jes� szczególnie za�ważalna na kró�kich k�rsach 
zawodow�ch�� k�rsach pod�plomow�ch�� k�rsach pielęgniars�wa cz� opieki nad 
dziećmi.

Na��ralnie�� �ak rad�kalne zmian� równowagi sił pomiędz� płciami 
powod�ją napięcia. �ężcz�źni pozos�awieni z ��ł� odcz���ją �o częs�o jako 
pogardę�� łamanie konwencji oraz realne zagrożenie dla swojej władz� i s�a-
��s�. Niek�órz� reag�ją agresją. Shlomo �olla�� szef Depar�amen�� E�iop-
skich Olim w Agencji Ż�dowskiej�� k�ór� później zos�ał dep��owan�m Knese���� 
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w �en sposób pods�mował w jedn�m z w�wiadów kr�z�s małże�s�wa i rodzin�: 
„W E�iopii kobie�a znała swoją rolę�� mężcz�zna znał swoje miejsce�� �akże 
dzieci (…). Tam nie ma s�s�em� opieki społecznej. Nie ma sąd�. Władze 
nie in�erweni�ją. Policja nie in�erweni�je. Kobie�a nie w�chodzi z dom��� 
dzieci pasą s�ada i zbierają drewno do ogniska�� a ż�wicielem jes� mężcz�-
zna. Nie ma �niwers��e��. Nie ma s�resów. Nie ma zegara. Ne ma fabr�k. 
Nie ma szefa. Człowiek jes� sam sobie panem. Wolno �derz�ć kobie�ę�� wolno 
bić dzieci. W E�iopii nie is�nieje pojęcie gwał�� w rodzinie. Kobie�a należ� 
do męża i nie może powiedzieć nie. Lecz w Izrael� e�iopskie kobie�� bar-
dzo sz�bko poznał� swoje prawa. Ze�knęł� się z pracownikami socjaln�mi�� 
prawnikami�� pracownikami organizacji WIZO i Naama� oraz policją. Wne� 
zmienił się �kład w związkach. Nagle i kobie�a m�si �dać się do bank��� ab� 
podpisać rach�nek�� ma pieniądze i prz�sł�g�ją jej prawa. Kilka miesięc� póź-
niej pójdzie do prac� w fabr�ce. Pojawia się zazdrość. Kobie�a zacz�na się 
b�n�ować�� ocz�wiście dochodzą inne problem� e�iopskie. �ężcz�zna zacz�na 
cz�ć się sfr�s�rowan�. �eśli kobie�a mówi m� „nie” w noc��� �o pewnie dla�ego�� 
że zdradza go z sąsiadem. I �ak zacz�na się ka�as�rofa”7 . 

Ogólnie rzecz biorąc�� dorosł�m �r�dno jes��� a czasami wręcz s�aje się 
niemożliwe�� zmienić naw�ki i wzorce zachowa� �ksz�ał�owan�ch przez la�a. 
Z �ego powod� dorośli E�iopcz�c� nicz�m się nie różnią od swoich rówieś-
ników z inn�ch �rad�c�jn�ch gr�p społeczn�ch w Izrael�. Wiel� dorosł�ch 
w defens�wie prób�je ��rz�mać swoją �rad�c�jną poz�cję l�b prz�najmniej 
pozwala na s�opniowe jej osłabienie. Niek�órz� znaleźli w�godne schronienie 
w alkohol� (głównie w spoż�ci� piwa)�� s�ają się coraz bardziej br��alni bądź 
w cisz� �ł�mią emocje. Ich fr�s�racja rośnie�� zważ�wsz��� że ich żon� zaadap-
�ował� się do wzorców miejscow�ch; zmieniają zw�czaje�� w�chodzą do prac� 
poza domem i w �en sposób demons�r�ją swoją niezależność.

Nie�niknione �arcie z liberaln�mi war�ościami Zachod� w��warza nega-
��wną mieszankę w�b�chową. W wiel� rodzinach w�b�chają kłó�nie. Dochodzi 
do ciężkich sc�sji�� k�óre prowadzą nie raz do agres�wn�ch zachowa��� a w w�-
ją�kow�ch prz�padkach nawe� do przemoc� fiz�cznej. Niekied� prz�biera ona 
formę pobić�� samobójs�w i morders�w (należ� za�waż�ć�� że do dzisiaj wiel� 
mężcz�zn nie prz�jęło do wiadomości zamieszania�� jakie pows�ało wokół 
bicia kobie��� i dalej kon��n��je �e prak��ki�� k�óre zresz�ą b�ł� powszechnie 
akcep�owane w E�iopii). Wskaźniki samobójs�w i zabójs�w kobie� w rodzi-
nach społeczności e�iopskiej są znacznie w�ższe niż wskaźniki demograficzne 
w pop�lacji izraelskiej. Choć są �o zjawiska skrajne i szczególne�� niemniej 

7 Sari �akower-Balikow�� „Co �� jes�eś�� archi�ek�? Z cał�m szac�nkiem”�� �a’ariv�� 
26.05.2006�� s. 20–23.
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jednak wpł�wają nega��wnie na wizer�nek społeczności wśród izraelskiej opi-
nii p�blicznej.

Wedł�g rapor�� izraelskiego �inis�ers�wa Opieki Społecznej i Świadcze� 
Socjaln�ch (hebr. Misrad ha-Rewacha we-ha-Szerutim ha-Chewratiim)�� w 2004 rok� 
16% wsz�s�kich pozos�ając�ch w 60 schroniskach dla mal�re�owan�ch kobie� 
w Izrael� s�anowił� kobie�� pochodzenia e�iopskiego. Najbardziej jeżące włos 
dane do��czą zabójs�w w rodzinach. W la�ach 2003–2007 19 e�iopskich kobie� 
zginęło z rąk swoich par�nerów. W większości prz�padków mowa �� o zabój-
s�wie�� po k�ór�m dochodzi do samobójs�wa męża-morderc�. Liczb� �e wska-
z�ją na alarm�jąc� poziom przemoc� międz� małżonkami l�b par�nerami 
pochodzenia e�iopskiego�� w porównani� do resz�� społecze�s�wa.

Ins����cje i agencje rządowe prób�ją pows�rz�mać rozwój przemoc� na 
różne sposob�; prowadzą szkolenia dla lekarz��� pielęgniarek i śledcz�ch�� 
opracow�ją program� na�czania skierowane do odbiorców j�ż od najmłod-
sz�ch la��� organiz�ją kampanie informac�jne (w ��m warsz�a�� i seminaria 
dla rodzin pochodzenia e�iopskiego). Pows�ają ośrodki dla mal�re�owan�ch 
kobie�. Egzekwowane są zakaz� zbliżania się dla mężcz�zn s�os�jąc�ch prze-
moc�� w�dawane są przeciwko nim orzeczenia sądów�� orzeczenia pozbawienia 
wolności i inne. Te program� i działania pogłębiają poziom świadomości�� ale 
brak środków ��r�dnia dos�arczenie kompleksow�ch rozwiąza�.

Na marginesie należ� za�waż�ć�� że zjawisko �o nie jes� w�ją�kowa dla 
imigran�ów z E�iopii. Badania przeprowadzone w pa�s�wach prz�jm�jąc�ch 
wiel� imigran�ów wskaz�ją�� że l�dzie ci rzadko korz�s�ają z rozwiąza� i po-
moc� oferowan�ch przez ins����cje społeczne ds. in�egracji; prawdopodobnie 
ze względ� na �r�dności w kom�nikacji�� brak za�fania i barier� k�l��rowe 
zwłaszcza wśród imigran�ów z �rad�c�jn�ch k�l��r.

Kr�z�s rodzin� w�raża się również w w�sokim�� s�ale rosnąc�m wskaźnik� 
rozwodów. W E�iopii liczba rozwodów b�ła bardzo niska�� ponieważ najczęs�sze 
powod� rozs�a� w związkach (zdrada�� przemoc i�p.) nie is�niał� w zamknię�ej�� 
religijnej i �rad�c�jnej społeczności wiejskiej. W rzadkich prz�padkach zda-
rzał się pozew składan� przez jedno z małżonków w sądzie c�wiln�m E�iopii.

W e�iopskim społecze�s�wie znana b�ła �rad�c�jna proced�ra mediac�jno-
pojednawcza�� naz�wana ark (g��z: prz�jaciel�� dr�żba). Ark składała się z kilk� 
e�apów zmierzając�ch do osiągnięcia zgod� w małże�s�wie: osobis�e prze-
prosin��� zaangażowanie rodzin��� a na ko�c� zwrócenie się do miejscowego 
media�ora. Szymaglie (amh. media�or�� ciesząc� się szac�nkiem społeczności 
s�arsz��� l. poj od szymaglocz) nie jes� spokrewnion� z rodziną skłóconej par�. 
�eśli konflik� jes� szczególnie �r�dn� i nie jes� ła�wo go rozwiązać�� zwraca się 
do kilk� członków szymaglocz�� z k�ór�ch najs�arsz� pełni rolę przewodniczą-
cego. W prz�padk� gd� w�siłki kiesocz (kapłanów społeczności) l�b szymaglocz 
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(s�arsz�zna) do osiągnięcia zgod� w małże�s�wie nie powiodł� się�� w obecno-
ści rodziców zacz�nał� się negocjacje co do war�nków rozwod�. Szymaglocz 
sporządzali dok�men� rozwodow��� a obowiązkiem rozwodzącej się par� b�ło 
go �szanować. W Izrael� �en sposób mediacji nadal jes� powszechnie akcep-
�owan��� ale z biegiem la� �rad�cja �a osłabła�� jak resz�a inn�ch �rad�c�jn�ch 
zw�czajów. T�mczasem�� liczba rozwodów w sek�orze e�iopskim nadal rośnie 
i w�nosi obecnie 20%–30%.

Nawiasem mówiąc�� s�roną powodową są częściej kobie�� niż mężcz�źni�� 
niezależnie od fak���� że większość rozwiedzion�ch kobie� nie w�chodzi za mąż 
ponownie – w przeciwie�s�wie do większości rozwiedzion�ch mężcz�zn�� k�órz� 
żenią się ponownie l�b ż�ją w związk� par�nerskim�� �znawan�m przez prawo 
c�wilne (hebr. jeduim ba-cibur). W wiel� prz�padkach dr�gie małże�s�wo nie 
jes� w s�anie prze�rwać z �wagi na spore obciążenie finansowe (obowiązek 
alimen�ac�jn� względem b�łej małżonki i dzieci)�� k�óre m� �owarz�sz�.

Rodzina niepełna (z jedn�m rodzicem) jes� główn�m i bolesn�m proble-
mem dla olim z E�iopii. Rodzin� niepełne pows�ają w w�nik� separacji l�b 
rozwod��� jak również w nas�ęps�wie porz�cenia l�b śmierci jednego rodzica. 
Wiel� ojców l�b ma�ek zginęło podczas nieła�wej podróż� z E�iopii do 
S�dan��� w drodze do Izraela. B�li �eż mężcz�źni�� k�órz� zos�ali zwerbowani 
do e�iopskiego wojska wbrew ich woli�� i nik� do dziś nie wie�� co się z nimi 
s�ało. Liczba niepełn�ch rodzin znacząco wzrosła po alii�� w w�nik� w�sokiego 
współcz�nnika rozwodów w okresie adap�acji do ż�cia w Izrael�. Badanie 
przeprowadzone w 2002 r. w�kazało�� że jedna na cz�er� rodzin� z dziećmi 
w ��m sek�orze �o rodzina niepełna. Wedł�g dan�ch z Ins������ Brookdale�� 
rodzin� niepełne s�anowią od 17% do 28%. S���acja jes� o ��le �r�dna�� że 36% 
z nich �o rodzin� z �rojgiem l�b więcej dzieci�� a ��lko 5% ma�ek jes� za�r�d-
nion�ch. Rodzin� �e po�rzeb�ją kompleksowej pomoc��� k�óra �względniałab� 
ich po�rzeb� rodzinne�� zawodowe�� ekonomiczne i społeczne.

Należ� za�waż�ć�� że młode pokolenie�� k�óre w�chowało się w Izrael��� 
powiela par�nerskie wzorce zachowa� wobec odrębnej płci. Inaczej niż ich 
rodzice i rodzice ich rodziców. Znajd�je �o w�raz w ��m�� że coraz więcej mło-
d�ch l�dzi cz�ni swoje żon� współodpowiedzialn�mi w podejmowani� dec�zji�� 
pomaga im w pracach domow�ch i w robieni� zak�pów�� dochodzi do poro-
z�mienia w sprawach podział� obowiązków domow�ch�� w�da�ków i zabaw� 
z dziećmi. Taki mężcz�zna jes� wśród młod�ch kobie� o wiele bardziej szano-
wan� niż mężcz�zna „w �rad�c�jn�m s��l�”. Zmian� są powolne�� ale jes� �o 
j�ż widoczna �endencja.

T�mczasem poważn� kr�z�s w�s�ęp�je w wiel� rodzinach e�iopskich na 
�erenie całego kraj��� zwłaszcza w s�refach do�knię��ch biedą. Do��ka boleś-
nie młode pokolenie i znajd�je odzwierciedlenie w sz�bkim �empie wzro-
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s�� i nasilenia przes�ępczości. Badania przeprowadzone w 2003 r. przez dr 
Arnona Edels�eina z Ins������ Kr�minologii na Uniwers��ecie hebrajskim 
(hebr. Ha-Machon le-Kriminologia) dla �inis�ers�wa Absorpcji Emigracji 
i Bi�ra do Walki z Narko��kami i Alkoholem (hebr. Ha-Reszut le-Milchama 
be-Masim we-Alkohol) w�kazał��� że około jedna �rzecia młodzież� e�iopskiej 
miała doświadczenie z narko��kami�� w wiel� prz�padkach przed 15. rokiem 
ż�cia. �edna czwar�a zaż�wając�ch narko��ki popełniła przes�ęps�wa prze-
ciwko mieni� w cel� zdob�cia środków na nab�cie narko��ków. Liczba �cz-
niów szkół średnich pochodząc�ch z E�iopii�� k�órz� �ż�wają narko��ków�� jes� 
dwa raz� większa niż liczba młodzież� watikim sięgającej po narko��ki.

Z dan�ch op�blikowan�ch przez policję w 2004 r. w�nika�� że choć mło-
dociani olim z E�iopii s�anowili jed�nie 1��3 % młodzież� w kraj��� ich �dział 
w prowadzon�ch przez policję pos�ępowaniach z �działem niepełnole�nich 
w�niósł w ��m rok� 2��8 %. Zjawisko przes�ępczości i wandalizm� wśród mło-
dzież� E�iopii od �ego czas� ��lko się nasila. Rokrocznie wskaźniki przes�ęp-
czości wśród niele�nich rosną. Wzras�a �akże spoż�cie alkohol��� narko��ków 
miękkich i �ward�ch. �ak na razie�� nie widać na hor�zoncie żadnego rozwią-
zania.

gEtta biEdy i wyKluCzEnia

Wedł�g dan�ch Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��ki Izraela z 1999 r.�� olim 
z E�iopii sk�pieni b�li głównie w Cen�raln�m D�s�r�kcie (35��6%) oraz D�s-
�r�kcie Poł�dniow�m (25%). W hajfie mieszka 18��8% pop�lacji e�iopskich 
olim. �niejsze sk�piska olim znajd�ją się w D�s�r�kcie Północn�m (9%)�� 
�erozolimie (6��1%) i Tel Awiwie (3��6%). 1��6% olim mieszka w ��dei i Samarii 
(Zachodni Brzeg).

W rzecz�wis�ości pochodząc� z E�iopii są sk�pieni w niewielkiej liczbie 
miejscowości. W 14 miejscowościach mieszka ponad 3 ��s. osób z �ego sek-
�ora�� w ��m w 7 z ��ch miejscowości mieszka ponad 5 ��s. osób. Te miej-
scowości �o hajfa�� Riszon leCijon�� Aszdod�� Beer Szewa�� Aszkelon�� Rechowo� 
i Ne�ania. Ne�ania jes� miejscowością�� w k�órej mieszka największa liczba 
olim z sek�ora e�iopskiego: 10��2 ��s. osób.

�iejscowości�� w k�ór�ch mieszkają olim z E�iopii�� nie leżą w jedn�m obsza-
rze geograficzn�m. Również pod względem poziom� gospodarczo-społecz-
nego są �o ośrodki zróżnicowane. Obok miejscowości per�fer�jn�ch jak Kirja� 
�alachi�� Ne�iwo��� Kirja� Ekron�� Kirja� �a� i Af�la�� można znaleźć sk�pi-
ska l�dności e�iopskiej również w zamożn�ch ośrodkach miejskich regionów 
cen�raln�ch�� �akich jak Ra’anana�� Kfar Saba i hercelija. �ednakże dzielnice 
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zamożn�ch mias� w regionach cen�raln�ch�� w k�ór�ch mieszkają społeczno-
ści e�iopskie�� �o przeważnie dzielnice bied��� �lokowane w s�refach miejskich�� 
k�óre nie są �ważane za pres�iżowe.

W obrębie miejscowości per�fer�jn�ch odse�ek mieszka�ców pochodzenia 
e�iopskiego jes� znacznie większ� niż wśród ogół� pop�lacji. W Kirja� �ala-
chi mieszka�c� e�iopsc� s�anowią ponad 17% l�dności mias�a�� w Af�li – 8%�� 
w Kirja� Ekron – 7��4%�� w Kirja� �a� – 6��4%�� w Ne�iwo� – 4��9% mieszka�ców.

Inn�mi słow��� mimo że w szac�nkowo odse�ek przeds�awicieli sek�ora 
e�iopskiego�� k�órz� zamieszkali w �zw. „mias�ach rozwoj�”8 oraz w osadach 
na per�feriach�� nie jes� w�soki�� gd� jednak weźmiem� pod �wagę wielkość 
��ch miejscowości�� liczba mieszka�ców�� k�órz� do nich napł�nęli�� b�ła propor-
cjonalnie znacznie większa w porównani� z inn�mi miejscowościami. Dla�ego 
�eż aliję z E�iopii iden��fik�je się z ��mi mias�ami.

Sk�piska l�dności słabej i odcię�ej od resz�� społecze�s�wa na jedn�m 
homogeniczn�m obszarze s�worz�ł� dzielnice bied� (sl�ms�)�� gdzie miesz-
ka�c� ż�ją poniżej minim�m socjalnego. Na prz�kład dzielnica Kirja� �osze 
w Rechowo� s�ała się dzielnicą najbardziej ��ożsamianą z �bós�wem e�iop-
skim. Zos�ała zb�dowana w la�ach 50-��ch. Przeprowadzono nawe� projek� 
renowacji �enachema Begina�� ale mieszkania i b�d�nki mieszkalne w dziel-
nic� nadal są odrapane i �anie. W połowie la� 90-��ch�� kied� olim z E�iopii 
zaczęli w�prowadzać się z karawan i sz�kać mał�ch mieszka��� znaleźli �am 
pewnego rodzaj� rozwiązanie: cz�er� be�onowe ścian� za cenę�� z k�órą można 
spokojnie spać w noc��� a w dzie� spokojnie ż�ć.

W �en sposób Kirja� �osze zmieniła się w dzielnicę bied��� w małą Addis 
Abebę. Watikim po�ciekali i zos�awił ją dla olim. Zaniedbaną�� br�dną�� bez 
odpowiedniej infras�r�k��r� ed�kac�jnej i z bezcz�nn�mi mieszka�cami. 
W słoneczne dni na �licach w�grzewają się ko��. Rozwieszone pranie powiewa 
z balkonów nicz�m flagi �bós�wa�� świecące dzi�r� w�zierają z jednoli��ch 
kolorów spodni i kosz�l.

S�arc� z apa��czn�m�� prz�gaszon�m wzrokiem siedzą bezcz�nnie w kla�-
kach schodow�ch i na skwerkach. Dzieci i młodzież wałęsają się w gr�pach 
i od czas� do czas� w�b�cha międz� nimi jakaś kłó�nia. To właśnie w ��ch 
dzielnicach poziom przes�ępczości�� spoż�cie narko��ków i alkohol� s�ale 
rosną. Policja przeprowadza �am pa�role. Czasem wezwana jes� do in�erwen-
cji�� gd� w jakimś dom� dojdzie do w�b�ch� agresji. Ogólne wrażenie�� jakie 
sprawiają �akie miejsca�� �o brak w�jścia i beznadzieja.

8 Tzw. ajarot pituach �o mias�a pows�ałe wsk��ek plan� rozwoj� osadnic�wa w la�ach 
50-��ch (�zw. plan Szarona)�� główne w �alilei i na Negewie (�ł�m.).
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Kirja� �osze�� jak również okolice s�acji kolejowej w Lod (Szchunat ha-
Rakewet) oraz dzielnice w Aszdod�� Ne�anii�� Chaderze�� Kirja� �alachi i inne 
miejsca w cał�m kraj��� są sm��n�m s�mbolem prz�pominając�m o �r�dnoś-
ciach w absorpcji olim z E�iopii.

Dlaczego pows�ał� sk�piska dzielnic e�iopskich?
Pierwsz�m powodem jes� charak�er absorpcji. Olim z E�iopii (w prze-

ciwie�s�wie do olim z krajów WNP) nie zos�ali bezpośrednio �lokowani 
w s�ał�ch miejscach zamieszkania (inn�mi słow��� nie b�ła �o absorpcja bez 
ingerencji władz�� �akich jak np. podejmowanie dec�zji co do w�bor� miejsca 
zamieszkania�� prac� i sposob� ż�cia). Przeciwnie�� j�ż na sam�m począ�k� 
l�dzie zos�ali sk�pieni w ośrodkach absorpc�jn�ch i w osiedlach karawan. 
Dec�zja w sprawie absorpcji imigran�ów z E�iopii za pośrednic�wem Agencji 
Ż�dowskiej�� a nie w sposób bezpośredni�� b�ła �zasadniana niskim poziomem 
w�ksz�ałcenia olim oraz niewielkimi środkami�� k�óre prz�wieźli ze sobą do 
Izraela. Również brak mas� kr���cznej�� �j. s�arej imigracji e�iopskiej w Izra-
el� (e�iopskich watikim)�� k�órz� moglib� sł�ż�ć jako pomoc�� l�dność prz�jm�-
jąca falę olim prz�najmniej podczas operacji „�ojżesz”�� jes� jedną z prz�cz�n 
problemów �ej absorpcji.

Lokalizacja ośrodków absorpcji i osiedli karawan w Izrael� w is�o�n� spo-
sób wpł�nęła na miejsce s�ałego pob��� olim. Inn�mi słow��� ośrodki absorpcji 
b�ł� ważn�m cz�nnikiem w obecn�m rozlokowani� olim sek�ora e�iopskiego w 
kraj�. Większość imigran�ów�� k�órz� op�ścili ośrodki absorpc�jne�� przeniosła 
się do pobliskich miejscowości. �ednakże�� na bardzo wczesn�m e�apie�� gd� 
rząd zorien�ował się�� że pows�ają sk�piska bied� i obszar� zaniedbane�� opra-
cował poli��kę rozpraszania emigran�ów. W ��m cel� zaoferowano e�iopskim 
olim doda�ki do w�najm� oraz kred��� hipo�eczne na zak�p mieszkania. Ra�� 
kred��� hipo�ecznego b�ł� bardzo niskie. W rzecz�wis�ości po kilk� la�ach 
kred�� �en bardziej prz�pominał do�ację na zak�p mieszkania. W�sokość 
poż�czki zależała od region�. Im droższ� region�� ��m większa b�ła pomoc 
finansowa. �iało �o �możliwić olim zamieszkanie �akże w dzielnicach i miej-
scowościach zamożn�ch. �ednakże deklarowana poli��ka rząd� w sprawie roz-
praszania olim z E�iopii nie �dała się i w prak��ce większość olim ż�je głównie 
w d�ż�ch sk�piskach w niewiel� mias�ach (głównie w D�s�r�kcie Cen�raln�m 
i Poł�dniow�m)�� w dzielnicach i osiedlach o niskim poziomie społeczno-eko-
nomiczn�m.

�ożna wskazać kilka powodów �ej s���acji:
1. �ros imigran�ów�� k�órz� prz�b�li w czasie operacji „�ojżesz”�� nie prz�-

wiozło ze sobą żadnego mają�k� i w większości dos�ało prz�dział mieszka� 
z zasobów kom�naln�ch. �ieszkania �e znajd�ją się zw�kle w „mias�ach 
rozwoj�” i w dzielnicach�� k�ór�ch s�a��s społeczno-ekonomiczn� jes� niski. 
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Co więcej�� wiel� imigran�ów obawiało się zaciągania d�ż�ch zobowiąza� 
finansow�ch (zamieszkanie w zamożniejsz�ch miejscowościach i osied-
lach pociąga za sobą większą poż�czkę�� a więc i w�ższe zobowiązania mie-
sięczne przez dł�ższ� okres).

2. Pojawienie się liczn�ch rodzin olim powodowało �cieczkę do��chczasow�ch 
mieszka�ców�� watikim�� a więc w konsekwencji i spadek war�ości mieszka�. 
W dzielnicach pozos�ał� ��lko najbiedniejsze i najsłabsze gr�p� społeczne�� 
jako sąsiedzi i osob� prz�jm�jące now�ch olim .

3. Niek�óre z ośrodków absorpcji pows�ał� w pierwszej kolejności w biedn�ch 
dzielnicach (np. w dzielnic� Szimszon w Aszkelonie i dzielnic� Sza�l ha-
�elech w Beer Szewie). Po zako�czeni� pierwszej absorpcji nie zapropono-
wano olim żadnej al�erna��w�. Nadal mieszkali w ��ch sam�ch b�d�nkach 
ośrodków absorpcji. T�m razem b�ło �o ich miejsce s�ałego zamieszkania. 
W �en sposób pows�ało sk�pisko w�sokiej koncen�racji olim w z�bożał�ch 
dzielnicach. Ponad�o podczas operacji „�ojżesz” cz�er� ośrodki absorp-
cji zlokalizowane w �rzech osiedlach o niskim s�a��sie społeczno-ekono-
miczn�m (w �órn�m Nazarecie�� Aszkelonie i Af�li) zos�ał� zamienione na 
s�ałe mieszkania. B�ło �o jawne obejście w�raźnego zalecenia zawar�ego 
w rozporządzeni� �inis�ers�wa Absorpcji Alii z 1985 rok�. �ieszka�ców 
��ch ośrodkach nie p��ano o zdanie. Niek�órz� �wierdzą�� że pos�nięcie �o 
spowodowane b�ło brakiem f�nd�sz� i odmową izraelskiego �inis�ers�wa 
Finansów (hebr. Misrad ha-Ocar) w sprawie prz�znania niezbędn�ch środ-
ków na finansowanie program� w�jścia olim z ośrodków absorpc�jn�ch.

 Kied� na począ�k� la� 90-��ch napł�nęła fala prz�b�szów z operacji „Salo-
mon”�� olim zos�ali zakwa�erowani w osiedlach karawan ��worzon�ch na 
obszarach wiejskich l�b w s�refach przem�słow�ch na obrzeżach d�ż�ch 
mias�. Osiedla �e zos�ał� zb�dowane dla imigran�ów z krajów WNP�� ale 
oni albo nie chcieli w nich mieszkać�� albo op�ścili je w s�os�nkowo kró�-
kim czasie. T�m sam�m ��worzon� zos�ał zapas ��mczasow�ch i naj�a�-
sz�ch „rozwiąza� mieszkaniow�ch” (w porównani� do lokali w b�d�nkach 
mieszkaln�ch znajd�jąc�ch się w mias�ach). Po kró�kim pob�cie w ho�e-
lach�� olim z E�iopii zos�ali zakwa�erowani w karawanach.

4. Olim sami zwracali się z prośbą�� ab� móc osiedlić się w miejscowościach�� 
w k�ór�ch j�ż is�niał� sk�piska imigran�ów z E�iopii. Pragnienie olim, 
ab� zachować s�r�k��rę rodzinno-społeczną�� sprawiał��� że k�powano nie-
r�chomości zlokalizowane w jedn�m miejsc�. Zagęszczenie olim na ��m 
sam�m obszarze odzwierciedla ich po�rzebę bliskości w rodzinie i w gr�pie 
e�nicznej�� a nawe� chęć zachowania wspólnego s��l� ż�cia�� k�ór� b�ł prz�-
ję�� w E�iopii (zjawisko �o jes� mniej w�raźne wśród imigran�ów z krajów 
WNP). Tak więc�� mimo począ�kowego i szczerego zamiar� rząd��� ab� skie-
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rować olim za pomocą program� �anich hipo�ek do 52 z gór� �s�alon�ch 
miejscowości�� rząd b�ł zm�szon� dorz�cić do lis�� doda�kowe miejscowo-
ści�� w k�ór�ch j�ż pows�ał� sk�piska olim z E�iopii�� i �o ze względ� na 
naciski ze s�ron� sam�ch olim. �eden z nich nawe� złoż�ł skargę do Sąd� 
Najw�ższego�� w k�órej dowodził�� iż projek� �anich hipo�ek nie pozwala m� 
na nab�cie mieszkania �am�� gdzie on sam chce.

5. �ożna z całą pewnością założ�ć (chociaż nie przeprowadzono w �ej spra-
wie żadnego badania dowodowego)�� że na rozmieszczenie olim na �erenie 
całego kraj� wpł�nęł� po części �akże �przedzenia i s�ereo��p� pop�lacji 
watikim (z różn�ch sek�orów) wobec olim z E�iopii. Wiel� mieszka�ców 
jawnie bądź skr�cie w�rażało swój sprzeciw co do osiedlania się olim w ich 
sąsiedz�wie. Wiel� nawe� odmawiało sprzedaż� l�b w�najm� mieszkania 
dla e�iopskich olim . Olim zaś w�cz�wali wrogość�� z jaką się ich �rak�owało�� 
i w wiel� prz�padkach woleli mieszkać w dzielnicach i prz� �licach�� gdzie 
są sk�piska członków ich społeczności.

 Koncen�racja l�dności sek�ora e�iopskiego w dzielnicach bied� i w opła-
kan�ch war�nkach mieszkaniow�ch nie �szł� �wadze rząd�. W 2005 r. 
międz�minis�erialna komisja złożona z d�rek�orów generaln�ch pod 
przewodnic�wem Szm�ela Aw�hawa (ówczesnego d�rek�ora generalnego 
�inis�ers�wa B�downic�wa i �ospodarki �ieszkaniowej) w�dała zalece-
nie w sprawie pięciole�niego plan� dla dzielnic� Kirja� �osze w Recho-
wo�. Plan zakładał w�mianę l�dności poprzez prz�ciągnięcie do dzielnic� 
na�kowców i mieszka�ców o w�ższ�m s�a��sie społeczno-ekonomiczn�m�� 
prz� równoczesnej ewak�acji i zakwa�erowani� w now�ch miejscach rodzin 
wielodzie�n�ch�� obecnie mieszkając�ch w dzielnic�. W cel� zrealizowania 
plan� sporządzono rapor��� w k�ór�m w�szczególniono szereg kroków�� mię-
dz� inn�mi zachęcanie młod�ch par do zamieszkania w dzielnic� przez 
podniesienie limi�� kred��ów hipo�eczn�ch i �dzielenie war�nkow�ch 
dopła��� zwolnienia z poda�k� oraz �lgi poda�kowe. Ab� zachęcić miesz-
ka�ców do op�szczenia lokali�� komisja proponowała im k�pno większ�ch 
domów w innej dzielnic� z przeniesieniem hipo�eki. Zwolnione mieszkania 
odnawiano l�b na ich miejsc� b�dowano nowe i sprzedawano je na wol-
n�m r�nk�.
Na �sprawiedliwienie rząd� należ� zaznacz�ć�� że chociaż wiel� olim 

mieszka w zaniedban�ch dzielnicach�� większość z nich posiada mieszkania 
na własność. Zjawisko �o nie jes� ��powe dla k�l��r� �bós�wa. Zak�p miesz-
ka� �możliwiono dzięki �dzielan�m na korz�s�n�ch war�nkach kred��om 
hipo�eczn�m�� k�óre opracował rząd Rabina na począ�k� la� 90-��ch dla olim 
z E�iopii w ramach zachęcania ich do op�szczania ośrodków absorpcji�� osiedli 
karawan i do in�egracji w inn�ch miejscowościach na �erenie całego kraj�. 
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Kwo�a i war�nki poż�czki są korz�s�niejsze niż kwo�� i war�nki poż�czek 
�dzielan�ch reszcie społecze�s�wa; korz�s�niejsze nawe� od ��ch�� jakie o�rz�-
m�ją olim z krajów b�łego ZSRR.

Brak�je nadal dan�ch na �ema� wzorców w�bor� miejsca zamieszkania 
przez młode par� pochodzenia e�iopskiego�� l�dzi �rodzon�ch j�ż w Izrael�. 
�ednakże z w�wiadów�� k�óre przeprowadziliśm� (z młod�mi E�iopcz�kami�� 
z pracownikami władz lokaln�ch i eksper�ami r�nków nier�chomości) w�nika�� 
że na hor�zoncie widoczna jes� j�ż zmiana. Sporej liczbie młod�ch par�� szcze-
gólnie wśród w�ksz�ałcon�ch wars�w�� �daje się w�jść z e�iopskiego „ge��a” 
i nab�ć mieszkanie w dzielnic� nienacechowanej e�nicznie�� w dzielnicach 
o s�andardzie w�ższ�m niż �e�� w k�ór�ch mieszkają ich rodzice (np. w Aszdod�� 
Ne�anii�� Chaderze).

Kryzys EduKaCji

Tak jak w kwes�ii mieszka��� poli��ka absorpcji rząd� w sprawach ed�ka-
cji�� miała na cel� in�egrację młodego pokolenia e�iopskich olim. Absorpcja 
miała �� polegać na kierowani� mał�ch gr�p �czniów do izraelskich placówek 
oświa�ow�ch. W d�ch� �ej poli��ki�� �inis�ers�wo Ed�kacji poinformowało 
władze lokalne�� ab� zapobiegał� �worzeni� się sk�pisk e�iopskich �czniów. 
W ��m cel� �s�alono limi���� Odse�ek e�iopskich �czniów nie mógł przekra-
czać 30% wsz�s�kich �czniów w szkole i 25% �czniów w klasie.

Za poli��ką rozproszenia s�ał� is�o�ne względ�. Uczniowie-olim po�rzeb�ją 
pomoc� w na�ce jęz�ka�� we włączeni� się do s�s�em� ed�kacji oraz w in�egra-
cji społecznej. Rozproszenie �czniów pomiędz� d�żą liczbę placówek oświa�o-
w�ch miało za zadanie zmniejsz�ć obciążenie s�s�em�.

�ednakże mimo iż określono konkre�ne założenia i podję�o działania w cel� 
rozproszenia�� w rzecz�wis�ości i �ak pows�awał� sk�piska. Większość �czniów 
e�iopskiego pochodzenia koncen�r�je się w ograniczonej liczbie s�r�k��r ed�-
kac�jn�ch i jes� odcię�a od resz�� �czniów. Dane z Depar�amen�� Absorpcji 
Alii prz� �inis�ers�wie Ed�kacji Narodowej z rok� 2006 wskaz�ją�� że w około 
30 szkołach pods�awow�ch i gimnazjach (hebr. chatiwa beinaim�� odpowiednik 
polskiego gimnazj�m) odse�ek �czniów e�iopskiego pochodzenia jes� w�ższ� 
niż 40%�� w cz�erech z ��ch szkół odse�ek przekracza 60%. Największa liczba 
szkół z w�sokim odse�kiem �czniów pochodzenia e�iopskiego jes� w Ne�anii�� 
gdzie mieszka około 3��5 ��s. e�iopskich dzieci w wiek� szkoln�m.

Badanie Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��ki Izraela z 2008 rok� �kaz�je�� że 
w szkołach pods�awow�ch�� gdzie �czą się dzieci ze społeczności e�iopskiej�� 
gr�pa ��ch �czniów s�anowi średnio 24��8% wsz�s�kich �czniów danej szkoł��� 
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podczas gd� odse�ek e�iopskich dzieci w ogólnokrajowej gr�pie rówieśniczej 
w�nosi ��lko 2��9%. W szkołach średnich�� w k�ór�ch �czą się �czniowie pocho-
dzenia e�iopskiego�� gr�pa �a s�anowi średnio 20%�� podczas gd� ich odse�ek 
w s�os�nk� do ogół� pop�lacji �czniów szkół średnich w�nosi mniej niż 2%.

Ponad�o wiel� s��den�ów pochodzenia e�iopskiego w ins����cjach oświa-
�ow�ch �cz� się w zróżnicowan�ch war�nkach. Z rapor�� Izraelskiego Towa-
rz�s�wa na Rzecz Ż�dów E�iopskich (hebr. Ha-Aguda ha-Israelit lemaan Jehude(i) 
Etiopia) z 2004 r. w�nika�� że w wiel� gimnazjach s�os�je się segregację w dro-
dze �s�anawiania „jednorodn�ch klas” (o zrównan�m poziomie l�b profilo-
wan�ch)�� na prz�kład klas z poszerzon�m programem na�ki religii l�b klas 
na�kow�ch�� klas złożon�ch ��lko z w�bi�n�ch s��den�ów i odwro�nie�� „klas 
słabsz�ch”�� gdzie większość s�anowią �czniowie pochodzenia e�iopskiego. 
Powodem podział� na oddzielne gr�p� jes� możliwość skoncen�rowania się 
na zagadnieniach ma��raln�ch odpowiednich dla �czniów-olim e�iopskich. 
Zagadnienia �e różnią się od zagadnie��� k�óre �czniowie-watikim w�bierają 
na ma��rze�� co powodowane jes� �ła�wieniami egzaminac�jn�mi�� do k�ór�ch 
�czniowie-olim mają prawo.

Dlaczego �ak się s�ało? O�o kilka powodów:
1. �inis�ers�wo Ed�kacji �rak�owało poli��kę rozpraszania �czniów i �s�a-

lania limi�ów dla szkół jako gołosłowną deklarację. Nie miało ani możli-
wości�� ani �eż chęci egzekwować jej w prak��ce. W rzecz�wis�ości poli��ka 
nie zos�ała wdrożona na szeroką skalę. Zazw�czaj kwes�ie rozproszenia 
�czniów zos�ał� pozos�awione lokaln�m �war�nkowaniom i szkołom. 
Nawiasem mówiąc�� poli��ka limi�ów (kwo�) �inis�ers�wa Ed�kacji zos�ała 
zniesiona w gr�dni� 2002 r.�� po wniesieni� skargi do Sąd� Najw�ższego 
przez imigran�a e�iopskiego pochodzenia�� k�órego s�n nie zos�ał prz�ję�� 
do szkoł� pods�awowej w Chaderze�� oraz po opinii w�danej przez prok�-
ra�ora generalnego Izraela. Adwoka� wnoszącego skargę z zadowoleniem 
prz�jął dec�zję�� ponieważ oskarżał �inis�ers�wo Ed�kacji o dec�zje będące 
na granic� rasizm� („jed�n�m kr��eri�m prz�jęcia �cznia do szkoł� b�ł 
kolor jego skór��� a nie jego ind�wid�alne zdolności”).

2. Niek�órz� �wierdzą�� że prz�cz�n� segregacji �kwią w szeroko zakrojonej 
prak��ce kierowania �czniów – e�iopskich olim do pa�s�wow�ch szkół reli-
gijn�ch�� j�ż na sam�m począ�k� ich absorpcji w kraj�. Na począ�k� la� 
80-��ch Zew�lon hammer�� pełniąc� w ��m czasie f�nkcję minis�ra ed�ka-
cji i przewodniczącego par�ii �afdal�� spo�kał się z naczeln�mi rabinami�� 
w związk� dec�zją rabina Owadii �osefa�� że E�iopcz�c� winni b�ć �znani za 
Ż�dów i o�rz�mać prawo do alii i ed�kacji. Wkró�ce po�em minis�er poin-
formował swoją adminis�rację�� że dzieci z E�iopii będą się �cz�ć w pa�-
s�wow�ch szkołach religijn�ch w pierwsz�m rok� ich na�ki w Izrael�. Nie 



Etiopscy Żydzi 295

dano im możliwości skorz�s�ania z kons����c�jnego prawa w�bor� mię-
dz� świeckim a religijn�m s�s�emem ed�kacji. Rząd izraelski i Agencja 
Ż�dowska poparł� �ę poli��kę.

 hammer i jego par��jni koledz� �ważali�� że ed�kacja religijna jes� nie-
zbędna dla e�iopskich Ż�dów�� k�órz� b�li przez wieki odcięci od j�daizm� 
rabinicznego. Należ� podkreślić�� że nic podobnego�� ani �ego ��p� rozwa-
żania�� ani żadna poli��ka�� nie miał� miejsca w odniesieni� do imigran�ów 
z b�łego ZSRR�� k�órz� przecież w większości odeszli od j�daizm��� wiel� 
nawe� się zas�milowało.

 Par�ia Prac� poparła �ę poli��kę z nieco innego powod�. Liderz� chcieli 
�niknąć „błędów” absorpcji r�ch� robo�niczego w la�ach 50-��ch�� a zwłasz-
cza w�s�wanego przeciwko niem� oskarżenia�� że narz�cił świecką ed�ka-
cję Ż�dom pochodząc�m z religijn�ch i �rad�c�jn�ch społeczności.

 Co więcej�� b�li �ac��� k�órz� s�gerowali�� że szkoł� religijne będą mniejsz�m 
zagrożeniem dla imigran�ów. Będą dla nich wsparciem i zmniejszą szok 
przejścia z �rad�c�jnego do nowoczesnego społecze�s�wa. Co więcej�� b�li 
�ac��� k�órz� �ważali�� że ze względ� na wą�pliwości do��czące ż�dos�wa olim 
z E�iopii�� posłanie ich dzieci do pa�s�wow�ch szkół religijn�ch �ła�wiłob� 
ich akcep�ację jako Ż�dów.

 Dec�zje hammera miał� konsekwencje poli��czne. Po pierwsze�� poli��ka 
�a zwiększ�ła nakład środków finansow�ch dla p�blicznego szkolnic�wa 
religijnego�� k�óre pozos�awało pod nadzorem jego par�ii �afdal. Po dr�-
gie�� ed�kacja �czniów e�iopskich i zaangażowanie ich rodzin w spraw� 
ed�kacji dos�arczał� �afdal po�encjaln�ch w�borców. Osob� odpowie-
dzialne za p�bliczn� s�s�em ed�kacji religijnej w pewn�m momencie 
opowiedział� się przeciwko niem� z pob�dek poli��czn�ch. Twierdził��� że 
s�s�em zajmował się głównie w�zwaniem d�chow�m i narodow�m�� a jego 
celem powinno b�ć przede wsz�s�kim wspomaganie ed�kacji i absorpcji 
dzieci olim ż�dowskich�� szczególnie olim o �rad�c�jnej orien�acji.

 Rzecz�wiście�� p�bliczn� religijn� s�s�em ed�kacji zapłacił w�soką cenę. 
��ż wcześniej s�s�em �en odcz�wał przeciążenie oraz �cieczkę „dobr�ch 
rodzin” do szkolnic�wa pr�wa�nego. Teraz�� ze względ� na prz�jęcie imi-
gran�ów z E�iopii (z k�ór�ch większość miała d�że �r�dności jęz�kowe oraz 
w na�ce)�� z�skał sobie opinię s�s�em� „pomoc� dla �bogich.” S���acja 
b�ła �ak zła�� że osob� nadzor�jące i kier�jące ��m s�s�emem b�ł� go�owe 
„zrez�gnować” z części �czniów e�iopskich i skierować ich do świeckiego 
s�s�em� ed�kacji.

 Ocz�wiście�� większość rodzin olim nie miała zb�� wielkiej wiedz� na �ema� 
różnic pomiędz� różn�mi s�s�emami ed�kacji oraz pomiędz� szkołami. 
Większość z nich zazw�czaj posł�sznie prz�jmowało �o�� co im zaofero-
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wano. Co więcej�� prz�wódz�wo religijne e�iopskich Ż�dów�� k�óre w E�iopii 
przewodziło społeczności�� poparło szkoł� religijne (hammer skons�l�o-
wał się z nimi). S�ężenie �czniów-olim w p�bliczn�ch szkołach religijn�ch 
w�nikało z dec�zji sądów rabinackich�� ponieważ rodzina�� k�óra przechodzi 
konwersję�� m�si w�słać swoje dzieci do religijnej placówki ed�kac�jnej. 
Częs�o b�ła �o również wola rodzin�. W �en sposób zasadnicza większość 
�czniów-olim e�iopskich �częszczała do p�bliczn�ch szkół religijn�ch. 
Należ� pamię�ać�� że począwsz� od 1995 r. dzieci z sek�ora e�iopskiego nie 
mają obowiązk� �cz�ć się w religijn�m s�s�emie ed�kacji. �es� �o jedna 
z opcji�� pozos�awiona do rozważenia ind�wid�alnie przez każdą rodzinę. 
W rok� szkoln�m 2003-2004�� wedł�g dan�ch Cen�ralnego Bi�ra S�a��-
s��ki�� 68��2% wsz�s�kich �czniów-olim e�iopskich �cz�ło się w p�bliczn�ch 
szkołach religijn�ch�� 31% w szkołach p�bliczn�ch (niereligijn�ch) i 0��8% 
w szkołach charedim (�j. religijn�ch �l�raor�odoks�jn�ch).

 Co ważne�� absorpcja e�iopskich Ż�dów w p�bliczn�m s�s�emie ed�kacji 
b�ła jedn�m z powodów dla rozwoj� sieci pr�wa�n�ch szkół religijn�ch. 
Z jednej s�ron� oficjalne prz�wódz�wo religijn�ch s�jonis�ów b�ło d�mne 
z ed�kacji�� k�órą zapewnia olim z E�iopii. Z dr�giej liczne rodzin��� zwłasz-
cza wars�w� w�ksz�ałcone i dobrze �s���owane�� zabierał� swoje dzieci 
z �ego s�s�em� i przenosił� je do pr�wa�n�ch szkół�� do k�ór�ch e�iopsc� 
Ż�dzi prawie nie mieli ws�ęp�.

 Obraz b�łb� niepełn��� gd�b� pominąć fak��� że p�bliczn� religijn� s�s�em 
ed�kacji �akże odnosił s�kces� z olim. Char�zma��czni na�cz�ciele i na-
�cz�cielki�� z idealis��czn�m�� wrażliw�m podejściem i oddaniem pełnili 
f�nkcje�� prawie że rodzicielskie wobec młodzież��� wskaz�jąc jej kier�nek 
do s�kces� w dalszej drodze�� j�ż jako dorosł�m.

3. In�erna� jes� ins����cją ed�kac�jną�� k�óra �anio l�b nawe� za darmo 
zapewnia war�nki mieszkaniowe i ekonomiczne. W�chowankowie spę-
dzają w szkole z in�erna�em kilka la��� podczas k�ór�ch przez większość 
czas� pozos�ają odcięci od swoich rodzin i społeczności. Wid�ją się z nimi 
��lko na świę�a i w wakacje. �a �o na cel� w�wrzeć odpowiedni wpł�w na 
�czniów l�b zmienić ich. Wioska młodzieży (hebr. kfar noar) jes� społecznoś-
cią oświa�ową�� zw�kle w ramach szkoł� z in�erna�em�� gdzie środowisko 
społeczne ma d�że znaczenie w sprawowani� opieki nad młodzieżą i w jej 
prz�s�osowani� do samodzielnego ż�cia.

 Do 1995 rok� in�erna�� działał� w ramach Agencji Ż�dowskiej i Alii Mło-
dzieży. Po�em przeszł� pod zarząd ins����cji odpowiedzialn�ch za ed�ka-
cję. Na począ�k� la� 90-��ch działało120 szkół z in�erna�em; w połowie 
�ej dekad� liczba wzrosła do 290. Uczniowie pochodzenia e�iopskiego 
w wiek� 12–17 la��� w ogromnej większości b�li �mieszczani w religijn�ch 
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szkołach z in�erna�em. Lwia część ��ch szkół działała w p�bliczn�m reli-
gijn�m s�s�emie ed�kac�jn�m. T�lko niewielka część należała do religij-
nego�� �l�raor�odoks�jnego s�s�em� ed�kac�jnego Szas (w la�ach 80-��ch�� 
2/3 szkół z in�erna�em pozos�awało pod nadzorem ��ch dwóch odłamów 
religijn�ch). Dzieci w�s�łano do szkoł� z in�erna�em�� ponieważ ich rodzice 
nie b�li w s�anie w ��m momencie zadbać o ich ed�kację. Ponad�o znaczna 
liczba dzieci prz�jechała do Izraela bez rodziców. Poli��ka rząd� w ow�m 
okresie zakładała zapewnienie dzieciom ż�dowskiej ed�kacji religijnej�� 
a wiec siłą rzecz� religijne szkoł� z in�erna�ami b�ł� idealn�m rozwią-
zaniem. „W la�ach 80-��ch szkoł� z in�erna�ami b�ł� dla olim z E�iopii 
deską ra��nk�”�� mówi �alkamo �aakow�� inspek�or krajow� i osoba odpo-
wiedzialna za pochodząc�ch z E�iopii w�chowanków in�erna�ów�� w w�wia-
dzie dla magaz�n� „Kaw ha-Ofek” (hebr. Linia Horyzontu) w czasopiśmie 
Izraelskiego Towarz�s�wa na rzecz Ż�dów E�iopskich (2007). „Kied� prz�-
jechaliśm� do Izraela�� nie rozścielono przed nami czerwonego d�wan�. 
Prz�b�liśm� z bagażem �r�dn�ch doświadcze� ��ra�� bliskich w podróż� 
do S�dan�. W�ed� nie b�ło rodziców�� zos�aliśm� odcięci. �ednakże dzieci�� 
k�óre prz�jechał� same�� b�ł� s�jonis�ami. Większość wiedziała�� po co ���aj 
jes�. B�ła wielka chęć do na�ki�� nie b�ło niebezpiecze�s�wa b�cia narażo-
n�m na nega��w� k�l��r� młodzieżowej”.

 Większość młodzież��� k�óra prz�jechała do Izraela w pierwszej wielkiej 
fali imigracji (operacja „�ojżesz”�� do ko�ca 1984 r.)�� zos�ała wchłonię�a 
w szkołach z in�erna�ami Alii Młodzieży po wiel� �r�dnościach�� ��łani� się 
i �ra�mie rozłąki z rodziną. Około 3��5 ��s. �czniów pochodząc�ch z E�iopii 
�cz�ło się w rok� szkoln�m 2006/2007 w szkołach z in�erna�em należąc�ch 
do S�owarz�szenia na Rzecz Rozwoj� Ed�kacji i Alii �łodzież� (hebr. Ha-
Aguda le-Kidum ha-Chinuch we-szel Aliat ha-Noar) na �erenie całego kraj�. 
S�anowili jedną pią�ą wsz�s�kich s��den�ów (ok. 17.000) ��ch szkół. Tak 
w�nika z dan�ch Zarząd� ds. Ed�kacji na Obszarach Zasiedlon�ch�� Szkół 
z In�erna�ami oraz Alii �łodzież� w �inis�ers�wie Ed�kacji.

 W os�a�nich la�ach�� wraz z przeprowadzkami rodzin do miejsc s�ałego 
zamieszkania�� wzmaga się �endencja do pows�awania wspólno��. Nas�ąpił 
s�opniow� spadek liczb� młodzież� pochodzenia e�iopskiego w szkołach 
z in�erna�em. Ponad�o skr���kowana zos�ała prak��ka masowego �miesz-
czania młodzież� w �ego ��p� szkołach�� ponieważ spowodowała w�alie-
nowanie młodzież� i zerwanie więzi międz� doras�ając�mi l�dźmi a ich 
rodzinami�� co doprowadziło do ich oderwania się od społeczności w ogóle. 
W os�a�nich la�ach odno�owano znaczn� spadek liczb� młodzież� z rodzin 
olim e�iopskich �cząc�ch się w szkołach z in�erna�em�� a �akże w szkołach 
pa�s�wow�ch.
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4. W wiel� szkołach rodzice z rodzin watikim (głównie w sek�orze l�dności 
religijnej i charedim) �nikali zapis�wania swoich dzieci do szkół�� w k�ó-
r�ch �cz�ł� się e�iopskie dzieci. �ednocześnie b�ł� i nadal is�nieją szkoł��� 
k�óre nieoficjalnie nie dop�szczają do prz�jęcia �czniów z E�iopii pod róż-
n�mi pre�eks�ami. Spor� na �ema� �czniów e�iopskich w miejscowościach 
i w szkołach w os�a�nich la�ach ponownie znalazł� się na porządk� dzien-
n�m. Pierwsze s�ron� gaze� poświęcone b�ł� relacjom na �ema� dzieci 
z e�iopskiej społeczności�� k�óre nie zos�ał� prz�ję�e do danej szkoł��� albo 
na �ema� dzieci�� k�óre �cz�ł� się w klasie l�b b�ł� w gr�pie przedszkolnej 
składającej się ��lko z e�iopskich dzieci.

 Na począ�k� gr�dnia 2007 r. przez Izrael prze�ocz�ła się b�rza�� gd� �jaw-
niono prz�padek d�skr�minacji na �le e�iopskiego pochodzenia w placówce 
oświa�owej w Pe�ach Tikwa. D�rek�or p�blicznej szkoł� religijnej „Le-�er-
chaw” ��worz�ł dla cz�erech �czennic pochodzenia e�iopskiego klasę spe-
cjalną�� z jedn�m na�cz�cielem do wsz�s�kich przedmio�ów�� oddzieln�m 
�ranspor�em do dom��� a nawe� oddzieln�mi godzinami przerw. Wsz�s�ko 
dla�ego�� że „nie są w�s�arczająco religijne” i ich rodzin� nie należą do 
narodowej religijnej wspólno��. Członek kierownic�wa szkoł� przeds�awił 
repor�erowi �ne� nas�ęp�jące w�jaśnienie: „Nasza szkoła jes� eli�arna pod 
względem ed�kac�jn�m i religijn�m. Z powodów religijn�ch odmawiam� 
prz�jęcia �czniów�� � k�ór�ch w domach są odbiorniki �elewiz�jne l�b k�ó-
r�ch dom� mają dos�ęp do In�erne��. Ponad�o mam� prawo nie prz�jąć 
�czennic e�iopskich z powod� ich niskiego poziom� wiedz�”. „Apar�heid 
w szkole!” – krz�czał� nagłówki gaze�. �inis�ers�wo Ed�kacji w�raziło 
ob�rzenie zachowaniem ins����cji i po�ępiło jej działanie. Należ� pod-
kreślić�� że szkoła „Le-�erchaw” jes� ins����cją „zwolnioną” („zwolnione” 
są finansowane ze środków �inis�ers�wa Ed�kacji�� ale zwolnienie z obo-
wiązk� na�czania przedmio�ów pods�awow�ch nie jes� nadzorowane przez 
�inis�ers�wo)�� a więc pozos�aje pod ograniczoną kon�rolą pa�s�wa.

5. E�iopsc� �czniowie mają prawdziwe �r�dności�� ab� wpasować się w ram� 
s�s�em� i odnieść s�kces. Dzieje się �ak�� ponieważ wiel� po pros�� nie jes� 
w s�anie do�rz�mać krok� swoim rówieśnikom i w�padają z poszczegól-
n�ch ram l�b całkowicie z s�s�em�. Należ� jeszcze raz podkreślić�� że ��lko 
niewiel� e�iopskich olim miało pods�awowe w�ksz�ałcenie. Wiel� z nich 
nie po�rafiło cz��ać i pisać w żadn�m jęz�k�. Większość nie znała hebraj-
skiego. Dzieci nie mogł� �akże pomóc swoim niepiśmienn�m rodzicom. 
Oprócz bied� dok�czał dzieciom brak znajomości jęz�ka kraj��� do k�órego 
prz�b�ł�; obce im b�ł� przedmio���� k�ór�ch ich na�czano�� oraz k�l��ra.
Wiele bada� przeprowadzon�ch wśród młod�ch Ż�dów e�iopskich wska-

z�je na niższ� od średniego poziom pisania i cz��ania�� niższ� poziom �mieję�-
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ności ma�ema��czn�ch i �echniczn�ch oraz znaczne różnice w wiedz� ogólnej 
w ��m sek�orze.

Poziom w�ksz�ałcenia l�dności napł�wowej z E�iopii w wiek� od 18 do 
64 la� zos�ał zanalizowan� w badani� zasobów l�dzkich przez Cen�ralne 
Bi�ro S�a��s��ki Izraela w la�ach 2004–2005. Badanie w�kazało nas�ęp�jąc� 
podział: 

W�ksz�ałcenie pods�awowe: około połowa (49%) olim z E�iopii posiadało 
w�łącznie w�ksz�ałcenie pods�awowe�� od zera do ośmi� la� na�ki (w porów-
nani� do 5% ogół� pop�lacji ż�dowskiej).

W�ksz�ałcenie gimnazjalne (międz� szkołą pods�awową a lice�m): ok. 7% 
olim z E�iopii miało �ko�czon�ch 9–11 la� na�ki (w porównani� do 11% ogół� 
pop�lacji ż�dowskiej).

Pełne w�ksz�ałcenie średnie: ok. 32% olim miało �ko�czone 12 la� na�ki 
(w porównani� do �ego samego odse�ka ogół� pop�lacji ż�dowskiej).

W�ksz�ałcenie pow�żej w�ksz�ałcenia średniego: ok. 12% miało �ko�czone 
13 la� na�ki (w porównani� do połow� ogół� pop�lacji ż�dowskiej).

W przeciwie�s�wie do s���acji �czniów-olim z krajów b�łego ZSRR�� osiąg-
nięcia na�kowe �czniów-olim z E�iopii nie poprawiają się znacząco z �pł�wem 
la�. Na prz�kład poziom osiągnięć w dziedzinie ma�ema��ki nie zrówn�je się 
z poziomem osiągnięć �czniów �rodzon�ch w Izrael� nawe� po dw�nas�o-
le�nim i dł�ższ�m pob�cie w kraj�. Dane �e mają również zas�osowanie do 
�czniów z dr�giego pokolenia�� k�órz� �rodzili się w Izrael��� a mają rodziców 
�rodzon�ch w E�iopii.

Najbardziej znan�m miernikiem osiągnięć w szkole średniej jes� odse�ek 
�czniów zdając�ch egzamin ma��raln�. Wedł�g dan�ch �inis�ers�wa Ed�-
kacji w 2006 r. odse�ek �czniów pochodzenia e�iopskiego�� k�órz� prz�s�ąpili 
do egzamin� ma��ralnego�� w�nosił 84%�� w porównani� do 90% w cał�m sek-
�orze ż�dowskim (z w�łączeniem sek�ora charedim). Z dr�giej s�ron��� odse-
�ek �czniów�� k�órz� o�rz�mali świadec�wo ma��ralne (a więc zdali egzamin 
ma��raln�)�� wśród ma��rz�s�ów pochodząc�ch z E�iopii w rok� szkoln�m 
2005/2006 w�nosił 46%�� a więc o wiele niżej od odse�ka �czniów w cał�m 
sek�orze ż�dowskim (71%) z w�łączeniem charedim. Inn�mi słow��� różnica 
w liczbie �czniów�� k�órz� �z�skali świadec�wo ma��ralne�� nie w�nika z �ego�� 
iż pochodząc� z E�iopii rzadziej prz�s�ęp�ją do egzamin� (różnica ��lko 6%)�� 
ale z niskiego odse�ka �czniów�� k�órz� zdają �en egzamin.

Analiz�jąc dane do��czące ogół� pop�lacji �czniów w wiek� 17 la��� nie 
��lko absolwen�ów klas� XII (ma��ralnej)�� o�rz�m�jem� podobne w�niki. 
W 2005 r.�� wedł�g dan�ch z Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��ki oraz z �inis�ers�wa 
Ed�kacji�� jed�nie 30% z �czniów pochodząc�ch z E�iopii w wiek� 17 la� (�cz-
niowie klas� XII oraz młodzież poza s�s�emem ed�kacji) kwalifikowała się 
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do o�rz�mania świadec�wa ma��ralnego�� w s�os�nk� do 55% ogół� młodzież� 
ż�dowskiej w ��m sam�m przedziale wiekow�m; sek�or młodzież� charedim nie 
b�ł bran� pod �wagę. Różnica w�niosła 25%.

Różnice międz� młodzieżą pochodzenia e�iopskiego w wiek� 17 la��� a ogó-
łem pop�lacji ż�dowskiej w ��m wiek��� znajd�ją również odzwierciedlenie 
w odse�k� �czniów�� k�órz� �ko�cz�li dwanaście la� na�ki szkolnej. 12% olim 
z E�iopii nie ma �ko�czon�ch dw�nas�� la� na�ki w szkole (w porównani� do 
5% ogół� pop�lacji w wiek� 17 la��� w�łączając z szac�nków charedim). War�o 
jeszcze doprec�zować i wspomnieć o ��m�� że obliczenia „osób�� k�óre porz�cił� 
na�kę” opracowano na pods�awie dan�ch z �inis�ers�wa Ed�kacji�� zawiera-
jąc�ch �czniów ze szkół�� k�óre nie są nadzorowane przez �inis�ers�wo.

Należ� również za�waż�ć�� że mimo różnic pomiędz� odse�kiem �czniów 
e�iopskich o�rz�m�jąc�ch świadec�wo ma��ralne a resz�ą ż�dowskiej pop�la-
cji (z w�łączeniem charedim)�� można za�waż�ć �endencję corocznego wzros�� 
�czniów�� k�órz� kwalifik�ją się do �z�skania świadec�wa ma��ralnego. Praw-
dopodobnie jes� �o rez�l�a� różn�ch programów społeczn�ch i in�egrac�jn�ch�� 
mając�ch pomóc olim prz�s�osować się do ż�cia w Izrael�.

Ogóln� rozdźwięk międz� rodzicami pochodząc�mi z E�iopii a gronem 
pedagogiczn�m szkół�� odcięcie �cząc�ch się w szkołach z in�erna�em od ich 
rodzin�� �worzenie oddzieln�ch klas dla e�iopskich �czniów�� wsz�s�ko �o składa 
się przeciwko doras�ając�m olim i powod�je ich rozpacz. Nies�e���� z ��ch powo-
dów częs�o porz�cają na�kę.

Odse�ek osób przer�wając�ch na�kę wśród �czniów pochodzenia e�iop-
skiego jes� w�ższ� niż w pop�lacji ogólnej. Wedł�g dan�ch Cen�ralnego Bi�ra 
S�a��s��ki Izraela w rok� szkoln�m 2003/2004 odse�ek �czniów pochodzenia 
e�iopskiego przer�wając�ch na�kę w klasach VII–XII w�nosił 4��3%. Odse�ek 
�czniów porz�cając�ch na�kę w klasie IX (a więc przed przejściem do w�ż-
sz�ch klas�� np. gimnazjaln�ch) w�niósł 4��5%. Dla porównania�� współcz�nnik 
przer�wania na�ki w klasach VII–XII wśród �czniów �rodzon�ch w Izrael� 
w ��m sam�m rok� w�nosił 2��6%. Wedł�g dan�ch Izraelskiego Towarz�s�wa 
na rzecz Ż�dów E�iopskich�� wskaźniki do��czące niejednoznacznego przer�-
wania na�ki (nieobecność na zajęciach) wśród �czniów �ego sek�ora są naj-
w�ższe – jeden na �rzech �czniów w wiek� od 14 do 17 la�. Podobne wskaźniki 
odno�owano wśród zagrożonej młodzież� e�iopskiej.

Kulturowa PrzEPaŚć

Dlaczego �r�dno w�równać l�ki ed�kac�jne pomiędz� olim z E�iopii 
a resz�ą l�dności ż�dowskiej? Pierwsz�m i najważniejsz�m powodem jes� 
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depr�wacja środowiskowa�� zwłaszcza w dom�. We wsiach Bie�e Izrael w E�io-
pii powszechne b�ł� dwa sposob� zdob�wania ed�kacji i �czenia się. �eden 
polegał na pójści� do szkoł��� dr�gi na pozos�ani� w dom� i na�ce od s�ar-
sz�ch. Wiel� rodziców wolało w�chow�wać swoje dzieci w dom��� w „s�s�emie” 
rodzinn�m�� z kilk� powodów:
1. Szkoł� pa�s�wowe b�ł� wspólne dla wsz�s�kich religii (chrześcijanie�� 

m�z�łmanie i Ż�dzi)�� a rodzice nie chcieli�� ab� ich dzieci �cz�ł� się z go-
jami�� b� bro� Boże nie zeszł� na manowce.

2. Większość szkół b�ła oddalona od rodzinn�ch wsi i do�arcie do nich zabie-
rało kilka godzin pieszej wędrówki.

3. Bez pomoc� dzieci w gospodars�wie jego ��rz�manie b�ło bardzo �r�dne.
Zachowania dorosł�ch dos�arczało na�ki i wzor� do naśladowania�� dzieci 

�cz�ł� się zasad pos�ępowania�� �mieję�ności ż�cia rodzinnego i dziedzic�wa 
k�l��rowego swojej gr�p� e�nicznej. Naśladowanie dorosł�ch b�ło dla więk-
szości jed�n�m sposobem �czenia się.

Pozos�awione w dom� dzieci �cz�ł� się od rodziców l�b od s�arszego 
rodze�s�wa�� jak w�kon�wać wsz�s�kie prace domowe�� prace w pol� i prz� 
w�pasie. Pomagał� w prac�. Z �wagą sł�chał� opowieści i his�orii z �s� rodzi-
ców i dziadków�� sł�chał� rozmów dorosł�ch i próbował� �z�skać odpowiedzi 
na nękające je p��ania.

W Izrael��� pows�ała sprzeczność międz� �rad�c�jn�m a��or��a��wn�m 
modelem ksz�ałcenia a izraelskim modelem pajdocen�r�czn�m�� gdzie dzie-
cko jes� w cen�r�m. S�a��s dzieci w Izrael� jes� odmienn� od �ego prz�ję-
�ego w E�iopii. W Izrael� poświęca się im więcej �wagi niż dorosł�m. Do��cz� 
�o wiel� dziedzin. Uczą się jęz�ka i miejscow�ch zw�czajów sz�bciej niż ich 
rodzice. Częs�o s�ają się przeds�awicielami rodzin� i pełnią rolę �ł�macz� dla 
swoich rodziców. Sz�bkie zaznajomienie się ze zw�czajami prz�ję��mi w Izra-
el� powod�je odwrócenie ról. Podczas gd� w E�iopii �o dzieci po�rzebował� 
rodziców�� ���aj rodzice zależą od swoich dzieci.

Wpł�w oraz władza rodzicielska sz�bko słabną. Rodzice�� k�órz� przes�ali 
sprawować nadzór nad dzieckiem i zamienili się z nim rolami�� częs�o nie wie-
dzą�� co się z dzieckiem dzieje�� co robi�� czego się �cz�. Nie są w s�anie go kon-
�rolować. �ego jęz�k jes� dla nich obc�. W wiel� prz�padkach nie ma prawie 
żadnego poroz�mienia i chęci w�sł�chania dr�giej s�ron�. Rośnie i pogłębia 
się przepaść międz�pokoleniowa.

�łówn�m powodem (wedł�g opinii pracowników socjaln�ch) jes� �o�� że 
wiel� rodziców znajd�je się w głębokim�� regres�wn�m kr�z�sie. Są prz�-
gnębieni�� mają niski obraz własnej osob�. sa zdezorien�owani co do swoich 
pragnie� i aspiracji�� pochłonięci codzienną walką o prze�rwanie. Ocz�wiście�� 
w �akiej s���acji jes� im �r�dno za�waż�ć b�rzę �cz�ć i problem��� z jakimi 
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bor�kają ich dzieci i doras�ająca młodzież. Nie ��lko nie s�anowią pewnego 
oparcia�� ale czasami�� wsk��ek nagromadzonego napięcia�� nie mają cierpliwo-
ści i są bardzo kr���czni wobec swoich „rozczarow�jąc�ch” dzieci.

Doras�ająca młodzież�� k�óra w ojcz�s��m kraj� widziała w pos�aci rodzica 
kogoś�� k�o odnosi s�kces��� model godn� naśladowania�� �eraz jes� również roz-
czarowana obrazem osob��� k�óra nie jes� w s�anie poradzić sobie z nową rze-
cz�wis�ością�� częs�o s�ara się �rz�mać z dala od niej i od �ego�� co ona oznacza. 
Powod�je �o gniew i pocz�cie win��� z k�ór�mi młodzież nie jes� w s�anie sobie 
poradzić. W oblicz� brak� kom�nikacji i kon�roli wiel� rodziców pozos�aje 
biern�mi w s�os�nk� do swoich dzieci. �eśli j�ż s�os�ją jakieś kar��� częs�o 
nie jes� �o kara w�chowawcza�� ale fiz�czna i w�mierzona w gniewie – groźb��� 
krz�ki�� bicie. Prz�kładowa kara: nakaz�je się dzieck� �klęknąć w kącie 
pokoj� i przez kilka min�� m�si pozos�awać w �ej poz�cji. Kied� kara prz�-
biera formę prawdziwej przemoc��� ojciec może zos�ać aresz�owan��� a s���a-
cja będzie się ��lko pogarszać. W�rażenie aproba�� ma zw�kle formę �s�nej 
pochwał��� najczęściej bez kon�ak�� fiz�cznego (prz���lania�� pieszczo�)�� a na 
pewno nie w miejscach p�bliczn�ch. 

Dzieci mają d�żo wolności i niezależności�� chociaż wiele z nich jes� w �r�d-
nej s���acji finansowej i osobis�ej�� mimo woli rodziców. W kon�ak�ach ze 
świa�em zewnę�rzn�m w�kaz�ją bardzo d�żo samodzielności. W rzecz�wi-
s�ości wiele z nich cz�je się zag�bion�ch i niepewn�ch; nie �mie sobie radzić 
i nie wie�� jak z powodzeniem zaadap�ować się w s�s�emie.

Badanie ogólnokrajowe na �ema� absorpcji młodzież� pochodzenia e�iop-
skiego�� k�óre zos�ało przeprowadzone przez Ins����� Brookdale pod koniec 
la� 90-��ch w�kazało�� iż:
– ok. 18% �o dzieci w�chow�jące się w niepełnej rodzinie (jeden rodzic) 

i około jedna czwar�a z nich pochodzi z rodzin wielodzie�n�ch z sześcior-
giem l�b więcej dzieci poniżej 18 la���

– połowa młodzież� pochodzącej z E�iopii ma s�arsz�ch rodziców (w wiek� 
pow�żej 55 la�)��

– ponad 72% doras�ała w rodzinach�� k�óre ż�ją poniżej granic� �bós�wa�� 
– ponad 70% przeż�ło kr���czne la�a rozwoj� w now�m środowisk� (dos�oso-

w�wania się do środowiska izraelskiego) mieszkając w osiedlach karawan�� 
w ośrodkach absorpcji l�b dzielnicach bied�.
Te i inne cz�nniki prz�cz�niają się do �ego�� że średni poziom osiągnięć 

dzieci i młodzież� pochodzenia e�iopskiego jes� niższ� od poziom� osiągnięć 
dzieci z inn�ch sek�orów.

Wczesne dzieci�s�wo �o najważniejsz� okres�� w k�ór�m nab�wa się �mieję�-
ności cz��ania i pisania. Ponad 72% dzieci pochodzenia e�iopskiego�� począw-
sz� od 2006 rok��� doras�ała w rodzinach�� k�óre ż�ją poniżej granic� �bós�wa. 
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Zdec�dowana większość okres ksz�ał�owania osobowości przeż�ła w osiedlach 
karawan�� w ośrodkach absorpcji l�b w dzielnicach bied�.

Badania pokaz�ją�� że wszelkie bodźce oraz pomoce na�kow�ch w dom� 
dziecka odgr�wają kl�czową rolę w jego rozwoj�. Badania prowadzone b�ł� 
przez PACT w 1999 r. �a�ki p��ano o cz�nności�� k�óre l�bią w�kon�wać 
z mał�mi dziećmi. W badani� okazało się�� że ma�ki pochodzące z E�iopii nie 
w�kon�ją prawie żadn�ch działa� wspomagając�ch rozwój swoich dzieci (gr��� 
zajęcia ed�kac�jne i pomoc w pracach domow�ch). Liczb� �e są jeszcze bar-
dziej znaczące�� gd� porówn�jem� preferencje ma�ek pochodząc�ch z E�io-
pii z preferencjami ma�ek pochodząc�ch z krajów b�łego ZSRR l�b ma�ek 
z rodzin watikim .

85% ma�ek z sek�ora e�iopskiego ma �ko�czon�ch mniej niż dziesięć la� 
na�ki�� w porównani� z 4% ma�ek ż�dowskich z sek�ora watikim�� z 2% ma�ek 
z b�łego ZSRR oraz z 21% ma�ek pochodząc�ch z Ka�kaz� (rep�bliki wschod-
nie b. Związk� Radzieckiego).

40% rodzin pochodząc�ch z E�iopii nie mówi po hebrajsk� w dom��� w po-
równani� z 10% rodzin z sek�ora watikim. Podobna s���acja w�s�ęp�je w ro-
dzinach z sek�ora ros�jskiego (40%) i ka�kaskiego (38%).

Do 42% dzieci z rodzin e�iopskich nie ma w dom� książek dla dzieci�� w po-
równani� z 3% dzieci z rodzin watikim�� z 3% dzieci olim z b�łego ZSRR oraz 
z 15% dzieci w rodzinach olim z Ka�kaz�. T�lko w 15% rodzin olim e�iopskich 
cz��a się dzieciom książki�� w porównani� z 60% z rodzin watikim�� 63% rodzin 
olim z b. ZSRR oraz z 59% rodzin z olim Ka�kaz�.

Rap�em 29% ma�ek pochodzenia e�iopskiego s��m�l�je rozmow� ze 
swoimi dziećmi�� w porównani� z 39% ma�ek watikim i 42% ma�ek z b�łego 
Związk� Radzieckiego.

Zaledwie 3% ma�ek z e�iopskiej społeczności odpowiedziało�� że bawią 
się z dziećmi l�b w�kon�ją działania ed�kac�jne wspomagające ich rozwój�� 
w porównani� z 78% ma�ek ze społeczności watikim i 69% ma�ek z gr�p� 
ros�jskiej.

Brak działa� s��m�l�jąc�ch rozwój dziecka�� �akich jak p�zzle l�b inne 
gr� rozwijające �mieję�ność m�ślenia�� powod�je�� że międz� dzieckiem a jego 
rówieśnikami w��warza się przepaść. Inn�mi słow��� dziecko w wiek� ponie-
mowlęc�m z rodzin� e�iopskiej zacz�na swój s�ar� ze znacznie słabszej poz�cji 
niż dziecko z rodzin z innego sek�ora�� nawe� z sek�orów niezamożn�ch.

W badani� na�kow�m przeds�awion�m w s��czni� 2006 r. w Bi�rze �łów-
nego Eksper�a (hebr. Liszkat ha-Mad(d)an ha-Raszi) w �inis�ers�wie Ed�kacji 
wskazano na nas�ęp�jące cech� rodziców e�iopskich �czniów:
1. Kon�ak� z dziećmi opar�� jes� niemal w�łącznie na jęz�k� mówion�m�� 

a nie pisan�m. Książki i inne pisane ma�eriał� nie są powszechne wśród 
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imigran�ów z E�iopii�� po części dla�ego�� że �rad�cje k�l��r� w kraj� pocho-
dzenia b�ł� przekaz�wane �s�nie. W związk� z ��m można oczekiwać�� że 
poziom �mieję�ności pisania będzie w ��ch rodzinach niższ�.

2. Ograniczon� przekaz jęz�ka amharskiego dla dzieci. Większość dzieci ze 
społeczności e�iopskiej nie mówi po amharsk��� ale roz�mie �en jęz�ka na 
bardzo pods�awow�m poziomie – a za�em nie można s�wierdzić�� że mają 
one nab��ą znajomość jęz�ka ojcz�s�ego.

3. Niewiel� rodziców mówi pł�nnie po hebrajsk�. U�r�dnia �o pomoc dzie-
ciom mając�m �r�dności w na�ce. Brak pewności jęz�kowej rodziców prze-
nosi się na dzieci.

4. Niewiel� rodziców posiada �mieję�ność cz��ania i pisania w ob� jęz�kach. 
Ten cz�nnik sprawia�� że bardzo �r�dno jes� dzieciom na�cz�ć się doda�ko-
wego jęz�ka�� poza hebrajskim.

5. Prz�kładanie mniejszej wagi do na�ki jęz�ka hebrajskiego oraz brak 
świadomości jego znaczenia dla prz�szłego s�kces� w izraelskim spo-
łecze�s�wie. W badani� w�kazano�� że rodzice o niskim s�a��sie spo-
łeczno-ekonomiczn�m nie s�awiają swoim dzieciom w�sokich w�maga� 
jęz�kow�ch oraz�� że niewiel� gra z dziećmi w gr� jęz�kowe. W rez�l�acie 
słownic�wo i sposób w�sławiania się dzieci są dos�ć ograniczone. Co wię-
cej�� nawe� rodzice o niskim s�a��sie społeczno-ekonomiczn�m�� k�órz� czę-
s�o rozmawiają z dziećmi�� posł�g�ją się jęz�kiem o wiele niższ�m rejes�rze 
niż jęz�k podręczników cz� jęz�k �ż�wan� w szkole.

 Wedł�g dan�ch na 2008 r. spora część rodzin z sek�ora e�iopskiego ma 
niski s�a��s społecznego-ekonomiczn�. To s�anowi kolejną przeszkodę w 
rozwoj� �mieję�ności pisania i cz��ania w dom��� a ��m sam�m opóźnia 
rozwój jęz�ka pisanego wśród dzieci.

6. Szkoł� w E�iopii opierał� się na �zw. na�czani� fron�aln�m. Uczniowie 
�cz�li się na pamięć ma�eriałów d�dak��czn�ch. Ci�� k�órz� �cz�li się 
w E�iopii�� cierpieli z powod� brak� pods�awow�ch �mieję�ności cz��ania 
i pisania. �imo�� że program� na�czania na �lpanach b�ł� prz�s�osowane 
dla olim z E�iopii�� wiel� z nich nie b�ło w s�anie zdob�ć w�s�arczając�ch 
�mieję�ności pisania w jęz�k� hebrajskim i nie mogło pomóc swoim dzie-
ciom w na�ce.
Równie ważn�m cz�nnikiem sprawiając�m �r�dności e�iopskich �czniom 

w s�s�emie na�czania jes� k�l��ra. Eksperci�� k�órz� pracowali z �czniami 
z E�iopii�� �wierdzą�� że różnice k�l��rowe powodował� i nadal powod�ją �r�d-
ności w osiągnięci� s�kces�. Na prz�kład k�l��rowe kod� hierarchii i sza-
c�nk� dla a��or��e��. Społecze�s�wo e�iopskie opiera się na �rad�c�jn�m�� 
pa�riarchaln�m kodzie zachowa��� k�ór� �porządkowan� jes� wedł�g kr��e-
riów wewnę�rznej hierarchii. �es� on źródłem pos�rzegania szac�nk� i r�gor� 
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jako war�ości. Na��raln�m jes� szac�nek dla �ego�� k�ór� jes� w�żej na dra-
binie społecznej. �ężcz�źni nad kobie�ami�� dorośli pow�żej młod�ch�� męd-
rc� społeczności w�żej swojego s�ada�� w�ksz�ałceni nad niew�ksz�ałcon�mi�� 
f�nkcjonari�sze ins����cji i organizacji rządow�ch (oficerowie�� na�cz�ciele�� 
�rzędnic� i�p.) nad zw�kł�mi l�dźmi.

Amharski �ermin abbat (ojciec) odnosi się do człowieka w podeszł�m wiek� 
l�b d�chownego�� niekoniecznie biologicznego ojca�� i w�raża szac�nek. Od 
młodego człowieka w�maga się�� ab� sł�ż�ł dorosłem� („oddawał m� szac�-
nek”) i sł�chał jego polece�. Izraelskie społecze�s�wo�� z�pełnie odwro�nie�� 
ma �endencję pomniejszania oficjalności i pomijania zwro�ów jęz�kow�ch�� 
k�óre w�rażał�b� szac�nek i wskaz�wał� na hierarchę wśród rozmówców. 
Powod�je �o częs�o niezroz�mienie�� gd� E�iopcz�c� spo�kają się z �rzędni-
kami z różn�ch ins����cji�� w ��m z na�cz�cielami i d�rek�orami szkół. Wedł�g 
kod� k�l��rowego�� �o kobie�� m�szą składać �szanowanie mężcz�znom�� a nie 
odwro�nie. Kied� ojciec e�iopski rozmawia z na�cz�cielką swojego s�na�� cz�je 
się znieważon� i zmieszan�. To on m�si zwracać się z szac�nkiem do na�cz�-
cielki�� k�óra ma władzę�� ale w jego oczach �o kobie�a�� jes� zobowiązana do 
w�rażania szac�nk�.

Dr�gi prz�kład do��cz� pos�rzegania samego siebie. Eksperci �wierdzą�� że 
olim z E�iopii pos�rzegają „ogół” i „jednos�kę” inaczej niż są one pos�rzegane 
wśród rodowi��ch Izraelcz�ków. �ednos�ka jes� zawsze pos�rzegana jako część 
ogół� (kolek��w�/zbiorowości)�� co powod�je zmniejszenie �ożsamości ind�wi-
d�alnej. S�ąd wśród E�iopcz�ków �endencja do podobn�ch zachowa� w gr�-
pie�� do naśladowania siebie nawzajem. W res�a�racji w�biorą z men� danie�� 
k�óre zamówili wcześniej ich znajomi; będą opowiadać his�orię podobną do 
�ej�� jaką �sł�szeli z �s� innej osob�; w�biorą miejsce do zamieszkania�� k�óre 
inni w�brali przed nimi.

�es� zw�czajem�� że jednos�ka szcz�ci się osiągnięciami gr�p� i społeczności 
oraz czerpie z nich korz�ści. S�ąd w społeczności d�ża jes� pomoc wzajemna�� 
k�órej �dzielenie jes� niemal obowiązkiem. Z dr�giej s�ron��� kara zbiorowa 
jes� niedop�szczalna�� a nawe� niezroz�miała. W rez�l�acie zbiorowej percep-
cji�� problem� jednos�ki są częs�o przeds�awiane jako problem� gr�p�. Nie-
s�e���� na poziomie szkoł� �akie podejście ��r�dnia – zarówno �czniom�� jak 
i na�cz�cielom – rozwiąz�wanie ind�wid�aln�ch problemów w klasie.

Trzecim prz�kładem jes� c�kliczne pos�rzeganie czas�. Cech�jąca E�iop-
cz�ków cierpliwość łącz� się z ich podejściem do pojęcia czas�. W zasadzie 
czas odgr�wał marginalną rolę w codzienn�m ż�ci� w E�iopii. Czas definio-
wano w odniesieni� wschod� i zachod� sło�ca�� a nie wedł�g godzin�� min�� 
i sek�nd. Nik� się nie spiesz�ł. �ednakże wraz z prz�jazdem olim znaleźli się 
w szale�cz�m �empie nowoczesnego ż�cia�� k�óre w�maga od nich ścisłego 
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przes�rzegania harmonogram� w prac��� w szkole i w kon�ak�ach z ins����-
cjami i �rzędami. S�ąd j�ż kró�ka droga do problemów i konflik�ów.

Wsz�s�kie cech� w�mienione pow�żej zmieniają się wraz z �pł�wem czas� 
oraz pod wpł�wem o�oczenia. Co więcej�� w os�a�nich la�ach pojawiają się 
oznaki „b�n�� młod�ch”. Nie chodzi ��lko o �o�� że młodzi E�iopcz�c� prze-
s�ali ślepo przes�rzegać kod� k�l��rowego�� ale świadomie pos�ęp�ją prze-
ciwko jego zasadom. Dzieje się �o zarówno jako s�mboliczn� w�raz in�egracji 
ze „s�ar�m” społecze�s�wem izraelskim (watikim)�� k�órego war�ości są czę-
s�o sprzeczne z war�ościami �rad�c�jnego e�iopskiego społecze�s�wa (młodzi 
chcą powiedzieć: „Pa�rzcie�� nie jes�em �akim �legł�m i zamknię��m w sobie 
E�iopcz�kiem�� jak m�śleliście”)�� jak również jako w�raz pro�es�� i ges� sprze-
ciw�. Zjawisko �o ��r�dnia również pokon�wanie problemów w s�s�emie ed�-
kac�jn�m.

Należ� za�waż�ć�� że władze izraelskie�� wraz z organizacjami wolon�ar�-
s��czn�mi w kraj� i na świecie inwes��ją ogromne środki oraz pokład� nie-
w�czerpanej energii�� ab� wspomagać proces� ed�kac�jne wśród społeczności 
e�iopskiej. Wiele różn�ch s�owarz�sze� i organizacji non-profi� wspólnie 
cz�ni w�siłki�� ab� pomóc w absorpcji olim z E�iopii�� zwłaszcza w ich in�egra-
cji w s�s�emie ed�kacji. Na prz�kład Izraelskie Towarz�s�wo na rzecz E�iop-
skich Ż�dów (hebr. Aguda Israelit lemaan Jehide(i) Etiopia)�� Unia Organizacji 
Olim E�iopii (hebr. Ichud ha-Irgunim szel Ole(i) Etiopia)�� „Bahalaczin” (amhr. 
Nasza K�l��ra)�� Organizacja Non-Profi� „Fidel” (amhr. li�era�� alfabe�)�� F�n-
dacja im. hanana A�nora (hebr.hanana A�nora (hebr. Keren Chanan Ajnor)�� Organizacja Non-Profi� 
AL�AYA (hebr. Ha-Amuta le-Kidum ha-Miszpacha we-ha-Jeled be-Kehila ha-Etio-
pit b-Israel = S�owarz�szenie na rzecz Pos�ęp� Rodzin� i Dziecka Społecznośći 
E�iopiskiej w Izrael�)�� organizacja non-profi� „Am��a� ha-Cwi” (hebr. s�owa-
rz�szenie jele�; s�owarz�szenie prom�jące spor� na rzecz pos�ęp� e�iopskich 
olim)�� Narodow� Projek�� Olim E�iopii (hebr. Ha-Projekt ha-Leumi szel Ole(i) 
Etiopia�� ang. the Ethiopian National Project).

Oprócz w�żej w�mienion�ch s�owarz�sze� i organizacji�� pows�ało wiele 
inicja��w lokaln�ch w zależności od po�rzeb� czas� i miejsca. Inicja��w� �e 
mogą b�ć realizowane ��lko na poziomie jednej szkoł��� samorząd� lokalnego�� 
władz miejskich i�d.

Do realizowania programów w�s�ła się na�cz�cieli. Finansowane są 
liczne różnorodne projek�� mające na cel� pomóc zespołom�� k�óre wspierają 
absorpcję olim. Na prz�kład około 100 anima�orów k�l��r� i ed�kacji działa 
w ok. 250 szkołach w cał�m kraj�. Większość z nich prac�je ze społecznością 
z E�iopii. Anima�orz� (są wśród nich E�iopcz�c��� k�órz� przeszli odpowied-
nie szkolenia)�� �inis�ers�wo Ed�kacji oraz koord�na�orz� prac�jąc� z olim 
w szkołach�� przewodnicząc� gr�p rodziców pochodząc�ch z E�iopii�� na�cz�-
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cielki żołnierek oraz oficerowie reg�larnej sł�żb� wojskowej�� wsz�sc� działają 
na rzecz społeczności. Opracowan� zos�ał �akże �nikaln� program na�czania 
dla �czniów pochodzenia e�iopskiego�� k�ór� j�ż częściowo prz�nosi rez�l�a��.

Młodzi afro-izraElCzyCy

W 2006 r. op�blikowane zos�ał� dwa ważne rapor���� k�óre bardzo dobrze 
obraz�ją s���ację. Zawierają one szereg ciekaw�ch dan�ch. Są �o: rapor� 
Bank� Izraela oraz rapor� Izraelskiego Towarz�s�wa na rzecz Ż�dów E�iop-
skich. Obraz�� jaki r�s�je się po ich lek��rze�� jes� zarazem pes�mis��czn� i op-
��mis��czn�; co więcej�� w d�żej mierze odzwierciedla dzisiejszą s���ację.

Z jednej s�ron��� sek�or e�iopski nadal pozos�aje w ��le za społecznością 
watikim prawie we wsz�s�kich dziedzinach (ed�kacja�� s�a��s ekonomiczn��� 
poziom ż�cia�� dos�ęp do �sł�g med�czn�ch e�c.). Dane do��czące za�r�dnie-
nia są szczególnie prz�gnębiające. Okaz�je się�� że około połowa członków 
społeczności e�iopskiej�� k�órz� �ko�cz�li 13 l�b więcej la� na�ki w szkole�� 
nie jes� za�r�dniona zgodnie z posiadan�mi kwalifikacjami i w�ksz�ałceniem. 
Odse�ek za�r�dnion�ch w sek�orze e�iopskim jes� w�ższ� o 6% w s�os�nk� 
do ogół� l�dności ż�dowskiej – w�nosi 77% w porównani� do 71%. Niemniej 
jednak�� wśród osób z sek�ora e�iopskiego�� k�óre �ko�cz�ł� 13 la� na�ki i wię-
cej�� poziom osób za�r�dnion�ch zgodnie z posiadan�m w�ksz�ałceniem jes� 
o 17% niższ� niż poziom dla ogół� społecze�s�wa – w�nosi 44% w porównani� 
do 61%.

W�nagrodzenie na�cz�cieli akademickich pochodzenia e�iopskiego jes� 
niższe od przecię�nego miesięcznego w�nagrodzenia w gospodarce narodo-
wej: 74% e�iopskich pracowników akademickich zarabia poniżej przecię�nego 
miesięcznego w�nagrodzenia�� a około połowa z nich o�rz�m�je w�nagrodze-
nie o wiele niższe niż przecię�ne. Ponad�o prawie jedna �rzecia pracowników 
pochodzenia e�iopskiego�� k�órz� są za�r�dnieni na s�anowiskach akademi-
ckich�� prac�je nad projek�ami skierowan�mi ��lko do członków ich społecz-
ności�� cz� �o bezpośrednio�� cz� �eż pośrednio. Praca w �ego ��p� projek�ach 
ogranicza możliwość za�r�dnienia na s�ałe. W ��m kon�ekście należ� więc 
za�waż�ć�� że około połowa pracowników akademickich pochodzenia e�iop-
skiego nie jes� za�r�dniona na s�ałe (na e�acie).

Przede wsz�s�kim jednak wśród pop�lacji e�iopskich Ż�dów odno�ow�je 
się w�soki odse�ek za�r�dnion�ch wśród pracowników niew�kwalifikowan�ch. 
Prawie jedną �rzecią olim z E�iopii za�r�dnion�ch w 2006 rok� s�anowili pra-
cownic� niew�kwalifikowani�� podczas gd� w ogóle społecze�s�wa pracownic� 
niew�kwalifikowani s�anowią ��lko 7%.
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Co więcej�� w Izrael� nadal powszechne są przejaw� lekceważenia i nie-
chęci�� a czasem nawe� przejaw� rasizm� wobec e�iopskich Ż�dów. �ożna je 
zaobserwować w różn�ch s�r�k��rach�� �akich jak s�s�em szkolnic�wa cz� miej-
sca za�r�dnienia.

Z sondaż� przeprowadzonego przez Agencję Ż�dowską w ��m sam�m rok� 
(2006) w�nika�� że około jedna czwar�a Izraelcz�ków-watikim nie zna l�b nigd� 
nie spo�kała olim z E�iopii. Ponad połowa �waża�� że in�egracja �ej społeczno-
ści ze społecze�s�wem izraelskim jes� słaba l�b bardzo słaba. Shlomo �olla 
�ak pods�mow�je s���ację w jedn�m z w�wiadów:

„Kied� brak jes� spokojnego dom��� kied� rodzina jes� zniszczona od wewną�rz�� 
a obecna jes� zazdrość�� fr�s�racja i przemoc�� dzieci sobie nie radzą. Porz�cają 
szkołę�� zacz�nają parać się przes�ępczością. Społecze�s�wo izraelskie nie może 
s�rawić kogoś innego�� z inn�m kolorem skór��� z obc�m akcen�em�� więc w�rz�ca 
E�iopcz�ków i w�rzeka się ich. �d� do b�d�nk� wprowadzają się E�iopcz�c��� wati-
kim sprzedają �anio swoje mieszkania i �ciekają. I �ak pows�aje ge��o alienacji”.

Także obecność E�iopcz�ków w izraelskich mediach jes� znikoma i zasad-
niczo pojawiają się oni w niepochlebn�m kon�ekście morders�w�� samobójs�w 
i krz�ków rozpacz�.

�ednakże�� obok niepowodze��� braków i fr�s�racji widoczna jes� �endencja 
rozwoj� i popraw�. Odno�ow�je się na prz�kład is�o�n� wzros� w�ksz�ałce-
nia wśród imigran�ów z E�iopii (w wiek� 22–64): liczba e�iopskich pracow-
ników na�kow�ch w 2006 r. b�ła szacowana na 2500–3000 osób. W la�ach 
1995/1996 oraz 2003/2004 nas�ąpił 9% wzros� wśród osób ze społeczności 
e�iopskiej�� k�óre �ko�cz�ł� 13 l�b więcej la� na�ki. Odse�ek osób niew�ksz�ał-
con�ch zmniejsz�ł się o 13% i w ��m rok� w�nosił 42% (w porównani� do 55% 
w 1995 r.). Odse�ek osób�� k�óre �ko�cz�ł�12 la� na�ki�� wzrósł o 9%�� niemal 
dw�kro�nie�� a w 2006 r. w�nosił 20%.

Szczególnie impon�jące s�kces� odno�ował Cahal. Obok w�raźnego brak� 
adap�acji oraz porz�cania na�ki i przes�ępczości wśród e�iopskich żołnierz� 
odno�ow�je się wzros� ich �dział� w jednos�kach bojow�ch (w ��m w pres�i-
żow�ch jednos�kach) oraz wzros� liczb� żołnierz� z rangą oficera.

Ponad�o coraz więcej młod�ch E�iopcz�ków ma odwagę przełam�wać 
barier� i pojawia się w miejscach i w organizacjach�� w k�ór�ch w przeszło-
ści przeds�awiciele sek�ora e�iopskiego b�li nieobecni. Także w med�c�nie�� 
dziennikars�wie�� modzie�� m�z�ce�� prawie�� ekonomii�� now�ch �echnologiach 
oraz w sł�żbach c�wiln�ch. Obok zamia�acz� �lic�� dozorców�� ochroniarz� 
i wiel� kasjerek w s�permarkecie�� zaczęli pojawiać się prawnic��� ak�orz� �ea-
�ralni�� piosenkarze�� na�kowc� i inż�nierowie pochodzenia e�iopskiego. To 
prawda�� że są nieliczni i ich odse�ek w s�os�nk� do pop�lacji ogólnej jes� 
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bardzo niski. �ednakże szklan� s�fi� pękł i szczęściarze�� k�ór�m się �dało�� 
przecierają szlak.

�łode pokolenie jes� dziś mniej nieśmiałe i bardziej aser��wne od swoich 
rodziców. W szkole i podczas sł�żb� wojskowej młodzi na�cz�li się bezpo-
średniego s��l� rozmow� (określanego hebrajskim prz�mio�nikiem dugri�� co 
można �ł�macz�ć jako pros���� bez owijania w bawełnę – �ł�m.)�� s��l� cabarim 
(sabrów). Na�cz�li się śmiać z sam�ch siebie i z inn�ch (s�ąd pop�larność 
w�s�ępów rozr�wkow�ch ��p� „s�and-�p”)�� co dowodzi�� ze ich pewność siebie 
wzras�a. S�opniowo młodzi wracają do afr�ka�skich korzeni i wiel� iden��-
fik�je się z afro-amer�ka�ską k�l��rą�� �ak pop�larną w S�anach Zjednoczo-
n�ch. W największ�ch mias�ach organizowane są w kl�bach serie imprez dla 
młod�ch izraelskich E�iopcz�ków W �en sposób �worz� się rodzaj afro-izra-
elskiej k�l��r��� k�óra ma swój �rok. K�l��ra �a jes� coraz bardziej obecna 
w In�ernecie.

Pod koniec pierwszej dekad� nowego ��siąclecia zaobserwowano wzros� 
liczb� E�iopcz�ków�� k�ór�mi szeroko in�eresował� się media�� ze względ� na 
ich s�kces� i nieprzecię�ne �alen�� oraz dla�ego�� że weszli do pan�eon� sław. 
Podobnie jak ma �o miejsce w S�anach Zjednoczon�ch oraz E�ropie�� również 
w Izrael� dwie dziedzin��� w k�ór�ch domin�ją czarnoskórz� boha�erowie k�l-
��r��� �o spor� i moda (w przeciwie�s�wie do świa�a zachodniego�� w Izrael� 
czarni m�z�c� nie w�wierają wielkiego wpł�w�).

Po osiągnięci� dojrzałości przez pierwsze pokolenie �rodzon�ch w Izra-
el� po�omków rodzin e�iopskich oraz wsk��ek wzros�� liczb� w�ksz�ałcon�ch 
E�iopcz�ków rośnie w siłę gr�pa młod�ch liderów. Wiel� jej członków łącz� 
sił��� ab� pomóc swojej społeczności w różn�ch dziedzinach. Są wspierani przez 
ins����cje badawcze i organizacje�� k�óre sporządzają rapor�� s�a��s��czne 
i podają je do p�blicznej wiadomości�� co wpł�wa na ksz�ał�owanie poli��ki.

Także izraelskie media s�ał� się bardziej świadome i w�cz�lone na s���a-
cję e�iopskich Ż�dów. �edialne lobb� poli��czne działające na korz�ść sek�ora 
e�iopskiego s�aje się coraz bardziej sk��eczne (choć nadal nie jes� w�s�arcza-
jąco silne). �ednocześnie od wiel� organizacji i osób pr�wa�n�ch w Izrael� i za 
granicą pł�ną środki pieniężne na rzecz rozwoj� i popraw� s���acji społecz-
ności e�iopskich Ż�dów w Izrael�.

Badania nad sek�orem e�iopskich Ż�dów zaczęł� w os�a�nich la�ach nabie-
rać rozpęd� i s�ał� się przedmio�em zain�eresowa� �czon�ch zajm�jąc�ch się 
badaniami nad j�daizmem i Biblią hebrajską oraz his�or�ków�� jęz�koznaw-
ców i badacz� jęz�ków semickich�� an�ropologów�� rabinów i inn�ch eksper�ów. 
S�owarz�szenie S��diów nad Ż�dami E�iopii – SOSTE�E (hebr. Ha-Aguda 
le-Madae(i) Jahadut Etiopia) prowadzi badania nad społecznością e�iopską oraz 
zachęca inne ośrodki do �ego ��p� działa�. S�owarz�szenie co kilka la� orga-
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niz�je konferencję międz�narodową na �ema�� związane z ak��alną s���acją 
e�iopskiej społeczności. W konferencji biorą �dział najznakomi�si badacze 
E�iopii oraz narod� ż�dowskiego�� his�or�c��� k�l��roznawc� i e�nolodz��� w ��m 
znawc� k�l��r l�dów afr�ka�skich.



Rozdział 6 

Pales���sc� Arabowie w Pa�s�wie Izrael
Prz�brane dzieci w izraelskiej rodzinie

od rEżiMu wojsKowEgo  
do „Państwa wszystKiCh obywatEli”

W przeddzie� pows�ania pa�s�wa Izrael w rok� 1948 Ziemia Izraela znaj-
dowała się pod zarządem br���jskich władz manda�ow�ch. Dwie �rzecie jej 
l�dności s�anowili Arabowie�� jedną �rzecią – Ż�dzi. Rezol�cja ONZ nr 181 
z 29 lis�opada 1947 zadec�dowała o zako�czeni� manda�� br���jskiego i ��wo-
rzeni� dwóch niepodległ�ch pa�s�w – arabskiego i ż�dowskiego. Liderz� spo-
łeczności ż�dowskiej zaakcep�owali plan podział��� podczas gd� kierownic�wo 
społeczności arabskiej w Pales��nie – Ziemi Izraela�� pod przewodnic�wem 
�ohammada Amina Al-h�sajniego�� odrz�ciło go s�anowczo. Ponad�o�� wraz 
z odrz�ceniem plan� ONZ�� w cał�m kraj� nasilił� się arabskie a�aki na cele 
ż�dowskie. Lokalne p�nk�� zapalne wkró�ce przerodził� się w wojnę domową�� 
a �a�� wraz z wkroczeniem wojsk pa�s�w arabskich do pa�s�wa Izrael�� w wojnę 
regionalną. 

Arabowie nie docenili sił i de�erminacji Ż�dów�� sądząc�� że są w s�anie 
zniszcz�ć nowo pows�ałe pa�s�wo s�jonis��czne. Owszem�� na począ�k� wojn� 
�dało im się osiągnąć s�ra�egiczne cele w różn�ch regionach Izraela�� lecz 
z biegiem walk coraz większą przewagę zdob�wał Cahal (Cwa Hagana le-Israel 
– Sił� Obronne Izraela). Os�a�ecznie wojna zako�cz�ła się zdec�dowan�m 
zw�cięs�wem Ż�dów nad Pales���cz�kami i wojskami pa�s�w arabskich.

Część mieszka�ców arabskich �ciekła ze sw�ch domów z obaw� o ż�cie 
l�b za namową wojsk arabskich�� k�óre zajęł� zamieszkane przez nich �er��o-
ria. Część zos�ała w�pędzona siłą l�b o�rz�mała nakaz czasowej ewak�acji. 
W wiel� miejscach Ż�dzi bezsk��ecznie namawiali swoich arabskich sąsiadów 
do pozos�ania w domach – Arabowie obawiali się�� że zw�cięsc� Ż�dzi zrobią 
z nimi �o�� co oni sami zrobilib� z nimi w razie zw�cięs�wa. 
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Badania na�kowe na �ema� prz�cz�n i sk��ków wojn� 1948 rok� leżą 
w cen�r�m poli��cznego i his�oriograficznego spor��� i jak do�ąd his�or�kom 
nie �dało się s�worz�ć pełnego i zgodnego obraz� w�darze� oraz okoliczno-
ści�� k�óre doprowadził� do pales���skiej �ragedii. Należ� podkreślić�� iż mimo 
gorącego spor� �oczącego się międz� ż�dowskimi his�or�kami na �en �ema��� 
w kręg� his�or�ków arabskich nie ma d�sk�sji�� a prz�najmniej nie jes� ona 
prowadzona jawnie. Tak jak w poli��ce�� �ak i w his�oriografii�� �worzą oni 
jednoli�� fron��� prezen��jąc jednos�ronn� i częs�o po pros�� znieksz�ałcon� 
obraz w�darze��� zgodnie z k�ór�m wojna b�ła s�jonis��czno-kolonialis��czną 
prowokacją�� przeprowadzoną w cel� w�gnania Pales���cz�ków i poszerzenia 
granic młodego pa�s�wa�� a więc cz�mś�� co w jęz�k� na�k poli��czn�ch określa 
się mianem „cz�s�ki e�nicznej”. Wciąż nie pows�ała praca na �ema� recepcji 
wojn� przez społeczność Arabów izraelskich i można prz�p�szczać�� że więk-
szość Arabów w Izrael� nie jes� zb��nio zain�eresowana książkami o his�o-
rii wojskowości. �ożna jednak z d�żą dozą pewności prz�p�szczać�� że wizja 
his�orii prezen�owana przez his�or�ków�� ar��s�ów�� media i poli��ków arab-
skich�� sform�łowana i rozpropagowana w niezliczon�ch mowach i za pośred-
nic�wem rozmai��ch pla�form medialn�ch�� jes� powszechnie prz�jmowana 
również wśród arabskiej społeczności w Izrael�. W efekcie i Ż�dzi�� i Arabo-
wie k�l��w�ją dwie przeciws�awne wizje his�orii oraz �ego�� k�o b�ł wówczas 
ofiarą�� a k�o agresorem.

Konsens�s wśród badacz� pan�je co do jednego – jeszcze w �rakcie wojn��� 
w czerwc� 1948 rok��� rząd Izraela oparł się prośbom �chodźców i naciskom 
międz�narodow�m�� i nie zezwolił na ich powró�. Dec�zji �ej nie zmieniono 
do dziś. W konsekwencji wiele arabskich wiosek zniknęło z map� Izraela. 
Na części z nich w�b�dowano nowe miejscowości izraelskie�� na części Keren 
Kajeme� Le-Israel (Narodow� F�nd�sz Izraela) zasadził las�. Część op�s�o-
szała i niszczała�� a część dzielnic mieszan�ch w d�ż�ch mias�ach op�ścili 
ich pales���sc� mieszka�c�. Op�szczone wioski zos�ał� w wiel� prz�padkach 
zasiedlone na nowo w la�ach pięćdziesią��ch przez fale imigran�ów�� głów-
nie ocalon�ch z holoka�s�� oraz w�gnan�ch z pa�s�w arabskich. Pa�s�wo 
Izrael prz�wróciło wiel� miejscom�� zamieszkał�m w przeszłości przez Pale-
s���cz�ków�� ich s�aroż��ne hebrajskie nazw��� część zaś nazwało na nowo. Tak 
na prz�kład �adżdal zmienił się w Aszkelon�� Bisan wróciła do nazw� Bei� 
Szean�� na r�inach Bai� �ahsir zb�dowano moszaw Bei� �eir�� a jerozolim-
skie dzielnice Talbija i �alha przemianowano na�� odpowiednio�� Kommemij�� 
i �anaha� (choć w prak��ce mieszka�c� �erozolim� po dziś dzie� �ż�wają ich 
nazw arabskich).

Wojnę 1948 rok� zako�cz�ło podpisanie w rok� nas�ępn�m poroz�mie� 
z Rodos�� k�óre określił� linię zawieszenia broni (�zw. Zieloną Linię). Do Ara-
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bów�� k�órz� pozos�ali w granicach pa�s�wa Izrael�� dołącz�li w w�nik� w�mian� 
�er��oriów mieszka�c� Wadi Ara (Nachal Iron) i �zw. Trójką�a (�er��ori�m na 
równinie Szaron�� obejm�jące m. in. arabskie miejscowości Umm El-Fahm 
i Talbije). Części �chodźców �dało się wrócić do domów w obrębie Zielonej 
Linii�� zanim granice zos�ał� szczelnie zamknię�e.

W począ�kow�m e�apie większość �chodźców sk�piła się w obozach wokół 
d�ż�ch mias� graniczn�ch�� na �er��oriach�� k�óre w prz�szłości określane miał� 
b�ć mianem Zachodniego Brzeg� �ordan� i S�ref� �az��� podczas gd� część 
wcześniej l�b później przeniosła się do sąsiednich pa�s�w arabskich�� licząc 
na ich ochronę i r�chłe zw�cięs�wo�� �możliwiające im powró� do domów. 
Pa�s�wa arabskie nie podjęł� się zin�egrowania �chodźców z lokalną l�dnoś-
cią�� �rak��jąc ich jak elemen� obc� i przejściow�. Bieda i alienacja pan�jąca 
w obozach �chodźców ksz�ał�ował� przez la�a �cz�cia wściekłości i bezsilno-
ści�� k�óre zrodził� wśród Pales���cz�ków s�ndrom ofiar� i wreszcie doprowa-
dził� do narodzin zorganizowanego �error� pales���skiego.

Pales���cz�c� odnieśli się do ��ch w�darze� jak do ka�aklizm��� k�ór� 
spadł na nich z niebios�� i nazwali je „Nakba” (arab. النكبة – ka�as�rofa�� �rage-
dia). Z biegiem czas� wśród Pales���cz�ków z kraj� i diaspor� rozwinęła się 
oddzielna narracja his�or�czna�� opis�jąca �o kons����c�jne zdarzenie w ich 
dziejach�� k�órej znaczna część�� jak j�ż wspomniano�� jes� znieksz�ałcona bądź 
prz�najmniej niepełna i �endenc�jna.

�ieszka�c� arabsc��� k�órz� pozos�ali w granicach pa�s�wa albo zdołali wró-
cić na jego �er��ori�m�� o�rz�mali prawo do ob�wa�els�wa izraelskiego�� a wraz 
z nim �akże prawo w�borcze do Knese��. ��ż w składzie pierwszego Knese�� 
(1949) znalazło się �rzech arabskich posłów – dwóch z ramienia Demokra-
��cznej Lis�� Nazare�� (par�ia powołana do ż�cia przez �apai; Mifleget Poalej 
Erec Israel – Par�ia Robo�ników Ziemi Izraela) i jeden z Kom�nis��cznej Par�ii 
Izraela (�aki – Ha-Miflaga ha-Komunistit Ha-Israelit). Na marginesie�� pierw-
szą s�jonis��czną par�ią�� k�óra o�worz�ła swe bram� dla arabskich członków 
w rok� 1954�� b�ł �apam (Mifleget ha-Poalim ha-Meuchedet – Zjednoczona Par�ia 
Prac�). Par�ia Prac� (Mifleget ha-Awoda) zaczęła prz�jmować w swoje szeregi 
Arabów dopiero na począ�k� la� siedemdziesią��ch�� a jej śladem poszł� inne 
�gr�powania.

Za�em j�ż od samego począ�k� arabsc� ob�wa�ele Izraela b�li rozdarci 
międz� dwie �ożsamości i w prak��ce międz� dwa sprzeczne �cz�cia: z jednej 
s�ron� ��ożsamiali się z pales���skimi i arabskimi braćmi�� płonąc�mi niena-
wiścią do Ż�dów i Izraela�� z dr�giej zaś mieli na��ralne pocz�cie prz�należno-
ści do pa�s�wa�� w k�ór�m ż�li�� oraz rosło ich �cz�cie s�mpa�ii do ż�dowskich 
sąsiadów�� z k�ór�mi ��rz�m�wali codzienne kon�ak��. To rozdarcie b�ło i jes� 
niezw�kle poważn�m problemem arabskich ob�wa�eli Izraela�� główną zaś 
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s�ra�egią zmagania się z nim pozos�aje zaprzeczenie i nadzieja na lepsze 
czas�.

S�os�nek władz młodego pa�s�wa Izrael do arabskich ob�wa�eli nacecho-
wan� b�ł podejrzliwością i w pewn�m s�opni� pozos�ał �aki do dziś. W re-
z�l�acie na sk�piska arabskiej społeczności narz�cono reżim wojskow� (na 
pods�awie manda�ow�ch Przepisów o S�anie W�ją�kow�m z 1945 rok� – The 
Defence [Emergency] Regulations) i związane z ��m rozmai�e ograniczenia. �ra-
nice reżim� wojskowego �s�alono wedł�g kl�cza geograficznego�� ale w prak-
��ce do�knął on jed�nie Arabów�� po pierwsze dla�ego�� że w prak��ce nie b�ł 
on egzekwowan� � Ż�dów�� a po dr�gie dla�ego�� że ograniczon� zos�ał do �er�-
�oriów zamieszkan�ch w�łącznie przez Arabów. W mieszan�ch mias�ach�� jak 
hajfa cz� �affa�� nie wprowadzono reżim� wojskowego�� a mieszkając� �am 
Arabowie ciesz�li się znacznie większą swobodą.

W ramach reżim� wojskowego prz�ję�o w la�ach pięćdziesią��ch �zw. 
Prawo o Porz�con�m �ają�k��� Prawo o Rozwoj� oraz Prawo Nab�wania Nie-
r�chomości (Zezwolenie na Działalność i Odszkodowania)�� sł�żące jako pod-
s�awa prawna do w�właszczania Arabów (zarówno od ��ch�� k�órz� w w�nik� 
wojn� o niepodległość s�ali się �chodźcami�� jak i ��ch�� k�órz� pozos�ali na 
�er��ori�m Izraela). W�właszczenie pozos�ało o�war�ą raną społeczności arab-
skiej i s�worz�ło powszechne pocz�cie b�cia w�korz�s�an�m i okradzion�m�� 
co z kolei s�ało się ważn�m s�bs�ra�em s�ndrom� ofiar��� charak�er�z�jącego 
izraelskich Arabów i ich pamięć his�or�czną.

Zdarzenie kons����c�jne�� w his�orii Arabów w pa�s�wie Izrael�� miało 
miejsce 29 października 1956 rok�. W ��m dni��� k�ór� b�ł pierwsz�m dniem 
wojn� s�najskiej (Operacji Kadesz)�� Dowódz�wo �r�p� Cen�r�m (Pikud Mer-
kaz) izraelskiego wojska rozkazało nałoż�ć blokadę na arabskie wioski poło-
żone w obrębie �zw. �ałego Trójką�a�� leżące na granic� z �ordanią. Blokada 
zos�ała zaprowadzona w ramach go�owości na po�encjaln� w�b�ch wojn� 
z �ordanią. �eden z dowódców ba�alionów�� k�órego zadaniem b�ło o�ocz�ć 
kordonem osiem wsi arabskich w poł�dniowej części �ałego Trójką�a�� roz-
kazał żołnierzom „s�rzelać�� b� zabić�� bez żadn�ch sen��men�ów” do każdego 
Araba znajd�jącego się poza domem po wprowadzeni� blokad��� włączając 
mieszka�ców wracając�ch do domów z prac� poza wioską. Pomimo jasn�ch 
polece��� k�óre dowódca w�dał swoim oficerom�� niemal wsz�sc� odwołali się 
do swoich odcz�ć e��czn�ch i nie w�konali rozkaz�. Spośród ośmi� dowódców 
pl��onów wchodząc�ch w skład ba�alion��� jed�nie dowódca oddział� działa-
jącego w Kafr Kasim�� w�konał w�dan� m� rozkaz dosłownie. �ego żołnierze 
za�rz�mali mieszka�ców wioski wracając�ch pieszo i samochodami do wio-
ski�� zas�rzelili 43 osob��� w ��m 9 kobie� i 17 niele�nich�� raniąc doda�kowo 13. 
W samej wiosce zginęł� jeszcze 4 osob�; mieszka�c� wliczają również do 
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liczb� ofiar człowieka�� k�ór� zmarł na �dar po ��m�� jak dowiedział się�� że jego 
s�n zginął w masakrze�� oraz dziecko zabi�ej ciężarnej kobie���� podając liczbę 
49 ofiar. W�darzenie �o z niezw�kłą mocą ws�rząsnęło arabską społecznością 
w Izrael�.

W s��czni� 1957 jedenas�� żołnierz� i oficerów zamieszan�ch w masakrę 
w Kafr Kasim s�anęło przed sądem. W�rok zapadł w październik� 1958 rok�. 
W �zasadnieni� w�rok� sędzia Beniamin halewi zdefiniował „rozkaz jawnie 
niezgodn� z prawem”�� k�órego w�konania żołnierz ma powinność odmówić. 
Ośmi� oskarżon�ch skazano na dł�go�erminowe kar� więzienia (od siedmi� 
do siedemnas�� la�)�� lecz żaden z nich nie odsiedział swojego w�rok� do 
ko�ca. Choć po masakrze odprawiona zos�ała „s�lcha” (�rad�c�jn� arabski 
r���ał pogodzenia się zwaśnion�ch s�ron) pomiędz� pa�s�wem Izrael a miesz-
ka�cami wsi�� minęł� dł�gie la�a�� nim pamięć masakr� za�arła się w zbiorowej 
świadomości Arabów. Po la�ach �o Ż�dzi wrócili do rozważa� nad jego his�orią 
i moraln�m znaczeniem�� a dziś na�cza się o nim w szkołach.

Pod koniec la� pięćdziesią��ch podję�o naciski w cel� zniesienia reżim� 
wojskowego i niek�óre jego ograniczenia fak��cznie zos�ał� �s�nię�e. Równo-
legle poz�cja Arabów poprawiła się�� głównie za sprawą największego związk� 
zawodowego – his�adr��� – k�ór� w 1958 rok� rozpoczął prz�jmowanie Ara-
bów w swoje szeregi. W 1966 rok� ówczesn� premier Lewi Eszkol zniósł reżim 
wojskow��� choć część jego władz� przejęła policja�� �ak że pozos�ałości reżim� 
likwidowano s�opniowo jeszcze w ciąg� nas�ępn�ch la�.

Po zniesieni� reżim� wojskowego w obrębie Zielonej Linii i po jej w�ma-
zani� w w�nik� wojn� sześciodniowej – k�óra odnowiła kon�ak�� międz� 
izraelskimi Arabami a pozos�ał�mi Pales���cz�kami – społeczność arabska 
w Izrael� z wolna ocknęła się i rozpoczęła proces in�egracji społecznej oraz 
rozwoj� gospodarczego i ed�kac�jnego.

Po wojnie �om Kipp�r�� wraz z osłabieniem poz�cji s�arej eli�� poli��cz-
nej�� wśród Arabów izraelskich coraz większą pop�larność z�skiwało kr���czne 
podejście do pa�s�wa i jego ins����cji. Począwsz� od �ego okres��� można 
dos�rzec konsekwen�n� i prz�bierając� na sile proces b�dzenia się świado-
mości narodowej Arabów izraelskich („pales��nizacji”)�� w�rażając� się głów-
nie w os�r�ch pro�es�ach�� w�głaszan�ch przez ich przeds�awicieli w Knesecie�� 
oraz w p�blikacjach i w�wiadach arabskich in�elek��alis�ów ze świa�a na�ki�� 
sz��ki i mediów�� w�powiadając�ch się przeciwko władzom Izraela. �as� arab-
skie pozos�ał� pas�wne i po dziś dzie� rzadko demons�r�ją�� a jeszcze rzadziej 
�ciekają się do przemoc� jako narzędzia walki poli��cznej.

Do w�ją�kowego w�darzenia�� k�óre w�mknęło się spod kon�roli�� doszło 
w marc� 1976 rok� – w dni��� k�ór� przeszedł do his�orii jako „Dzie� Ziemi”. 
Od czas� pows�ania Izraela b�ł �o pierwsz� prz�padek siłowej konfron�acji 
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pomiędz� izraelskimi Arabami a władzami. Zamieszki w�b�chł� po podjęci� 
przez władze dec�zji o przejęci� 20.000 d�namów ziemi nieopodal Sachnin 
w cel� „j�daizacji �alilei”. Liderz� Nowej Lis�� Kom�nis��cznej (Rakach – 
Reszima Komunistit Chadasza) oraz jej działacze w lokaln�ch władzach wezwali 
do generalnego s�rajk� i demons�racji w dni� 30 marca. �łówne pro�es�� 
miał� miejsce we wsiach Sachnin�� Arraba i Deir hanna. Demons�racje�� k�óre 
począ�kowo przebiegał� pokojowo�� sz�bko przerodził� się w zamieszki. Zablo-
kowane zos�ał� szos��� a pro�es��jąc� sięgnęli po kamienie i b��elki z benz�ną. 
�d� policji nie �dało się przejąć kon�roli nad �ł�mem�� do akcji wkrocz�ło 
wojsko. W czasie zamieszek zginęło sześci� arabskich pro�es��jąc�ch – cz�e-
rech zabi��ch przez wojsko i dwóch przez policję. Trzech spośród zabi��ch 
b�ło mieszka�cami Sachnin. Pro�es�� rozlał� się po cał�m kraj��� włączając 
w �o ��deę i Samarię (Zachodni Brzeg �ordan�) oraz S�refę �az�. �imo iż 
władzom sz�bko �dało się je s�ł�mić�� walka i �raz� nie zos�ał� zapomniane 
– „Dzie� Ziemi” s�ał się coroczn�m dniem demons�racji izraelskich Arabów 
oraz swois�ą okazją do podkreślenia ich �ożsamości i pocz�cia d�skr�minacji 
w społecze�s�wie izraelskim.

Należ� podkreślić�� że choć większość arabskiej społeczności ��ożsamia się 
z przesłaniem „Dnia Ziemi”�� zaledwie jej niewielki w�cinek bierze w nich 
ak��wn� �dział. Ów fenomen dowodzi�� że w sek�orze arabskim�� podobnie jak 
w cał�m izraelskim społecze�s�wie�� ma miejsce proces poli��cznego eskapi-
zm�. Świadcz� o nim również międz� inn�mi zmniejszając� się odse�ek gło-
s�jąc�ch w w�borach oraz brak za�fania i szac�nk� do poli��ków�� bez względ� 
na reprezen�owaną przez nich opcję poli��czną.

Konieczn�m jes� �� dodać�� że reprezen�acja arabskiej l�dności w Knesecie 
zawsze b�ła nieproporcjonalnie mała w s�os�nk� do jej fak��cznej wielkości 
i wagi w społecze�s�wie. Fak� �en ma ogromn� nega��wn� wpł�w na możli-
wości negocjacji i oddział�wania Arabów na społecze�s�wo izraelskie w ogóle 
i na lokalną poli��kę w szczególności. Spośród wiel� cz�nników�� jakie złoż�ł� 
się na ów s�an rzecz��� najważniejsze są nas�ęp�jące �rz�: 
1) rozparcelowanie głosów będące efek�em wewnę�rzn�ch konflik�ów�� 
2) bojko� w�borów (w pewn�ch okresach)��
3) działalność części l�dności arabskiej w par�iach s�jonis��czn�ch�� przezna-

czając�ch małą ilość (jeśli w ogóle) manda�ów dla swoich arabskich człon-
ków.
W 1982 rok� powołano Najw�ższ� Komi�e� �oni�or�jąc� Izraelskich Ara-

bów�� k�órego członkowie z biegiem czas� s�ali się znaczącą częścią kierow-
nic�wa społeczności arabskiej. W począ�kow�m e�apie Najw�ższ� Komi�e� 
�oni�or�jąc� składał się z jedenas�� przewodnicząc�ch arabskich samorzą-
dów lokaln�ch i ze wsz�s�kich arabskich parlamen�arz�s�ów. Obecnie w skład 
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komi�e�� wchodzą arabsc� samorządowc��� parlamen�arz�ści oraz przeds�a-
wiciele pozaparlamen�arn�ch organizacji Arabów izraelskich. W prak��ce 
jednak jed�nie sekre�aria� komi�e���� złożon� z około dw�dzies�� członków�� 
spo��ka się�� b� podejmować dec�zje.

W w�borach 1984 rok� po raz pierwsz� większość Arabów oddała głos� 
na par�ie nie-s�jonis��czne (ż�dowskie). Większość �a�� począ�kowo nie-
wielka (51%)�� rosła w sz�bkim �empie w nas�ępn�ch la�ach. Wraz z w�b�-
chem pierwszej In�ifad� w ko�c� 1987 rok� większość izraelskich Arabów 
w�raziła poparcie dla pows�ania pales���skiego pa�s�wa na �zw. Ter��oriach 
(�zn. na Zachodnim Brzeg� �ordan� i w S�refie �az�)�� a nawe� zorganizowała 
demons�racje poparcia dla In�ifad� (w zdec�dowanej większości pokojowe)�� 
choć w badaniach opinii p�blicznej zarówno wówczas�� jak i obecnie�� większość 
z nich w�raziła wolę zachowania s�a��s� ob�wa�eli izraelskich. Ów ważn� i in-
�eres�jąc� fenomen zasł�g�je na szczególną �wagę�� ponieważ świadcz� o ich 
s�os�nkowej sa��sfakcji z ż�cia w ramach demokra��cznego pa�s�wa s�joni-
s��cznego�� będącego zarazem jed�ną demokracją na Bliskim Wschodzie.

Poroz�mienia z Oslo w 1993 rok� spo�kał� się z poparciem ze s�ron� lide-
rów arabskiej społeczności Izraela. �imo iż arabskie par�ie nie b�ł� częścią 
koalicji (�dział arabskich par�ii w rządzie pozos�aje swois��m �ab��� zarówno 
dla Ż�dów�� jak i dla Arabów)�� korz�s�ał� one w �rz�nas��m Knesecie ze szcze-
gólnego poroz�mienia o współprac� z rządem Icchaka Rabina.

Zabójs�wo Icchaka Rabina oraz ogóln� wzros� napięcia i agresji w rela-
cjach izraelsko-pales���skich pod koniec la� dziewięćdziesią��ch w�warł� głę-
bokie pię�no na s�os�nk� Arabów do pa�s�wa i społeczności ż�dowskiej. Ak�� 
przemoc��� inc�den�alne w przeszłości�� nas�ępował� �eraz jeden po dr�gim�� 
a �cz�cie nadziei �s�ąpiło miejsca rozczarowani� i pocz�ci� obcości�� zarówno 
na płaszcz�źnie poli��cznej�� jak i osobis�ej. W sposób b�ć może paradoksaln��� 
z perspek��w� k�l��rowej nas�ąpiło zbliżenie międz� ��mi dwoma sek�orami 
społecze�s�wa�� w�rażające się w prz�jęci� izraelskiego i zachodniego s��l� 
ż�cia przez młode pokolenie Arabów (o ��m dalej). �ednak równolegle do 
wzros�� s�op� ż�ciowej�� zarówno wśród Ż�dów�� jak i Arabów�� nas�ąpił pro-
ces rad�kalizacji poli��cznej�� będąc� efek�em wplą�ania się w nieko�cząc� się 
konflik� z Pales���cz�kami na Ter��oriach�� oraz pos�ęp�jącej rad�kalizacji 
religijnej (islamizacji) społeczności arabskiej�� w�rażając� się międz� inn�mi 
w an��izraelskich kazaniach w mecze�ach cz� we wzroście w siłę R�ch� Islam-
skiego (pa�rz dalej).

W badani� przeprowadzon�m w 1999 rok��� odpowiadając na p��anie 
o „preferowane rozwiązanie problem� izraelskich Arabów”�� jed�nie 21% 
responden�ów w�raziło zgodę na dalsze is�nienie Izraela jako s�jonis��cznego 
pa�s�wa ż�dowskiego. �ednakże 55% odpowiedziało „�ak” l�b „raczej �ak” na 
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p��anie: „cz� Izrael ma prawo is�nienia w obrębie Zielonej Linii jako s�joni-
s��czne pa�s�wo ż�dowskie?”. 

Na wzros� skrajn�ch nas�rojów nie bez wpł�w� b�ł �eż cz�nnik demogra-
ficzno-k�l��row�. Pod koniec la� dziewięćdziesią��ch młodzież poniżej dw�-
dzies�ego czwar�ego rok� ż�cia s�anowiła j�ż 61��5% arabskiej pop�lacji. �owa 
więc o ogromnej gr�pie młod�ch l�dzi�� sfr�s�rowan�ch brakiem perspek��w 
i sz�kając�ch �jścia dla rozpierającej ich energii oraz możliwości po�wier-
dzenia w�ją�kowości i sensowności ich egz�s�encji. Wiel� skanalizowało �ę 
energię w działalność poli��czną i religijną.

25 września 2000 rok� ówczesn� szef opoz�cji Ariel Szaron w�raził chęć 
ws�ąpienia na Wzgórze Świą��nne�� pod pre�eks�em dokonania inspekcji 
remon�� przeprowadzanego �am przez Wakf – m�z�łma�ską organizację 
opiek�jącą się Wzgórzem i znajd�jąc�mi się �am mecze�ami. Trz� dni póź-
niej Szaron w obs�awie policji wkrocz�ł na Wzgórze Świą��nne�� prowok�jąc 
zamieszki�� w k�ór�ch rann�ch zos�ało około 25 Pales���cz�ków i 28 policjan-
�ów. Zaraz po�em w�b�chł� zamieszki w �erozolimie�� ok�pione ciężką daniną 
krwi (7 zabi��ch i około 100 rann�ch Pales���cz�ków).

30 września na Ter��oriach ogłoszono s�rajk generaln��� �ważan� za ofi-
cjalne rozpoczęcie In�ifad� Al-Aksa�� oliw� do ognia dolało zaś zabicie przez 
wojsko nas�ola�ka ��hammada al-D�rrah nieopodal ż�dowskiej osad� Neca-
rim w S�refie �az�. Równolegle doszło do zamieszek w izraelskich miejsco-
wościach arabskich�� w k�ór�ch manifes�an�om �dało się na kró�ko zablokować 
�lice. W konsekwencji ��ch w�darze� Najw�ższ� Komi�e� �oni�or�jąc� Ara-
bów Izraelskich ogłosił na nas�ępn� dzie� s�rajk generaln�. W ciąg� kolej-
nego ��godnia s���acja zaos�rzała się coraz bardziej – nie �s�awał� zamieszki�� 
w k�ór�ch kamienie i b��elki z benz�ną ciskano w s�ronę przejeżdżając�ch 
samochodów (w jedn�m prz�padk� prz�płacił �o ż�ciem ż�dowski kierowca 
jadąc� �rasą hajfa – Tel Awiw) i policji�� płonęł� opon� i samochod�. Cen�r�m 
s�arć znajdowało się w Wadi Ara (głównie w Umm El-Fahm); s�am�ąd walki 
rozlał� się na inne miejsca na północ� kraj� – Nazare��� skrz�żowanie Lo�am�� 
herodion�� Kafr �anda�� Kafr Kanna i inne.

W�darzenia �e zaszokował� społeczność ż�dowską�� jak gd�b� o�o speł-
niał się koszmar o Arabach jako pią�ej kol�mnie. Zablokowanie główn�ch 
szlaków �ranspor�ow�ch�� jak szosa Wadi Ara cz� szosa haifa – Tel Awiw�� 
wzb�rz�ło gniew i przerażenie. W odpowiedzi nie przebierano w środkach. 
Policja i S�raż �raniczna �ż�ł� gaz� łzawiącego�� arma�ek wodn�ch�� pałek�� 
g�mow�ch pocisków�� a w pewn�ch prz�padkach snajperz� oddali nawe� 
w s�ronę demons�ran�ów s�rzał� z os�rej am�nicji. �d� po ��godni� �cichł� 
walki�� s�ra�� w�nosił� 12 zabi��ch młod�ch Arabów obok jednego zabi�ego  
Ż�da.
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Każda ze s�ron �ł�macz�ła �ragiczne sk��ki w inn� sposób: zdec�dowana 
większość Ż�dów w Izrael� b�ła zdania�� że Arabowie – jak zw�kle – sami na 
siebie sprowadzili �ę �ragedię�� wobec czego nie mają prawa skarż�ć się na 
�wardą i �sprawiedliwioną odpowiedź sił bezpiecze�s�wa. Wiel� przekon�-
wało: nie dość�� że izraelsc� Arabowie (a zwłaszcza ich liderz�) dowiedli�� iż ich 
oddanie sprawie pales���skiej jes� silniejsze od ich �ożsamości jako ob�wa�eli 
pa�s�wa Izrael�� �o jeszcze zareagowali na śmierć pro�es�an�ów z wielką hipo-
kr�zją�� nie biorąc pod �wagę �ego�� k�o sprowokował zamieszki�� k�o rozpalił 
nas�roje i k�o �ż�ł przemoc� wobec zw�czajn�ch ż�dowskich mieszka�ców 
Izraela oraz policji (zgodnie ze s�anowiskiem policji f�nkcjonari�sze oddali 
s�rzał� w obawie o własne ż�cie). To przełoż�ło się nas�ępnie na ż�dowski boj-
ko� res�a�racji i inn�ch przedsiębiors�w arabskich. Nas�ąpiło również ogra-
niczenie działalności na rzecz arabsko-ż�dowskiego współis�nienia�� a część 
inicja��w rozwiązano. Po �pł�wie kilk� miesięc� ż�cie znów popł�nęło daw-
n�m n�r�em�� a ż�dowska społeczność�� jak zw�kle�� zaczęła d�mać nad kolej-
n�m kr�z�sem.

T�mczasem większość Arabów odebrało październikowe w�darzenia 
jako w�raz ich d�skr�minacji i kpin� z ich godności. Uważali�� że pro�es�� 
b�ł� �zasadnione (demons�ran�ów przeds�awiano jako boha�erów nie zaś 
ch�liganów)�� a w�mknęł� się spod kon�roli na sk��ek działa� izraelskiego 
rząd�. Twierdzili �eż�� że policjanci s�rzelali os�rą am�nicją�� bo mieli przed 
sobą Arabów�� a nie Ż�dów. Powszechna b�ła �eza�� że policjanci s�rzelali�� b� 
zabić�� powodowani nie s�rachem o własne ż�cie�� lecz nienawiścią i rasizmem. 
Zarówno same w�darzenia�� jak i os�ra odpowiedź na nie ze s�ron� ż�dowskiej 
doprowadził� do zamknięcia się społeczności arabskiej w sobie i jej ods�nię-
cia się od poli��ki (z w�ją�kiem kręg� f�ndamen�alis�ów islamskich). In�er-
akcje z Ż�dami zos�ał� dras��cznie ograniczone i m�siało �pł�nąć kilka la��� 
b� nas�ąpiła pewna poprawa w �ej kwes�ii. T�m niemniej sk��ki w�darze� 
października 2000 rok� widoczne są po dziś dzie� i wiel� Arabów wciąż widzi 
w nich w�raz ż�dowskiej nienawiści i dowód na �o�� że b�li�� są i będą w Izrael� 
ob�wa�elami dr�giej ka�egorii.

Reas�m�jąc: w�darzenia rok� 2000 doprowadził� do gwał�ownego pogor-
szenia się s�os�nków ż�dowsko-arabskich w Izrael�. Prowadzone co jakiś czas 
badania pokaz�ją pon�r� obraz wsz�s�kiego co ż�dowskie w oczach Arabów; 
w prz�padk� obraz� Arabów w oczach Ż�dów rzecz ma się jeszcze gorzej 
(prz�kład� poniżej). 

Paradoksalnie�� w�darzenia rok� 2000 miał� �eż poz���wne sk��ki. Po 
pierwsze�� izraelski rząd z Eh�dem Barakiem na czele prz�ch�lił się do prośb� 
liderów arabskich o powołanie komisji śledczej w cel� zbadania przebieg� 
w�darze�. Przewodnicząc�m komisji mianowan� zos�ał sędzia Teodor Or 
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(s�ąd nazwa „komisja Ora”). W swoim raporcie komisja os�ro skr���kowała 
minis�rów�� oficerów policji oraz liderów społeczności arabskiej. Sama komisja 
również spo�kała się z kr���ką; zarówno ze s�ron� rząd� i Knese���� jak rów-
nież ze s�ron� izraelskich Arabów. Z poli��cznego p�nk�� widzenia �dało się 
jednak prz�wódz�w� izraelskich Arabów osiągnąć bezprecedensow� s�kces 
– powołanie pa�s�wowej komisji śledczej (komisja Ora)�� k�óra zbadała prze-
bieg w�darze� oraz s�an arabskiej społeczności w Izrael�.

Po dr�gie�� w nas�ęps�wie w�darze� izraelskie media bardziej�� niż kied�-
kolwiek wcześniej�� zain�eresował� się s�anem społeczności (gospodarki�� ed�-
kacji i�d.) izraelskich Arabów i coraz częściej dał� się sł�szeć głos� wołające 
o zas�panie przepaści pan�jąc�ch w społecze�s�wie izraelskim. Apele �e 
dał� w�mierne efek�� – w 2010 rok� rząd za�wierdził wielole�ni program na 
łączną s�mę 800 milionów szekli�� k�órego celem b�ło promowanie inicja��w 
gospodarcz�ch oraz rozwój infras�r�k��raln� i gospodarcz� w miejscowoś-
ciach zamieszkan�ch przez mniejszości. Co więcej�� minis�er do spraw mniej-
szości�� Awiszaj Brawerman�� doprowadził do włączenia 40% mniejszości do 
�zw. Narodowej �ap� Regionów Preferenc�jn�ch (rządowego plan� rozwoj� 
per�ferii). Zwiększono ilość s��pendiów dla arabskich s��den�ów oraz środki 
pomocowe na pows�anie cen�rów badawcz�ch i rozwojow�ch w miejscowoś-
ciach arabskich.

Po �rzecie�� arabska eli�a przeniosła ciężar walki na rzecz izraelskich Ara-
bów z poli��ki do mediów i – przede wsz�s�kim – do sądów. Na ��m pol� 
w�różnia się założona w 1996 rok� organizacja Adalah. Do środków s�oso-
wan�ch przez organizację należ� zwracanie się do sądów (przede wsz�s�kim 
słanie pe��cji do Sąd� Najw�ższego) oraz inn�ch władz w kwes�iach do��czą-
c�ch praw arabskiej mniejszości; lobbing na rzecz wprowadzenia rozs�rz�g-
nięć prawn�ch�� k�óre zabezpieczą równo�prawnienie mniejszości arabskiej�� 
zarówno w w�miarze ind�wid�aln�m�� jak i zbiorow�m; �dzielanie porad 
prawn�ch jednos�kom�� organizacjom pozarządow�m i ins����cjom arab-
skim w Izrael�; apelowanie do sądów�� ins����cji i for�m międz�narodow�ch 
o propagowanie praw mniejszości arabskiej w szczególności i praw człowieka 
w ogóle; organizacja sesji na�kow�ch�� konferencji i warsz�a�ów; w�dawanie 
p�blikacji i rapor�ów podejm�jąc�ch �ema�� związane z prawami mniejszości 
arabskiej w szczególności i praw człowieka w ogóle.

Droga medialna i prawna zrodziła nowe�� in�eres�jące zjawisko: arabsc� 
in�elek��aliści (prawnic��� na�kowc��� dziennikarze i�p.) o�warcie i bez �s�ank� 
apel�ją o zmianę oblicza pa�s�wa Izrael – z narodowego pa�s�wa Ż�dów na 
„pa�s�wo wsz�s�kich ob�wa�eli”�� k�órego prawo nie preferował�b� Ż�dów. 
Nawoł�ją o pozbawienie Izraela jego ż�dowskiego charak�er��� ekskl�z�wnie 
ż�dowskiej s�mboliki oraz praw imigrac�jn�ch (�zw. prawa powro��) i o ob�-
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wa�els�wie (prawo ob�wa�els�wa i wjazd� do Izraela)�� �rak��jąc�ch Ż�dów 
w sposób preferenc�jn�. Pods�awową zasadą�� k�órą ich zdaniem powinno kie-
rować się izraelskie prawodaws�wo�� jes� przekonanie�� że pa�s�wo należ� do 
wsz�s�kich jego ob�wa�eli. W związk� z ��m �ożsamość pa�s�wowa powinna 
b�ć �ożsamością poli��czną�� nie narodowo-e�niczną�� a pa�s�w� powinn� prz�-
świecać jed�nie war�ości demokra��czne�� nie zaś preferencje narodowościowe. 
Ich celem jes� więc zniesienie obecnie obowiąz�jącej definicji Izraela jako 
„pa�s�wa ż�dowskiego i demokra��cznego”. Czołow�m reprezen�an�em �ego 
dążenia�� popieranego przez większość izraelskich Arabów�� jes� arabska par�ia 
Balad (Brit Leumit Demokratit – Narodowe Prz�mierze Demokra��czne).

Z jednej s�ron��� żądania �e b�dzą zdec�dowan� sprzeciw większości izrael-
skich Ż�dów�� w ��m w d�żej mierze wars�w� w�ksz�ałconej. Dzieje się �ak nie 
��lko dla�ego�� że podważają one ideologię s�jonis��czną�� k�óra doprowadziła 
do s�worzenia pa�s�wa Izrael jako schronienia dla narod� ż�dowskiego oraz 
miejsca�� w k�ór�m jes� pielęgnowana k�l��ra ż�dowska�� ale również dla�ego�� 
że przez większość Ż�dów roz�miane są one jako prowokacja i zaplanowan� 
a�ak�� k�órego fak��czn�m celem jes� doprowadzenia do ko�ca pa�s�wa Izrael�� 
a wraz z nim do ko�ca mieszkającej �am społeczności ż�dowskiej. Z dr�giej 
s�ron� jednakże owe żądania �r�chomił� now��� niezw�kle in�eres�jąc� d�sk�rs 
na �ema� definicji miejsca�� f�nkcji i celów pa�s�wa Izrael�� zarówno w ż�ci� 
Ż�dów�� jak i Arabów�� oraz doprowadził� do w�os�rzenia różnic ideologiczn�ch 
wewną�rz każdego z ��ch sek�orów społecze�s�wa.

w gąszCzu sPrzECznyCh tożsaMoŚCi

Izraelsc� Arabowie�� niemal bez w�ją�ków�� �ważają się za część narod� 
pales���skiego. Większość z nich łączą rodzinne więzi z Pales���cz�kami 
z Zachodniego Brzeg� �ordan��� S�ref� �az��� �ordanii�� S�rii i Liban�. Ponad�o 
Arabowie-Bed�ini ��rz�m�ją rodzinne więzi z Bed�inami z ��ch krajów oraz 
z Półw�sp� S�najskiego.

Liczba Pales���cz�ków na świecie pozos�aje kwes�ią sporną. Szac�nki mówią 
o około 9 milionach�� spośród k�ór�ch 3��5 miliona zamieszk�je �eren� A��o-
nomii Pales���skiej (1��3 miliona S�refę �az� i 2��2 miliona Zachodni Brzeg)�� 
a 4 milion� – �ordanię. We wschodniej �erozolimie ż�je ich około 210 ��s.

W Izrael� ż�je obecnie 1��4 miliona Pales���cz�ków�� k�órz� s�anowią 20% 
pop�lacji. Arabowie izraelsc� nie ��lko s�anowią mniejszość w pa�s�wie�� lecz 
są �eż mniejszością w narodzie pales���skim. Pocz�cie b�cia mniejszością 
w mniejszości zaos�rz�ło pocz�cie alienacji i zag�bienia�� charak�er�s��czne 
dla arabskich ob�wa�eli Izraela.
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��z�łmanie s�anowią nieco ponad 90% arabskiej pop�lacji Izrael�. 
W Izrael� ż�je około 1.250 ��s. m�z�łmanów i 125 ��s. chrześcijan arabskich. 
Należ� zaznacz�ć�� że począwsz� od 1977 rok��� na sk��ek spadk� średniej ilo-
ści �rodze� w rodzinie�� nas�ąpił jed�nie nieznaczn� wzros� m�z�łma�skiej 
pop�lacji.

Bed�ini �o semickie plemiona koczownicze l�b półkoczownicze w�wodzące 
się z Arabii Sa�d�jskiej. Bed�ini należą do s�nnickiego n�r�� w islamie. Do 
1948 rok� społeczność bed�i�ska na p�s��ni Negew licz�ła od 65 ��s. do 
90 ��s. l�dzi. Podczas wojn� 1948 rok� i w jej nas�ęps�wie większość z nich 
s�ała się �chodźcami w sąsiednich krajach arabskich – Egipcie i �ordanii 
– a zaledwie około 11 ��s. pozos�ało na Negewie. W okresie reżim� wojsko-
wego (1948–1966) zos�ali w�siedleni z ich ziemi�� a ich mobilność ograniczona 
zos�ała do �erenów północnego Negew�.

Ponieważ znaczna część społeczności bed�i�skiej zamieszk�je nielegalne 
wioski oraz czasowe obozowiska (namio�� i szałas�)�� a za�em nie jes� �względ-
niana w oficjaln�ch spisach�� niezw�kle �r�dno określić dokładnie wielkość 
całej pop�lacji. Nielegaln�m osiedlem określa się w li�era��rze �ema�� oraz 
w dok�men�ach pa�s�wow�ch osiedle�� k�órego is�nienie nie jes� �znawane 
przez pa�s�wo�� przez co nie jes� ono zarządzane przez władze lokalne�� nie 
jes� włączone w zakres działa� samorząd� regionalnego ani obję�e lokalną 
j�r�sd�kcją�� a jego mieszka�com nie jes� zapewnion� dos�ęp do pods�awo-
w�ch �sł�g�� �akich jak podłączenia prąd��� wod� cz� �elefon� oraz dos�ęp do 
opieki zdrowo�nej cz� ed�kacji. Takie osiedle nie jes� również �względniane 
w planach rozwoj� infras�r�k��r� drogowej i �ranspor��.

�imo iż prawo izraelskie �znaje poligamię za przes�ęps�wo�� za k�óre grozi 
kara do pięci� la� więzienia�� nadal jes� �o zjawisko dość powszechne w spo-
łeczności bed�i�skiej (odse�ek rodzin poligamiczn�ch szac�je się na 20–35%). 
Rodzinę bed�i�ską cech�je �eż niezw�kle w�soka ilość �rodze� – średnio 
nieco ponad 7 �rodze� na kobie�ę�� w efekcie czego pop�lacja bed�i�ska jes� 
w�ją�kowo młoda: jej połowę s�anowią dzieci poniżej 13. rok� ż�cia. Kolejn�m 
�ego sk��kiem jes� sz�bki prz�ros� na��raln� społeczności – wedł�g szac�n-
ków w Izrael� ż�je obecnie 220 ��s. Bed�inów�� z czego 60 ��s. na północ� 
kraj��� a resz�a na poł�dni� – przede wsz�s�kim na Negewie. Należ� podkre-
ślić�� że Bed�ini z północ� kraj� (głównie �alilei) niemal z�pełnie porz�cili 
koczowniczą egz�s�encję�� a poziom ich ż�cia jes� w�soki również w odnie-
sieni� do ich arabskich sąsiadów. Wiel� Bed�inów z północ� sł�ż� w siłach 
bezpiecze�s�wa i przechodzi proces „izraelizacji”.

W późn�ch la�ach sześćdziesią��ch i wczesn�ch siedemdziesią��ch rząd 
zaczął wprowadzać w ż�cie plan osiedlenia Bed�inów w siedmi� ośrodkach 
miejskich na Negewie: Raha��� Tel Shewa�� Ar’ara�� K�seife�� Segew Szalom�� 
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h�ra i Lakja. Celem program� b�ło sk�pienie l�dności bed�i�skiej na ogra-
niczon�m �er��ori�m�� poprawienie ich poziom� ż�cia oraz zapobieżenie 
osiedlani� się i roszczeni� sobie przez nich praw do ziemi nie będącej ich 
własnością. Obecnie Raha� �o największe mias�o bed�i�skie i czwar�e co do 
wielkości mias�o arabskie w Izrael�. 

B�dowa infras�r�k��r� i zapewnienie dos�ęp� pods�awow�ch �sł�g 
– oświa���� sł�żb� zdrowia�� �ranspor���� wodociągów i�p. – zachęciło około 
połowę pop�lacji bed�i�skiej do osiedlenia się w ��ch miejscowościach�� pod-
czas gd� resz�a nadal odmawia op�szczenia nielegaln�ch wiosek�� w dalsz�m 
ciąg� mieszkając w ciężkich war�nkach ż�ciow�ch i w �r�dn�m położeni� 
społeczno-ekonomiczn�m.

Bed�ini w znaczn�m s�opni� ��rz�m�ją się z hodowli owiec i wielbłądów 
oraz z sezonow�ch �praw�� choć na przes�rzeni la� nas�ąpiła zmiana w ��m 
i w inn�ch aspek�ach ż�cia społeczności. W rez�l�acie osiedlenia w mias�ach 
i odcięcia od �rad�c�jn�ch źródeł ��rz�mania�� Bed�ini zwrócili się w s�ronę 
inn�ch możliwości zarobkowania�� bez w�ksz�ałcenia i prz�go�owania zawo-
dowego�� co pogłębiło ich zależność od izraelskiego r�nk� prac�. W os�a�nich 
la�ach wśród Bed�inów mieszkając�ch na poł�dni� doszło do rad�kalizacji 
religijnej oraz – równolegle – do wzros�� przes�ępczości (kradzieże�� przem���� 
rozboje) wśród młod�ch.

Arabsc� chrześcijanie są mniejszością w sek�orze arabskim�� s�anowiąc 
mniej niż 10% całej arabskiej l�dności Izraela. Chrześcijanie dzielą się na 
wiele pomniejsz�ch gr�p w�znaniow�ch; główn�mi pośród nich są: grecki koś-
ciół prawosławn��� grecki melchicki kościół ka�olicki�� kościół rz�mskoka�oli-
cki oraz kościół maronicki (brak klarown�ch dan�ch co do wielkości każdego 
z nich).

Większość arabskich chrześcijan (70%) mieszka na północ� kraj��� �worząc 
is�o�ną (15%) część arabskiej pop�lacji region�. Ponad połowa społeczno-
ści arabskich chrześcijan sk�piona jes� w ośrodkach miejskich: w Nazare-
cie (20 ��sięc� chrześcijan)�� hajfie (16��9 ��s. chrześcijan�� z czego 13��5 ��s. 
�o Arabowie)�� Szefa-’Amr (8��7 ��s.)�� Tel Awiw-�affa (5��5 ��s.�� z czego 3��5 ��s. 
�o Arabowie)�� I’billin (4��7 ��s.)�� Kafr �asif (4��6 ��s.)�� i Nazare� Illi� (4��3 ��s.).

Społeczność arabskich chrześcijan w�różnia z całej arabskiej pop�lacji wiele 
cech szczególn�ch. �es� �o w is�ocie społeczność prz�pominająca s��lem ż�cia 
konserwa��wne nacje ka�olickie z basen� �orza Śródziemnego�� �akie jak �rec��� 
Włosi�� hiszpanie cz� Por��galcz�c�. Arabski chrześcijanin w Izrael� jes� za�em 
pod wieloma względami E�ropejcz�kiem�� z is�o�n�m doda�kiem pales���skiej 
�ożsamości e�nicznej i narodowej oraz jęz�ka i zw�czajów arabskich.

Orien�acja e�ropejska w�raża się w niemal każd�m aspekcie ż�cia arab-
skiej rodzin� chrześcija�skiej. Prz�kładem może b�ć średnia ilość �rodze� 
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prz�padając�ch na chrześcijankę�� nie ��lko znacznie niższa niż � m�z�łmanek�� 
ale również niższa niż średnia ż�dówek. Siłą rzecz� dom chrześcija�ski jes� 
mniej za�łoczon� od sąsiad�jącego dom� m�z�łma�skiego (średnio 3��2 osob� 
w chrześcija�skim gospodars�wie domow�m wobec 5��2 w m�z�łma�skim). 
Brak wprawdzie dokładn�ch bada� na �en �ema��� lecz pan�je ogólna zgoda 
wśród badacz��� że średni poziom zarobków i w�ksz�ałcenia rodzin� chrześ-
cija�skiej w znacząc�m s�opni� przew�ższa poziom rodzin� m�z�łma�skiej�� 
a prawdopodobnie również i ż�dowskiej. Większość chrześcijan mieszka w sk�-
piskach miejskich (pa�rz w�żej) i spor� ich odse�ek prowadzi rodzinne przed-
siębiors�wa albo robi karierę w pres�iżow�ch zawodach (lekarze�� prawnic��� 
księgowi�� inż�nierowie i�p.). S�a��s��cznie rzecz biorąc�� chrześcijanie w Izra-
el� doż�wają późniejszego wiek� niż m�z�łmanie. Również prz�ros� na��raln� 
społeczności chrześcija�skiej jes� znacznie niższ��� w związk� z cz�m przecię�n� 
wiek chrześcijanina w�nosi 29 la� (chrześcijanki – 29��5)�� pół�ora raza prze-
w�ższając przecię�n� wiek m�z�łmanina. W przeciwie�s�wie do m�z�łmanów�� 
w pop�lacji chrześcija�skiej kobie�� mają niewielką przewagę liczebną. Więk-
sza część chrześcijan nie określa siebie mianem religijn�ch (b�ć może dla�ego�� 
że w porównani� do j�daizm� cz� islam� chrześcija�s�wo w sposób s�os�n-
kowo niewielki wpł�wa na reg�ł� ż�cia codziennego); jed�nie jedna �rzecia 
zadeklarowała się w badaniach jako „religijni” l�b „głęboko religijni”.

Na �ożsamość Arabów izraelskich – m�z�łmanów i chrześcijan – składają 
się cz�er� różne elemen��: elemen� religijn� (dla większości – m�z�łma�ski; 
dla chrześcija�skiej mniejszości jes� �o elemen� mniej is�o�n�); elemen� naro-
dow� – arabski; elemen� e�niczn� – pales���ski; elemen� ob�wa�elski – izra-
elski. Poza główn�mi cz�erema f�nkcjon�ją �eż inne elemen�� ksz�ał��jące 
�ożsamość izraelskich Arabów�� w ��m prz�należność klanowa�� lokalna (mias�o 
l�b wieś�� w k�órej mieszkają)�� rodzinna�� klasowa i zawodowa. 

Wraz z rozpoczęciem proces� pokojowego w 1993 rok��� a później po 
zamieszkach rok� 2000 i w�b�ch� dr�giej In�ifad��� nas�ąpiło wzmocnienie 
izraelskiego składnika �ożsamości Arabów na �le ich dąże� do równo�praw-
nienia i zmian� ż�dowsko-s�jonis��cznego charak�er� pa�s�wa na pa�s�wo 
wsz�s�kich ob�wa�eli. Równolegle doszło do osłabienia �ożsamości pales���-
skiej i wzmocnienia się �ożsamości par��k�larnej (lokalnej�� rodzinnej�� zawodo-
wej). W ��m sam�m czasie miał miejsce zanik pocz�cia �czes�nic�wa w ż�ci� 
społeczn�m � izraelskich Arabów�� czego powodem b�ło nie ��lko rozczaro-
wanie fiaskiem proces� pokojowego�� ale �eż wzmaganie się z jednej s�ron� 
nas�rojów religijn�ch wśród Arabów�� z dr�giej zaś przes�nięcie się większości 
Ż�dów na prawo (w w�nik� zamachów �error�s��czn�ch�� os�rzał� kassamów 
z �az� oraz działalności hezbollah na północ�). Znaczącą rolę w pogłębiani� 
się przepaści międz� ��mi dwiema społecznościami odegrali arabsc� liderz��� 
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k�órz� nie zdob�li się na po�ępienie pales���skiego �error��� nie marn�jąc jed-
nocześnie żadnej okazji�� b� zaa�akować Izrael (będzie o ��m mowa dalej).

Pomimo d�s�ans� dzielącego Ż�dów i Arabów w Izrael��� izraelskość nadal 
odgr�wa ważną rolę w ich �ożsamości i s��l� ż�cia�� coraz bardziej oddzielając 
ich od ich pales���skich braci�� mimo iż sami Arabowie rzadziej odwoł�ją się 
do niej i w�gląda na �o�� że nie �świadamiają sobie jej wagi. Tożsamość �a�� nie 
oznaczająca iden��fikacji z s�jonizmem�� lecz z l�dźmi ż�jąc�mi wokół nich�� 
kr�s�aliz�je się przez kon�ak�� (fiz�czne i medialne) ze społecznością ż�dow-
ską oraz�� rzecz jasna�� przez wspólne doświadczenia społeczno-poli��czne 
(wojn��� rozwój poli��czn� i gospodarcz� i�d.). Społecze�s�wo arabskie w Izra-
el� jes� w większości o�war�e�� �przejme�� zaskak�jąco prz�jazne i bezpośred-
nie�� s�ąd ła�wo m� nawiązać ciepłe relacje z Ż�dami (k�ór�ch również cech�je 
o�war�ość i bezpośredniość). Większość Arabów prz�jaźni się z Ż�dami na 
płaszcz�źnie osobis�ej (nie poli��cznej)�� a na bazie spo�ka� w prac��� res�a�ra-
cji�� szkole�� �niwers��ecie cz� na zak�pach pows�ają więzi prz�jaźni i bra�er-
s�wa. Kon�ak�� �e w�wierają wpł�w na rozmai�e dziedzin� ż�cia�� począwsz� 
od �brania i jedzenia po jęz�k. Na codzienn� d�sk�rs arabski składa się szcze-
gólna mieszanka jęz�ka arabskiego przepla�anego hebrajskim�� niezroz�miała 
dla nieobeznanego �cha. Podobnie �eż kolokwialn� hebrajski zawiera wiele 
słów i w�raże� arabskich�� w większości przeję��ch za czasów jiszuwu (osadni-
c�wa ż�dowskiego przed pows�aniem pa�s�wa Izrael).

�łode pokolenie Arabów w�s�awione jes� ponad�o na zachodzące obecnie 
w społecze�s�wie izraelskim proces� demokra��zacji i kapi�alizacji. �łodzież 
coraz częściej w�jeżdża poza miejsce zamieszkania�� odwiedza cen�ra han-
dlowe�� bawi się w kl�bach i inn�ch miejscach rozr�wki. Wielok�l��rowe i �l-
�rakomerc�jne społecze�s�wo izraelskie do pewnego s�opnia zaciera pocz�cie 
separacji i obcości. Arab mieszkając� w dzielnic� now�ch imigran�ów z b�łego 
Związk� Radzieckiego w Karmiel cz� Nazarecie�� nie będzie cz�ł się jed�n�m 
obc�m w dzielnic�. Doda�kowo kod� zachowa� d�k�owane przez komercja-
lizację i ma�erializm w�pierają w niek�ór�ch s���acjach kod� ideologiczne 
cz� religijne. Dziś�� inaczej niż w przeszłości�� chce się�� b� klien� k�pował 
jak najwięcej�� i dla�ego zawsze �rak��je się go �przejmie�� mias� sprawdzać 
jego pochodzenie. Dzięki �em� arabski klien� cz�je się znacznie swobodniej 
i znacznie bardziej „� siebie” niż kied�ś.

arabsKiE wysPy na żydowsKiM Morzu

L�dność arabska sk�piona jes� zasadniczo w pięci� regionach geograficz-
n�ch:
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1. galilea. �ranice �alilei w�znacza Dolina �ezreel i Dolina Bei� Szean od 
poł�dnia�� dolina �ordan��� jezioro �enezare� i Dolina h�la od wschod��� 
w�brzeże �orza Śródziemnego i dolina Zew�l�n od zachod�. �alilea jes� 
najbardziej he�erogeniczn�m spośród obszarów zamieszkan�ch przez izra-
elskich Arabów – mieszkają �am obok siebie chrześcijanie i m�z�łmanie�� 
w ��m Bed�ini�� oraz większość pop�lacji dr�z�jskiej (w niek�ór�ch miej-
scowościach�� m. in. w Szefa-’Amr�� �akże w dzielnicach arabskich). Więk-
szość m�z�łmanów arabskich w �alilei dzieli się na dwie główne gr�p� 
– Fellahów i Bed�inów.

2. trójkąt. Trójką� (w jęz�k� arabskim المُـثَـلـَّث�� Al-Mut’lat) obejm�je haderę 
(w D�s�r�kcie hajf�)�� Szaron i Pe�ach Tikwę (w D�s�r�kcie Cen�raln�m). 
Trójką� granicz� z północną częścią Zachodniego Brzeg�. �ego nazwa 
pochodzi od fig�r��� jaką �worzą mias�a okręg� widziane z powie�rza. Zna-
czącą większość mieszka�ców Trójką�a s�anowią Fellahowie�� obok nie-
znacznej gr�p� Bed�inów.

3. negew. Negew obejm�je D�s�r�k� Poł�dniow��� zamieszkan� głównie 
przez Bed�inów. P�s��nia Negew zajm�je ponad połowę �er��ori�m pa�-
s�wa Izrael�� rozpościerając się na 13 ��siącach kilome�rów kwadra�ow�ch. 
Ksz�ał�em prz�pomina �rójką� os�roką�n��� k�órego wierzchołkiem jes� 
Ejla�. Wschodni wierzchołek �rójką�a sięga poł�dniowej części �orza 
�ar�wego�� a zachodni – położonego nad �orzem Śródziemn�m mias�a 
Aszkelon. Znaczna część osiedli leżąc�ch w obrębie �ego �er��ori�m nie 
jes� �znawana przez adminis�rację pa�s�wową. Większą część Arabów 
z Negew� s�anowią Bed�ini. W przeważającej mierze miejscowości na 
Negewie �o wioski zamieszkałe w�łącznie przez Bed�inów�� częs�o noszące 
nazw� od nazw plemion je zamieszk�jąc�ch. Część ��ch miejscowości 
zos�ała w�b�dowana przez pa�s�wo dla kilk� konkre�n�ch plemion l�b 
ogólnie dla l�dności bed�i�skiej. �ieszka w nich obecnie około połow� 
wsz�s�kich Bed�inów ż�jąc�ch w ��m regionie.

4. Hajfa. Około 10% spośród 270 ��s. mieszka�ców hajf� �o Arabowie.
5. centrum kraju. W okolicach Tel Awiw� znajd�ją się �rz� is�o�ne sk�piska 

l�dności arabskiej:
 –  �affa�� w k�órej Arabowie s�anowią 4% spośród 400 ��s. mieszka�ców mia-

s�a Tel Awiw-�affa;
 –  Lod�� w k�ór�m Arabowie s�anowią jedną pią�ą spośród 70 ��s. mieszka�ców;
 –  Ramle�� w k�ór�m Arabowie s�anowią jedną pią�ą spośród 70 ��s. miesz-

ka�ców.
6. dystrykt jerozolimy. Kolejn�m wielkim sk�piskiem l�dności arabskiej 

jes� D�s�r�k� �erozolim��� mimo iż położone są w nim jed�nie �rz� miej-
scowości arabskie: Ab� �osz�� Ein Nak�ba i Ein Rafa. Większość arab-
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skich mieszka�ców d�s�r�k�� mieszka w �erozolimie. L�dność �a zos�ała 
prz�łączona do Izraela w 1967 rok� po zdob�ci� przez wojska izraelskie 
wschodniej �erozolim� i zjednoczeni� jej z zachodnią częścią mias�a. Do 
1967 rok� odse�ek arabskich mieszka�ców region� b�ł niski.

War�o zaznacz�ć fak��� że większość Arabów mieszka w środowiskach eks-
kl�z�wnie arabskich z demograficznego p�nk�� widzenia�� cz�li na swego 
rodzaj� k�l��row�ch w�spach. Około 70% pop�lacji arabskiej zamieszk�je 
w 114 w�łącznie arabskich wioskach oraz mał�ch i średniej wielkości mia-
s�ach (zaledwie w kilk� miejscowościach�� z Szefa-’Amr na czele�� mieszkają 
również Dr�zowie; Ż�dzi nie mieszkają w żadn�m z nich).

Spośród wsz�s�kich miejscowości w Izrael��� w k�ór�ch Arabowie s�anowią 
większość�� jedenaście ma prawa miejskie:
– Nazare� – 73 ��s. mieszka�ców��
– Raha� – 53 ��s. mieszka�ców��
– Umm El-Fahm – 47 ��s. mieszka�ców��
– Tajbe – 37 ��s. mieszka�ców��
– Szefa-’Amr – 37 ��s. mieszka�ców��
– Baka-Dża�� – 35 ��s. mieszka�ców��
– Szagor – 31 ��s. mieszka�ców��
– Tamra – 29 ��s. mieszka�ców��
– Sachnin – 26 ��s. mieszka�ców��
– Tira – 23 ��s. mieszka�ców��
– Kafr Kasim – 20 ��s. mieszka�ców.

Około 25% arabskiej l�dności mieszka w miejscowościach określan�ch 
przez Cen�ralne Bi�ro S�a��s��czne (Ha-Liszka ha-Merkazit li-Statistika) jako 
„mieszane”�� �o jes� w �akie�� w k�ór�ch Ż�dzi s�anowią większość�� a Arabowie 
mniejszość. Zgodnie z dan�mi z 2003 rok��� zaledwie 1% l�dności arabskiej 
mieszka w miejscowościach ż�dowskich. Nas�ęp�jące miejscowości �znaje się 
obecnie za mieszane:
– �erozolima – jedna �rzecia mieszka�ców mias�a �o Arabowie��
– Akko – jedna pią�a mieszka�ców mias�a �o Arabowie��
– Lod – jedna pią�a mieszka�ców mias�a �o Arabowie��
– Ramle – jedna pią�a mieszka�ców mias�a �o Arabowie��
– �a’alo�-Tarszicha – jedna pią�a mieszka�ców mias�a �o Arabowie��
– hajfa – jedna dziesią�a mieszka�ców mias�a �o Arabowie��
– Nazare� Illi��� 8% mieszka�ców mias�a �o Arabowie��
– Tel Awiw-�affa – 4% mieszka�ców mias�a �o Arabowie.

W os�a�nich la�ach również w mieście Karmiel pojawiła się znaczna gr�pa 
arabskich mieszka�ców�� k�óra b�ć może w prz�szłości zmieni jego charak�er 
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na mias�o mieszane. Do �ej por� nie przeprowadzono s�s�ema��czn�ch bada� 
do��cząc�ch �ożsamości religijnej mieszka�ców Karmiel�� można więc jed�nie 
szacować�� że w mieście ż�je 500–700 rodzin arabskich�� s�anowiąc�ch około 
6% pop�lacji mias�a.

Arabowie mieszkając� w mieszan�ch miejscowościach sk�pieni są w dziel-
nicach�� w k�ór�ch s�anowią większość pop�lacji. Na prz�kład w dzielnicach 
ha-Rakewe� i Pardes Szanir w Lod Arabowie s�anowią 95% mieszka�ców�� 
podobnie na S�ar�m �ieście w Akko; w dzielnicach Adżami i �iwa� Alija 
w �affie – 80%. W hajfie Arabowie sk�pieni są w Doln�m �ieście (głównie 
w dzielnicach hallisa i Wadi Nisnas) i w hadar. Niewielka gr�pa mieszka 
w różn�ch częściach Karmel�� w k�ór�ch domin�ją Ż�dzi (przede wsz�s�kim 
w dzielnic� Kababir�� będącej siedzibą m�z�łma�skiej społeczności Ahmadija). 
Arabowie mieszkają ��lko w jedn�m osiedl� społecznościow�m (jiszuw kehilati) 
– Newe Szalom�� koopera��wie wiejskim zamieszkał�m przez 50 rodzin ż�dow-
skich i arabskich (około 225 osób)�� posiadając�ch izraelskie ob�wa�els�wo. 
Ż�cie zorganizowane jes� wedł�g zasad równości i koegz�s�encji. W osiedl� 
f�nkcjon�je dw�jęz�czn� i dw�narodow� s�s�em ed�kacji.

Z reg�ł� Arabowie nie mieszkają w ż�dowskich osiedlach społecznościo-
w�ch; po pierwsze dla�ego�� że prefer�ją środowisko rodzinne i klanowe�� a po 
dr�gie�� gd�ż w osiedlach �ego ��p� f�nkcjon�je rada absorpc�jna�� zajm�jąca 
się selekcją kand�da�ów na mieszka�ców. Rzadkie kand�da��r� arabskie 
(podobnie jak kand�da��r� rodzin z jedn�m rodzicem cz� związków jedno-
płciow�ch) są niemal zawsze odrz�cane. W 2000 rok� Sąd Najw�ższ� polecił 
�możliwić prz�jęcie arabskiego mieszka�ca do osiedla Kacir�� prz�ch�lając 
się ��m sam�m do wniosk� Adela Kedana�� k�ór� w 1995 rok� wraz z żoną 
i dziećmi w�s�ąpił z prośbą o pozwolenie na osiedlenie się w Kacir-harisz�� 
lecz prośba zos�ała odrz�cona ze względ� na jego narodowość. Pięć la� póź-
niej�� w �zasadnieni� bezprecedensowego w�rok��� Sąd Najw�ższ� s�wierdził�� 
że nie wolno �rak�ować inaczej Ż�dów i Arabów�� rozdzielając pa�s�wową zie-
mię. Us�alono�� że pa�s�wo nie miało prawa nadać Agencji Ż�dowskiej ziemi 
w cel� założenia osiedla społecznościowego Kacir�� f�nkcjon�jącego na bazie 
d�skr�minacji nie-Ż�dów. 

Choć w�rok �en w prak��ce nie zmienił s�an� rzecz��� �ema� ów powraca �� 
i ówdzie z okazji wniosków składan�ch do Sąd� Najw�ższego przez organizacje 
praw Arabów (składan�ch prawdopodobnie głównie z prz�cz�n poli��czn�ch). 
Większość Ż�dów w Izrael� pos�rzega w�siłki ��ch organizacji zmierzające do 
zb�rzenia – pod osłoną sąd� – m�rów osiedli społecznościow�ch�� jako dążenie 
do s�opniowego zawładnięcia ziemią przez Arabów�� przede wsz�s�kim w �ali-
lei�� gdzie znajd�je się większość osiedli �ego ��p�.
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Należ� prz� ��m podkreślić�� że doświadczenie mieszka�ców �ego ��p� 
osiedli jes� dw�s�ronne – również Ż�dom nie pozwala się�� w sposób nieofi-
cjaln��� na wprowadzanie się do miejscowości arabskich. Nieliczni�� k�órz� 
próbowali �cz�nić �o w przeszłości�� spo�kali się z przemocą miejscow�ch 
i zrez�gnowali.

Arabska wieś �o przes�rze� ż�ciowa dość herme��czna z p�nk�� widzenia 
s��l� ż�cia mieszka�ców�� f�nkcjon�jąca jednocześnie jako jednos�ka miesz-
kalna i społeczna. W każdej wiosce ż�je kilka klanów�� k�ór�ch s�arsz�zna kie-
r�je ż�ciem mieszka�ców�� choć �r�dno porównać �o do władz��� jaką spraw�ją 
samorząd� lokalne w świecie zachodnim. W prak��ce każd� klan ma pewną 
a��onomię w obrębie wioski�� a z kolei każda rodzina f�nkcjon�je wewną�rz 
klan� jako zamknię�a podjednos�ka�� z siln�m wsparciem ob� s�ron. W spo-
łeczności arabskiej jes� ogólnie prz�ję�e�� że właściciel ziemi przekaz�je jej 
część swoim s�nom�� b� ci mogli w�b�dować na niej swoje dom�. Przekaz�-
wanie ziemi nie jes� pod�k�owane jed�nie względami mieszkaniow�mi�� lecz 
również wolą zabezpieczenia pozos�ania �ej ziemi w rękach danej rodzin� 
i klan�. Z �ego �eż względ� nie przekaz�je się ziemi córkom (mimo iż nie ma 
k� �em� przeciwwskaza� w islamie)�� z obaw� że po ich śl�bie ziemia mogłab� 
przejść w ręce innego klan�. Fak� �en ma dec�d�jąc� wpł�w na wzros� i roz-
wój arabskich miejscowości�� k�ór� nie dokon�je się wedł�g z gór� założonego 
plan��� lecz jako ciąg chwilow�ch i doraźn�ch rozwiąza� problemów mieszka-
niow�ch młod�ch par.

Arabskie miejscowości przeszł� w dw�dzies��m wiek� proces poważn�ch 
przemian�� do k�ór�ch zalicz�ć można m. in. wzros� poziom� ż�cia�� ekspansję 
nowoczesn�ch wzorców k�l��row�ch�� zmian� w parad�gmacie ż�cia rodzin-
nego (przede wsz�s�kim drama��czn� spadek liczb� �rodze�)�� zmian� w po-
dejści� do współprac� z władzami �rbanis��czn�mi.

�imo �o społeczność arabska pozos�aje pod głębokim wpł�wem �endencji 
konserwa��wn�ch�� religijn�ch i nacjonalis��czn�ch�� d�k��jąc�ch obowiąz�-
jąc� s��l ż�cia�� w ��m również wzorce mieszkaniowe i rodzinne. Tendencje 
�e �ksz�ał�ował��� zarówno w sensie fiz�czn�m�� jak i społeczn�m�� arabskie wsi 
i mias�a�� nadając im �nikaln� charak�er�� w�różniając� je spośród inn�ch izra-
elskich miejscowości. Izraelsc� Arabowie są niezw�kle mocno prz�wiązani do 
miejsc�� w k�ór�ch mieszkają. Cenią sobie lojalność względem wsi bądź mias�a�� 
w k�ór�m spędzają większość la� swojego ż�cia�� i liczą na �o�� że również ich 
po�oms�wo będzie �am mieszkać. Is�o�ą �ej więzi jes� zarówno wspomniana 
wcześniej kwes�ia własności ziemskiej�� jak również his�or�czne i rodzinne 
pocz�cie zakorzenienia.
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w uŚCisKu rodziny, Klanu i wsi

Pomimo wsz�s�kich is�o�n�ch zmian�� k�óre zaszł� na przes�rzeni os�a�nich 
la��� społeczność arabska pozos�aje zamknię�ą społecznością rodzinną�� odzna-
czającą się w�soką kon�rolą społeczną nad jednos�ką oraz ciągłą i in�ens�wną 
jej więzią z bliższą i dalszą rodziną. Świę�ość ins����cji rodzin� i klan� dosko-
nale il�s�r�je kwes�ia imion i nazwisk. Arabsc� rodzice prz�wiąz�ją ogromną 
wagę do �wiecznienia swoich rodziców i dziadków przez nadawanie ich imion 
swoim dzieciom. Daje im �o pocz�cie ciągłości i wzmacnia więzi rodzinne. 
Dziecko noszące imię dziadka s�anowi jego ż�we wspomnienie dla nas�ęp-
n�ch pokole��� s�ając się kolejn�m ogniwem w rodzinn�m ła�c�ch�.

S�a��s osob� s�arszej w arabskim społecze�s�wie (przede wsz�s�kim 
w jego m�z�łma�skiej części) zde�erminowan� jes� przez kons�r�kcję �rad�-
c�jnej rodzin�. Na przes�rzeni la� prz�ję�e b�ło�� że rodzina s�anowi skonso-
lidowaną jednos�kę społeczną�� zarówno pod względem mieszkaniow�m�� jak 
i ekonomiczn�m. Wsz�sc� członkowie wielopokoleniowej rodzin� mieszkali 
pod jedn�m dachem l�b w sąsiednich domach�� podczas gd� mają�ek rodzin��� 
w szczególności ziemia�� będąca pods�awą gospodarki w społecze�s�wie rolni-
cz�m�� pozos�awała własnością głow� rodzin� i b�ła zapisana na jego nazwi-
sko. Wsz�sc� członkowie rodzin� pracowali razem w gospodars�wie pod okiem 
głow� rodzin��� do k�órego należała �eż kon�rola rodzinn�ch dochodów. Po 
śl�bie s�nów ojciec przekaz�wał im część rodzinnej ziemi�� b� mogli na niej 
pos�awić swoje dom�. W �en sposób �worzona b�ła zależność ekonomiczna 
członków rodzin� (włączając w �o żona��ch s�nów i ich dzieci) od s�ar�ch 
rodziców�� k�órz� ciesz�li się dzięki �em� w�soką poz�cją społeczno-ekono-
miczną. Konsekwencją poz�cji dziadków oraz ich fiz�cznej bliskości do dzieci 
i wn�ków b�ło pozos�awienie opieki nad nimi w rękach rodzin�. Wielodzie�na 
rodzina arabska (przeważnie m�z�łma�ska) �ła�wiała sobie zadanie�� dzieląc 
ciężar opieki nad seniorami międz� liczne po�oms�wo. Dziadkowie b�li doglą-
dani w ich domach i nie b�ło w zw�czaj� w�s�łać ich do dom� s�arców cz� 
inn�ch domów opieki – b�łob� �o jednoznacznie odebrane jako ich porz�cenie 
i jako zdrada �rad�cji�� w�noszącej rodzinę na piedes�ał.

Odse�ek Arabów wśród mieszka�ców domów s�arców jes� w�raźnie niższ� 
od ich odse�ka w gr�pie osób s�arsz�ch w Izrael� (6% w 2006 rok�). Prak��cz-
nie rzecz biorąc w sek�orze arabskim działa ��lko jeden�� chrześcija�ski dom 
s�arców: kościeln� dom s�arców św. Franciszka. Na opisaną s���ację wpł�w 
miał również cz�nnik ekonomiczn�. Przekazanie osob� s�arszej do dom� 
opieki pociąga za sobą znaczne kosz��. Z reg�ł� pob�� osob� s�arszej w dom� 
opieki finansowan� jes� z pieniędz� w�płacan�ch przez zakład �bezpiecze� 
społeczn�ch (emer���ra�� doda�ek na opiekę). �d� s�arsza osoba zos�aje 
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w dom��� pieniądze �e zasilają rodzinn� b�dże�. Wiele rodzin woli nie rez�g-
nować z �ego źródła dochod�.

Kolejn�m w�raźn�m świadec�wem wagi rodzin� w społeczności arabskiej 
jes� k�l��ra jedzenia. Posiłek w społecze�s�wie arabskim s�anowi w�darzenie 
społeczno-k�l��ralne�� bez względ� na �o�� cz� odb�wa się w gronie rodzinn�m�� 
cz� zorganizowan� jes� z m�ślą o gościach. �a�cz�na k�chnia jes� zakodo-
wana w świadomości każdego dziecka arabskiego jako doświadczenie kon-
s������wne i niezbędn� b�d�lec �ożsamości e�nicznej. Zjawisko �o widać 
w�raźnie zwłaszcza w arabskich wioskach. Ze względ� na �am�ejsz� s��l 
ż�cia�� więzi rodzinno-plemienne oraz częs�e �cz���� jedzenie s�anowi łącznik 
wiążąc� wsz�s�kich razem. Wokół jedzenia�� poczęs��nk� i gościnności w�ro-
sła na przes�rzeni pokole� cała odrębna k�l��ra. Odświę�ne �cz���� podobnie 
jak rodzinne �rocz�s�ości�� w�magają szczególn�ch prz�go�owa�. W arabskiej 
rodzinie wielopokoleniowej zadanie �o w�pełniają kobie���� dzieląc międz� 
siebie obowiązki. Na marginesie �rzeba dodać�� że �o kobie�� są agen�kami 
modernizacji�� przede wsz�s�kim na pol� k�linarn�m: pod wpł�wem k�l��r� 
izraelskiej s�opniowo porz�cają po�raw� w�magające d�żo prac��� na rzecz 
po�raw ła�w�ch i sz�bkich do prz�rządzenia.

Śl�b w społeczności arabskiej�� a w szczególności w jej m�z�łma�skiej 
części�� �o coś znacznie więcej niż rodzinna �rocz�s�ość – �o raczej główne 
w�darzenie rozr�wkowe. Bierze się �o z w�sokiej częs�o�liwości śl�bów w ��m 
sek�orze�� ich czas� (większość par pobiera się w miesiącach le�nich)�� miejsca 
(najczęściej pod goł�m niebem l�b w d�ż�ch salach)�� czas� �rwania (�rad�-
c�jne wesela częs�o �rwają nawe� kilka dni) oraz d�żej ilości zaproszon�ch. 
Bardzo częs�o wesela przekraczają więc ram� rodzinnego w�darzenia i prze-
radzają się w masowe imprez� będące dla młod�ch świe�ną okazją do spo�-
kania i poznania się. S�na łącz� z rodzicami silna więź�� również po śl�bie 
i założeni� własnej rodzin��� w d�żej mierze dla�ego�� że b�d�je on swój dom 
w ich bezpośrednim sąsiedz�wie�� a �o z kolei sprawia�� że wid�ją się na co 
dzie�. Również córka pielęgn�je bliskie relacje z rodzicami�� ��m bardziej�� że 
w większości prz�padków mieszka w �ej samej albo sąsiedniej wiosce. Roz-
wódki wracają zw�kle do dom� sw�ch rodziców.

Relacje z �eściami �eż są bliskie�� w szczególności relacje kobie�� z rodzi-
cami jej męża; wszak po śl�bie przeprowadza się ona do dom� męża�� a więc 
w prak��ce rozs�aje się ze swoją i dołącza do jego rodzin�. Teściowa prz�j-
m�je wobec niej do pewnego s�opnia rolę dr�giej ma�ki�� pomagając jej w obo-
wiązkach domow�ch�� odkr�wając przed nią sekre�� k�chni i prowadzenia 
gospodars�wa domowego oraz będąc jej ż�ciow�m doradcą i przewodnikiem. 
Powinnością żon� jes� okaz�wanie szac�nk� �eściowej. Co się ��cz� męża�� 
honor ma�ki nie jes� mniej ważn� od honor� żon��� wobec czego może się zda-
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rz�ć�� że w w�padk� konflik�� międz� nimi obiema s�anie po s�ronie ma�ki. 
Zgodnie z �rad�cją okaz�wanie szac�nk� �eściom (zwłaszcza �eściowej) jes� 
również powinnością męża�� lecz kładzie się na �o mniejsz� nacisk niż w prz�-
padk� żon�. 

Wiejska l�dność arabska pozos�aje w znaczn�m s�opni� pod wpł�wem �ra-
d�c�jnej k�l��r� klanowej. Klan jes� gr�pą spokrewnion�ch ze sobą l�dzi�� 
odwoł�jąc�ch się do wspólnego praprzodka. W mias�ach może mieszkać 
nawe� do �rz�dzies�� cz� cz�erdzies�� klanów. Każd� z nich kon�rol�je okre-
ślone �er��ori�m danej miejscowości i nie zdarza się�� b� rodzin� należące do 
danego klan� nie mieszkał� na jego �er��ori�m. �iędz� klanami �rwa os�ra 
r�walizacja�� sięgająca apoge�m w czasie w�borów do władz lokaln�ch.

Us�anowienie demokra��cznie w�bieran�ch samorządów lokaln�ch miało 
dalekosiężne sk��ki dla poz�cji mał�ch i słab�ch klanów w arabskich sk�pi-
skach. �łos� marginaln�ch klanów s�ał� się jęz�czkiem � wagi w w�borach 
lokaln�ch i gwarancją poz�cji i bezpiecze�s�wa. Obecnie pres�iż klan� zależ� 
od zasięg� jego wpł�wów we władzach lokaln�ch�� a f�nkcja przewodniczącego 
lokalnego samorząd� s�mboliz�je najw�ższą władzę jego klan� we wsi�� czer-
piącego spore korz�ści z jego poz�cji. Klan� cieszą się d�żą siłą poli��czną we 
władzach m�nic�paln�ch�� go�owe są więc walcz�ć o jej ��rz�manie�� a co za 
��m idzie�� o ��rz�manie wpł�wów w wiejskich ośrodkach władz�. Wprowadze-
nie bezpośrednich w�borów na przewodnicząc�ch lokaln�ch samorządów nie 
osłabiło �ego zjawiska. Zw�cięsc� kand�daci w�bierani są najczęściej z kl�cza 
klanowego�� a nie dzięki ich osobis��m cechom i pred�spoz�cjom cz� wsparci� 
par�ii cen�raln�ch. Wsparcie klanowe nosi nazwę „al-aa’ilija”. R�waliz�jące 
międz� sobą klan� niejednokro�nie sięgają po przemoc.

W przeszłości na czele arabskiej rodzin� s�ał szejk. Szejk �o honorow� 
����ł wskaz�jąc� na szac�nek i w�soki s�a��s społeczn��� jakim ciesz�ła się 
nosząca go osoba. Szejk �znawan� b�ł za człowieka odpowiedzialnego za 
rodzinne spraw�. W większości prz�padków osiągał swą poz�cję za sprawą 
wiek��� mądrości�� �mieję�ności lawirowania w świecie poli��ki cz� �czoności 
w sprawach religii. Zmian��� k�óre do�knęł� arabską społeczność w Izrael��� 
zachwiał� poz�cją s�arsz�zn� w ogóle i szejka w szczególności. Szejkowie 
zos�ali zepchnięci na margines działalności społecznej i sprowadzeni do roli 
pas�wnej�� z dos�arcz�cieli �sł�g społeczn�ch najw�ższego rzęd� s�ając się ich 
odbiorcami i ciężarem dla poszczególn�ch rodzin. Także klan ��racił poz�-
cję jednos�ki ekonomicznej�� zaś p�nk� ciężkości przeniósł się na pojed�nczą 
rodzinę. Pomimo ��ra�� znaczenia jako jednos�ka ekonomiczna�� klan nadal 
jes� niezw�kle is�o�n�m p�nk�em odniesienia dla swoich członków. �edność 
klan� s�mboliz�ją ceremonie śl�bów i zw�czaje żałobne. Szczególnie ważna 
jes� rola klan� jako ins����cji rozwiąz�jącej spor� międz� jednos�kami a gr�-
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pami oraz dec�d�jącej o rozkładzie sił we wsi cz� dzielnic�. �edność klan� 
w�rażana jes� �eż ��rz�m�waniem ciągł�ch kon�ak�ów �elefoniczn�ch�� wza-
jemn�ch odwiedzin oraz – rzecz jasna – zgodn�m głosowaniem w lokaln�ch 
w�borach na kand�da�a namaszczonego przez klan.

Również dalsza rodzina �o ważna jednos�ka w ż�ci� Arabów. W wiel� 
prz�padkach kilk� żona��ch braci mieszka w jedn�m b�d�nk� na różn�ch 
pię�rach�� przez co oni i ich rodzin� s�ale pozos�ają w bliskim kon�akcie. Człon-
kowie �akiej rodzin� (zwłaszcza mieszkając� w jedn�m b�d�nk�) zapraszają 
się na rodzinne spo�kania�� posiłki�� poranną kawę cz� popoł�dniową herba�ę�� 
a nawe� na wspólne oglądanie �elewizji.

PęKnięCia w KrólEstwiE MężCzyzn

Trad�cja arabska�� broniąc się przed po�encjaln�m zagrożeniem ze s�ron� 
kobie��� zakaz�je swobodn�ch spo�ka� chłopców i dziewczą� przed śl�bem�� 
nie daje im �eż prawa w�bor� prz�szłego małżonka. W zamian k�l��ra kla-
nowa w�pracowała inne wzorce. Do najbardziej powszechn�ch należą: załadż 
al-badal – małże�s�wo w�mienne na zasadzie: „daj mi �woją sios�rę�� a ja ci 
dam moją”�� w�danie córki za k�z�na ze s�ron� ojca oraz małże�s�wo w�swa-
�ane. W każd�m z prz�padków dec�zję podejm�ją rodzice; zdanie s�na ma 
znaczenie dr�gorzędne�� a zdanie córki – jeszcze mniejsze.

Zaręcz�n� w rodzinie m�z�łma�skiej celebrowane są w dwóch e�apach. 
Najpierw organiz�je się małą �rocz�s�ość rodzinną z �działem w�łącznie 
mężcz�zn i prz�szłej pann� młodej�� a nas�ępnie�� zaraz po jej zako�czeni��� 
w�daje się d�że prz�jęcie z �działem ob� rodzin�� sąsiadów�� prz�jaciół i szano-
wan�ch osobis�ości.

�edną z prz�cz�n małże�s�w endogamiczn�ch w arabskim społecze�s�wie 
jes� dążenie do ��rz�mania mają�k� w rękach danej rodzin�. W ��m sam�m 
cel� �rad�cja klanowa pozbawia kobie�ę prawa spadk�: mimo iż islam daje 
jej �akie prawo (w w�sokości połow� spadk� mężcz�zn�)�� w �rad�cji klanowej 
dziedziczenie jes� w�łączn�m prawem mężcz�zn. Kobie�a jes� od najmłod-
sz�ch la� w�chow�wana do niedochodzenia swoich praw i do rez�gnacji ze 
swojej części spadk� na rzecz braci. Córki dziedziczą ��lko w w�ją�kow�ch 
prz�padkach: gd� brak męskich spadkobierców. Ojcowie namawiają więc 
s�nów do małże�s�w z k�z�nkami�� k�óre nie mają braci�� żeb� mają�ek pozo-
s�ał w rodzinie.

Większość arabskich par nie w�chodzi razem bawić się przed śl�bem�� 
a prz�najmniej nie przed zaręcz�nami. Kobie�� (zwłaszcza religijne) na ogół 
nie sz�kają rozr�wki poza domem�� nawe� w gronie prz�jaciółek�� z w�ją�kiem 
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imprez zorganizowan�ch�� �akich jak w�jazd na pią�kowe modli�w� w mecze-
cie Al Aksa na Wzgórz� Świą��nn�m l�b na �rocz�s�ości rodzinne.

Większość męża�ek ma ograniczon� dos�ęp do rozporządzania domow�m 
b�dże�em. �ed�nie nieliczne mają o�war�e osobne kon�o w bank�. Niewiele 
kobie� (znacznie mniejsz� odse�ek niż w pop�lacji ż�dowskiej) posiada kar�� 
kred��owe – wg dan�ch ins������ „���agim” z 2007 rok��� 25% procen� Ara-
bek pow�żej 18. rok� ż�cia d�spon�je kar�ami kred��ow�mi w�s�awion�mi 
na ich nazwisko. Niezw�kle skromn� odse�ek Arabek posiada własn� samo-
chód�� co ogranicza je do zak�pów w sklepach i � handlarz� w pobliż� miejsca 
zamieszkania. Im bardziej rodzina jes� religijna�� ��m niższ� w niej s�a��s 
kobie��.

Niski s�a��s kobie�� i jej podległość mężcz�źnie w�raża się również na 
płaszcz�źnie poli��cznej. Do połow� la� siedemdziesią��ch jed�n�m w�ra-
zem ak��wności poli��cznej Arabek izraelskich b�ło głosowanie w w�borach. 
Począwsz� od Dnia Ziemi w 1976 rok��� kobie�� coraz częściej zaczęł� poja-
wiać się na zgromadzeniach p�bliczn�ch. W os�a�nich la�ach coraz w�raź-
niejsza s�ała się obecność kobie� na konwen�ach w�borcz�ch�� choć nie siedzą 
one razem z mężcz�znami. Tak cz� inaczej�� dec�zje o głosowani� podejm�ją 
mężcz�źni w imieni� całej rodzin� i nie jes� prz�ję�e�� b� kobie�a l�b s�n 
zagłosowali wbrew woli ojca. W arabskich mias�ach kobie�� nie r�waliz�ją 
o f�nkcje poli��czne. Działalność poli��czna pozos�ała domeną ekskl�z�wnie 
męską. �d� kobie�� podejmował� próbę r�walizacji o zdob�cie wpł�w� na 
wiejskie ośrodki władz��� napo�kał� na opór ze s�ron� konserwa��wn�ch krę-
gów�� zaangażowan�ch po s�ronie konk�r�jąc�ch z nimi mężcz�zn. �d� zaś 
kobie�� zażądał� dos�ęp� do lis� w�borcz�ch do władz lokaln�ch�� w większości 
prz�padków �mieszczano je na ich ko�c��� bez szans na manda�. Wiele zrez�g-
nowało z działalności poli��cznej w obawie przed społeczn�m odrz�ceniem.

Podrzędn� s�a��s kobie� w społecze�s�wie arabskim (zwłaszcza m�z�ł-
ma�skim) w�raża się również w ich ograniczon�ch oczekiwaniach i podziale 
ról społeczn�ch. Zaledwie niewielka liczba Arabek robi niezależną karierę 
w pres�iżow�ch zawodach prawnika�� przedsiębiorc��� lekarza cz� na�kowca 
(zdec�dowana większość z nich �o chrześcijanki). Rolą kobie�� w �rad�c�jnej 
rodzinie jes� zajmowanie się gospodars�wem domow�m i praca na roli�� lecz 
nawe� w ��ch kwes�iach nie wolno jej pos�ępować wbrew woli męża�� a wszel-
kie odch�lenie od norm� częs�o ko�cz� się karą słowną l�b cielesną. W�soki 
odse�ek kobie� z arabskiego sek�ora narażon� jes� na zakaz w�chodzenia 
z dom��� prac� zawodowej�� ed�kacji cz� swobod� por�szania się�� pod pre�eks-
�em �roski o dobre imię ojca�� męża cz� rodzin�. Pomimo �o os�a�nimi la�� 
nas�ąpił znacząc� wzros� poziom� w�ksz�ałcenia społeczności arabskiej. 33% 
ma w�ksz�ałcenie średnie (11–12 klas)�� kolejne 20% – w�ksz�ałcenie poma-



Palestyńscy Arabowie w Państwie Izrael 335

��ralne bądź w�ższe. �edn�m z efek�ów rosnącego poziom� ed�kacji kobie� 
jes� o�war�ość i wzros� oczekiwa��� mające wpł�w na rozmai�e aspek�� ż�cia 
społecze�s�wa arabskiego (zwłaszcza młodzież�).

Wraz ze wzros�em poziom� w�ksz�ałcenia i spowodowan�m nim większ�m 
o�warciem na wpł�w ż�dowskiego i zachodniego społecze�s�wa�� wzmacnia się 
pocz�cie równości płci w społeczności arabskiej i nas�ęp�je s�opniowe osła-
bienie k�l��r� pa�riarchalnej. W społecze�s�wie arabskim nie f�nkcjon�je 
wiele organizacji feminis��czn�ch�� a �e�� k�óre is�nieją�� działają niezw�kle 
bojaźliwie�� lecz os�a�nimi la�� w arabskich mediach można �sł�szeć coraz 
więcej głosów kr���ki ze s�ron� młod�ch kobie�.

Zmiana dokon�je się również we wzorcach śl�b� i relacji międz� małżon-
kami. Coraz więcej kobie� samodzielnie dec�d�je o ��m�� z kim się pobiorą�� 
kier�jąc się�� �ak jak w świecie zachodnim�� �cz�ciami. Zmiana �a w d�żej 
mierze możliwa jes� dzięki now�m środkom kom�nikacji�� �akim jak �elefon 
komórkow� cz� in�erne��� �możliwiając�m ��rz�m�wanie in��mn�ch kon�ak-
�ów poza kon�rolą rodzin�. �eśli w przeszłości normą w społeczności arabskiej 
b�ło pobieranie się w bardzo młod�m wiek��� �o obecnie wiek śl�b� i narodzin 
po�oms�wa znacznie się podniósł za sprawą podjęcia przez kobie� ed�kacji. 
Wraz z ��m w ciąg� os�a�nich la� podniósł się odse�ek niezamężn�ch kobie� 
w wiek� pow�żej 30 la�. Na ową gr�pę składają się w d�żej mierze kobie���� 
k�óre poświęcił� młode la�a swojego ż�cia na zdob�cie w�ksz�ałcenia i nieza-
leżności finansowej�� „spóźnił� się na pociąg” i nie znalazł� męża l�b nie są 
go�owe iść na kompromis (cz�li na w�swa�anie przez rodzinę) i wolą pozo-
s�ać w s�anie woln�m. Kobie�� arabskie�� k�óre zdob�ł� w�ższe w�ksz�ałcenie 
(a za�em b�ł� w�s�awione na norm� równo�prawnienia płci)�� domagają się 
równości w rodzinie i mają większ� wpł�w na jej f�nkcjonowanie (np. w kwe-
s�ii zarządzania rodzinn�m b�dże�em).

�edn�m z w�razów modernizacji arabskiej rodzin� w Izrael� oraz popraw� 
s�a��s� kobie�� jes� znacząc� spadek ilości �rodze�. O ile w 1960 rok� na 
m�z�łmankę prz�padało 9��23 dziecka�� �o w 2006 wskaźnik �en w�niósł 3��97 
(wobec 2��75 dla ż�dówki). Tendencja spadkowa �rwa do dziś. W prz�padk� 
arabskiej chrześcijanki współcz�nnik �en w�nosi 2��14 dziecka�� co odpowiada 
mniej więcej s�anowi w E�ropie. �imo �o�� zgodnie z dan�mi Cen�ralnego 
Bi�ra S�a��s��cznego z 2006 rok��� 36% rodzin arabskich�� w większości m�z�ł-
ma�skich�� licz� 6 l�b więcej osób�� co daje prawie cz�er� raz� w�ższ� w�nik niż 
wśród rodzin ż�dowskich (10%). Szac�je się jednak�� że liczb� �e będą maleć 
z biegiem czas��� zgodnie z ogólną �endencją spadkową liczb� �rodze� wśród 
młod�ch m�z�łmanów. Średnia �rodze� dla m�z�łmanek w rok� 2007 w�nio-
sła mniej niż czworo dzieci�� a jeśli pominąć w rach�nk� Bed�inki�� współcz�n-
nik �en w�niesie 3��2 dziecka.
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sEParaCja żydów i arabów

Większość l�dności arabskiej zamieszk�je per�ferie Izraela. W przeszło-
ści �er��oria �e b�ł� w d�ż�m s�opni� odizolowane od cen�rów miejskich na 
równinie nadmorskiej. Obecnie�� za sprawą rozb�dow� i �sprawnie� sieci 
drogowej�� kon�ak� z cen�r�m jes� znacznie ła�wiejsz�. �imo �o wciąż �rans-
por� arabski nie dojeżdża do ��ch miejsc z d�żą częs�o�liwością i zdaje się�� że 
Arabowie wolą pracować i spędzać woln� czas w okolicach miejsca zamiesz-
kania. Przedsiębiorca prac�jąc� w miejscowościach ż�dowskich (a jes� �akich 
wiel�) najczęściej dowozi �am swoich pracowników samochodami. Nad ranem 
w�r�szają oni do prac� (np. na b�dowę) i wracają do dom� wieczorem. Sepa-
racja ��r�dnia jeżdżenie na zak�p� do największ�ch cen�rów handlow�ch 
w kraj�. �imo �o os�a�nimi la���� wraz z rozkwi�em k�l��r� cen�rów handlo-
w�ch w Izrael� oraz gwał�own�m wzros�em ilości samochodów w arabskim 
sek�orze�� można dos�rzec coraz więcej rodzin m�z�łma�skich bawiąc�ch się 
i k�p�jąc�ch w galeriach handlow�ch w cał�m kraj�.

Separacja społeczna i k�l��rowa Ż�dów i Arabów w Izrael� znajd�je pełn� 
w�raz na dwóch is�o�n�ch płaszcz�znach: w sł�żbie wojskowej i w mediach. 
Zgodnie z izraelskim prawem arabsc� m�z�łmanie nie podlegają obowiązkowi 
sł�żb� wojskowej. Poza Bed�inami�� jed�nie około 120 m�z�łmanów każdego 
rok� zgłasza się do sł�żb� ocho�niczej. Niedawno �możliwiono im al�erna-
��wną opcję do sł�żb� wojskowej – sł�żbę c�wilną�� w ramach k�órej ocho�nik 
prac�je na rzecz lokalnej społeczności w sł�żbie zdrowia�� s�raż� pożarnej�� 
pomoc� społecznej i�p. W 2007 rok� rząd podjął dwie �chwał� odnośnie ��wo-
rzenia Sekre�aria�� Narodowej Sł�żb� C�wilnej w �rzędzie premiera. Prze-
prowadzone badania pokazał��� że niebaga�elna część arabskiej młodzież� jes� 
go�owa podjąć sł�żbę c�wilną. W międz�czasie jednak poli��c� arabsc� zaczęli 
w�wierać naciski�� b� nie zgłaszać się do sł�żb� c�wilnej�� arg�men��jąc (b�ł 
�o raczej pre�eks�)�� że Arabowie nie powinni odb�wać sł�żb� c�wilnej�� dopóki 
w pa�s�wie nie zapan�je równo�prawnienie wsz�s�kich ob�wa�eli. Arabowie 
płacą w�soką cenę społeczną za niesł�żenie w wojsk�. Cahal jes� wielkim 
r�chem młodzieżow�m�� �worząc�m wspóln� mianownik dla młod�ch l�dzi 
pochodząc�ch z rozmai��ch gr�p i wars�w społeczn�ch�� �macniając�m w nich 
pocz�cie �ożsamości pa�s�wowej i ob�wa�elskiego zaangażowania.

W wiel� krajach�� cechowan�ch całą pale�ą k�l��r per�fer�jn�ch�� cen�ralne 
media sł�żą jako cz�nnik jednocząc� je wsz�s�kie. W Izrael� jes� inaczej. Trz� 
sek�or� społecze�s�wa s�worz�ł� dla siebie swoje własne media�� k�óre z jed-
nej s�ron� w d�ż�m s�opni� pomagają k�l��wować k�l��r� per�fer�jne i ich 
�rad�cje�� z dr�giej zaś ��r�dniają ich in�egrację. Najbardziej odcięci od domi-
n�jąc�ch izraelskich mediów są Arabowie.
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W arabskiej prasie w Izrael� w ciąg� os�a�nich �rzech la� zaszł� znaczące 
zmian�. Do la� osiemdziesią��ch arabska prasa b�ła głosem �ej cz� innej 
par�ii. W konsekwencji rozwoj� pras� lokalnej w jęz�k� hebrajskim�� pod 
wpł�wem lokaln�ch inicja��w pojawiło się również wiele miejscow�ch gaze� 
po arabsk�. Pierwsza �dana próba skopiowania wzorca hebrajskiej gaze�� 
lokalnej na gr�ncie arabskim miała miejsce w 1983 rok��� kied� �o właści-
ciel lokalnej agencji reklamowej�� Lo�fi �asz�r (zm. 2006)�� prac�jąc� wów-
czas dla arabskich gaze��� pos�anowił w�dawać lokalną gaze�ę w Nazarecie�� 
pod nazwą „A-Senara” („Wędka”). Pojawienie się ��godnika�� k�ór� później 
przeksz�ałcił się w pop�larną s�ronę in�erne�ową�� b�ło w�zwaniem dla �ra-
d�c�jnej�� s�bs�diowanej pras� arabskiej i zwias�owało nadejście er� niezależ-
n�ch�� pr�wa�n�ch gaze�. W 1987 rok� pojawił się kolejn� pr�wa�n� ��godnik�� 
w�chodząc� w Nazarecie�� pod nazwą „K�l Al-Arab” („Wsz�sc� Arabowie”). 
Nakład ��godnika�� k�ór� z czasem �akże przerodził się w por�al in�erne�ow��� 
w�nosi 30 ��s. egzemplarz�. Z racji swojego zorien�owania na biznes�� gaze�a 
�znawana jes� za s�os�nkowo niezależną.W rok� 1988 Bassam �aber�� dzien-
nikarz prac�jąc� w hebrajskiej redakcji Radio Kol Israel�� założ�ł w Tajbe 
��godnik „Panorama”. Zajęła ona poz�cję ne��ralną i z biegiem czas� s�ała 
się czołow�m ��godnikiem w jęz�k� arabskim�� zwłaszcza po �r�chomieni� 
s�ron� in�erne�owej „Pane�”�� prz�ciągającej ��siące in�erna��ów z kraj� i ca-
łego świa�a. 

�aze�a par�ii kom�nis��cznej „Al-I��ihad”�� �kaz�jąca się od 1944 rok��� 
�o jed�n� arabskojęz�czn� dziennik w Izrael�. Większość jego dziennika-
rz� jes� członkami par�ii�� sama zaś gaze�a jes� �r�b�ną dla liderów par�ii 
i jej przeds�awicieli w Knesecie. Redak�orem naczeln�m gaze�� od dnia jej 
założenia b�ł Emile habibi�� zd�misjonowan� ze s�anowiska po �s�nięci� go 
z par�ii w 1989 rok��� w konsekwencji jego pro�es�� przeciw konserwa��wnej 
s�ra�egii�� za k�órą opowiedziało się kierownic�wo par�ii. �ego nas�ępcą miano-
wan� zos�ał Salim Dż�bran�� a sama gaze�a�� podobnie jak cała par�ia kom�-
nis��czna�� popadła w głęboki kr�z�s. W rok� 1992 redak�orem naczeln�m 
zos�ał Nazir �adżali�� k�ór� przeprowadził proces liberalizacji gaze���� wpro-
wadzając do niej �reści pozapar��jne�� m. in. kol�mnę spor�ową. Eksper�men� 
�en dobiegł ko�ca wraz ze zwolnieniem �adżalego w 1999 rok� po op�bli-
kowani� kr���cznego ar��k�ł� pod adresem sekre�arza generalnego �aki�� 
�ohammeda Naf��� oraz po sporze o prz�szłą linię ideologiczną gaze��.

Proces �poli��cznienia izraelskich Arabów doprowadził do pojawienia 
się wiel� czasopism reprezen��jąc�ch rozmai�e opcje poli��czne; większość 
z nich nie spros�ała w�mogom r�nk�. Czasopismem w�różniając�m się pod 
względem nakład� i w�raźnej linii poli��cznej jes� „Fasel El-�akel”�� �r�b�na 
par�ii Balad. Lider r�ch��� b�ł� poseł Azmi Biszara (k�ór� w międz�czasie 
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w�jechał z Izraela w obawie�� że będzie pos�awion� przed sądem pod zarz��em 
popełnienia przes�ęps�wa przeciw bezpiecze�s�w� pa�s�wowem�)�� jes� przed-
s�awian� na łamach pisma jako jeden z najw�bi�niejsz�ch in�elek��alis�ów 
świa�a arabskiego�� zajm�jąc� się w swej �wórczości problemami ogólnoarab-
skimi�� jak na prz�kład renesans współczesnego jęz�ka arabskiego�� renesans 
k�l��r� panarabskiej cz� polemika międz� n�r�em religijn�m a świeckim 
w krajach arabskich.

Pisma R�ch� Islamskiego s�arają się nawiązać do przes�rzeni ogólnois-
lamskiej przez podkreślanie cen�ralnego charak�er� Ziemi Świę�ej�� a zwłasz-
cza mecze�� Al-Aksa�� w ksz�ał�owani� islamskiej �ożsamości. Pisząc� dla ��ch 
czasopism dążą do prz�łączenia się do ogólnoislamskiego d�sk�rs� dzienni-
karskiego podejm�jąc m. in. �ema� wojen przeciwko narodowi islamskiem� 
cz� problem� społeczności m�z�łma�skich na świecie. Ind�wid�alis��czn� 
i gospodarcz� zwro� społeczności arabskiej w ciąg� os�a�nich la� dał o sobie 
znać �akże w arabskiej prasie. Choć nadal domin�je w niej problema��ka 
poli��czna (walka Pales���cz�ków o niepodległość oraz mniejszości arabskiej 
w Izrael� o równo�prawnienie)�� akcen� przes�wa się s�opniowo na kwes�ie 
gospodarcze�� k�l��rowe i rozr�wkę: k�chnię�� modę�� spor��� sz��kę�� dom i nie-
r�chomości. Również reklama s�ała się bardziej domin�jąca i w�rafinowana.

�ak wiel� Arabów cz��a prasę izraelską w jęz�k� hebrajskim? Odpo-
wiedź jes� pros�a: bardzo niewiel�. Wedł�g dan�ch zebran�ch przez ins����� 
badania r�nk� „���agim” w 2007 rok��� 78% sek�ora arabskiego prefer�je 
prasę w jęz�k� arabskim. Przod�jące ����ł� �o „Panorama”�� „K�l Al-Arab” 
i „A-Senara”. Obok nich cz��ane są również czasopisma niszowe i magaz�n��� 
m. in. „Al-�i�ak” i „Al-Sz�r�k” (organ� prasowe północnego i poł�dnio-
wego odłam� R�ch� Islamskiego)�� miesięczniki dla kobie� („Lad�”�� „Lilak”)�� 
doda�ki spor�owe i prasa lokalna. 89% społeczności arabskiej ma w zw�czaj� 
cz��ać gaze�� weekendowe (w przeważającej większości arabskojęz�czne). Do 
kiosków dociera �akże prasa w�dawana w A��onomii Pales���skiej i w pa�-
s�wach arabskich.

Lis�a rozgłośni radiow�ch sł�chan�ch przez izraelskich Arabów jes� znacz-
nie skromniejsza. Wedł�g dan�ch ins������ bada� r�nk� „���agim” z rok� 
2007�� 65% pop�lacji arabskiej sł�cha radia�� średnio przez jedną�� dwie godzin� 
dziennie. „Kol Israel” w jęz�k� arabskim („Resze� Dale�”) ciesz� się zain�e-
resowaniem 50% dorosłej pop�lacji. Specjaliści od marke�ing� i kom�nikacji 
w sek�orze arabskim �wierdzą�� że arabskojęz�czn� kanał izraelskiej rozgłośni 
radiowej nie jes� wiar�godn�; pos�rzega się go jako elemen� machin� propa-
gandowej. Radio „A-Szams” (lokalna rozgłośnia z Nazare��) nadaje przede 
wsz�s�kim z m�ślą o młod�m odbiorc� i jed�nie około 30% jej sł�chacz� 
rekr���je się spośród dorosłej pop�lacji. Izraelsc� Arabowie sł�chają również 
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pirackich s�acji radiow�ch. Rozgłośnie �e�� w większości nadające z �alilei�� 
mają najczęściej charak�er cz�s�o rozr�wkow��� rzadko podejm�ją kwes�ie 
ak��alne i cierpią na brak środków. Rozgłośnie radiowe A��onomii Pales���-
skiej odbierane są głównie w jej pobliż�. Arabowie izraelsc� sł�chają również 
s�acji liba�skich�� jorda�skich�� s�r�jskich i egipskich.

Wraz z pojawieniem się przekazów sa�eli�arn�ch w Izrael� Arabowie �z�-
skali dos�ęp do se�ek programów �elewiz�jn�ch w jęz�k� arabskim�� przede 
wsz�s�kim z rejon� Za�oki Perskiej. Wedł�g dan�ch agencji reklamowej 
Schreiber-�igzarim z 2008 rok��� 81��7% pop�lacji ogląda codziennie �elewi-
zję. Zdec�dowana większość (80��7%) ogląda program� informac�jne. W ran-
kingach prowadzą jawnie �endenc�jne i an��izraelskie wiadomości arabskiej 
�elewizji sa�eli�arnej Al-Dżazira z w�nikiem 51��1%. Najdł�żej – od dwóch do 
dwóch i pół godzin� dziennie – oglądane są kanał� rozr�wkowe. Oglądalność 
izraelskich s�acji �elewiz�jn�ch ograniczona jes� prak��cznie do programów 
informac�jn�ch i spor�ow�ch. Program� w jęz�k� arabskim �ransmi�owane 
przez �elewizję izraelską nie prz�ciągają Arabów przed ekran�.

Samow�kl�czenie się przez całą społeczność arabską ze źródła wspól-
n�ch bodźców�� jakim jes� ogólnokrajowa �elewizja�� �o zjawisko w�ją�kowe. 
W E�ropie�� A�s�ralii i S�anach Zjednoczon�ch mniejszości mają swoje kanał� 
nadające w ich jęz�kach�� lecz równocześnie poziom oglądalności inn�ch pop�-
larn�ch kanałów �elewiz�jn�ch wśród mniejszości jes� dość w�soki. Dlaczego 
więc Arabowie nie korz�s�ają z mediów ż�dowskich�� będąc�ch �ak is�o�n�m 
łącznikiem k�l��row�m? Po pierwsze�� ich hebrajski jes� częs�o niew�s�arcza-
jąco zaawansowan��� w związk� z cz�m Arabowie na��ralnie zwracają się k� 
mediom nadając�m w ich jęz�k�. Po dr�gie�� hebrajskojęz�czne media kładą 
mocn� nacisk na �reści ż�dowskie i na wspóln� mianownik narodow��� k�l��-
row��� ideologiczn� i poli��czn��� co niezw�kle ��r�dnia Arabom ��ożsamienie 
się z programem. Po �rzecie�� Arabowie cz�ją się w na��raln� sposób zwią-
zani ze świa�em arabskim – program� arabskie pod�rz�m�ją ich �ożsamość 
i wzmacniają na��ralną więź z szerokim świa�em arabskim. Po czwar�e�� spo-
łeczność arabska jes� z na��r� zamknię�a i konserwa��wna�� �o�eż prefer�je 
swoją wewnę�rzną k�l��rę (fenomen �en można za�waż�ć w k�l��rze imi-
gran�ów m�z�łma�skich w E�ropie i S�anach Zjednoczon�ch; spośród wsz�s�-
kich imigran�ów m�z�łmanie pozos�ają najbardziej zamknięci na k�l��rę 
pop�larną i zan�rzeni we własn�m świecie). Po pią�e�� w hebrajskojęz�czn�ch 
mediach bardzo rzadko w�s�ęp�ją prezen�erz� i ak�orz� arabsc�. Arabskiem� 
widzowi jes� więc niezw�kle �r�dno ��ożsamić się z ��mi s�acjami cz� progra-
mami. Również program� bezpośrednio do��czące społeczności arabskiej czę-
s�o koncen�r�ją się na nega��wn�ch zjawiskach ��p� przemoc�� demons�racje 
cz� kr���ka poli��czna�� rzadko pokaz�jąc jej poz���w� i osiągnięcia.
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W�darzeniami�� k�óre przerwał� r���nę i b�ć może zwias��ją rad�kalne 
zmian� w �ej ma�erii�� b�ło pojawienie się gr�p� młod�ch Arabek w pop�-
larn�ch programach ��p� reali�� show (zwłaszcza �iriam T�kan w izrael-
skiej ed�cji „Idola”) oraz nade wsz�s�ko serial� „Arabska robo�a” (Awoda 
 Arawit)�� w�emi�owanego po raz pierwsz� 24 lis�opada 2007 rok� w pro-
gramie 2. „Arabska robo�a” �o komediodrama� napisan� przez Saida 
Kasz�ę�� pisarza i dziennikarza izraelsko-arabskiego. Serial �kaz�je z prz�-
mr�żeniem oka kwes�ię relacji arabsko-ż�dowskich w Izrael�. Pos�ać 
Amdżada prz�pomina nieco biografię a��ora serial��� Saida Kasz�i. Serial 
w h�mor�s��czn� sposób opowiada his�orię arabskiej rodzin� w Izrael��� 
kpiąc ze s�ereo��pów Ż�da i Araba i pozwalając im przeglądać się w sobie  
nawzajem.

Separacja medialna Ż�dów i Arabów ma charak�er ob�s�ronn�. Także 
media arabskie w�łączają się z kolek��wnego doświadczenia izraelskiego�� 
sk�piając na częściow�m i �endenc�jn�m przeds�awiani� izraelskiego społe-
cze�s�wa. Boha�erowie k�l��r� izraelsko-ż�dowskiej�� k�ór�ch każde świeckie 
dziecko ż�dowskie rozpozna w mgnieni� oka�� nie is�nieją w arabskich środ-
kach masowego przekaz�. �ed�n�m w�ją�kiem są w�bi�ni spor�owc� – Arabo-
wie �wielbiają gwiazd� spor���� nawe� jeśli są Ż�dami.

Odcięcie od środków masowego przekaz� ma ogromn� wpł�w na k�l-
��rową separację Arabów w Izrael�. Pozos�ają oni ślepi i gł�si na ważne 
w�darzenia zachodzące w społeczności ż�dowskiej�� d�k��jącej �on w kraj�. 
Fak� b�cia poza główn�m n�r�em w�darze� w Izrael� pogłębia ich pocz�cie 
alienacji. Wiel� młod�ch nie ��lko nie s�ara się podnieść poziom� swojego 
hebrajskiego�� ale wpros� nie zna w�s�arczająco pods�aw�� k�óre �możliwił�b� 
im podjęcie dalszej ed�kacji cz� lepiej pła�nej prac�.

Separacja de�ermin�je również wzros� pos�aw skrajn�ch�� zarówno w krę-
gach arabskich i ż�dowskich. Badania przeprowadzone w os�a�nich la�ach 
pokaz�ją�� że wśród Arabów izraelskich spadło przekonanie o legi��macji pa�-
s�wa�� zaś do 12% wzrosła akcep�acja dla posł�giwania się przez Arabów poza-
prawn�mi środkami�� w ��m przemocą. W badani� z 2009 rok� 46% badan�ch 
s�wierdziło�� że nie są go�owi posłać dzieci do szkoł� hebrajskiej�� a 47% nie 
chciało mieć ż�dowskiego sąsiada. 40��5% arabskich ob�wa�eli pa�s�wa Izrael 
neg�je holoka�s�.

Z dr�giej s�ron��� badania pokazał��� że około 1/3 młodzież� ż�dowskiej 
odcz�wa s�rach przed izraelskimi Arabami�� prz� zaledwie 10% deklar�jąc�ch 
s�mpa�ię dla nich. �ed�nie około 25% s�wierdziło�� że „roz�mie arabską spo-
łeczność w Izrael�”.
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tradyCyjna gosPodarKa z iniCjatywą

Podwalin� przem�sł� izraelskiego położone zos�ał� – jeszcze przed 
pows�aniem pa�s�wa – przez br���jskie władze manda�owe i przez ż�dow-
skich imigran�ów. Arabowie niemal nie mieli �dział� w ind�s�rializacji kraj�. 
Większość b�ła miejscow�mi rolnikami�� k�pcami bądź drobn�mi rzemieśl-
nikami. �ospodarka arabska pozbawiona b�ła �endencji modernizac�jn�ch�� 
nie odbiegając pod ��m względem od ��powej gospodarki krajów arabskich. 
Wraz z pows�aniem pa�s�wa�� rząd izraelski sk�pił się na rozwoj� przem�sł� 
w mias�ach zamieszkał�ch przez Ż�dów.

Proces ind�s�rializacji w miejscowościach arabskich rozwijał się przez 
wiele la� w zwolnion�m �empie. W la�ach pięćdziesią��ch w�b�dowano kilka 
fabr�k (w zasadzie warsz�a�ów)�� k�ór�ch pracowników można b�ło policz�ć na 
palcach jednej ręki. Prod�kcja przeznaczona b�ła na wewnę�rzn� r�nek wsi 
i mias� arabskich. W la�ach sześćdziesią��ch miał miejsce pewien wzros��� ale 
�r�dno mówić o dras��cznej zmianie – w fabr�kach arabskich za�r�dnione 
b�ło zaledwie 1��8% arabskiej sił� roboczej. Resz�a pracowała w zakładach 
sek�ora ż�dowskiego.

W la�ach siedemdziesią��ch w większości miejscowości arabskich is�niała 
j�ż infras�r�k��ra konieczna dla rozwoj� przem�sł� (prąd�� woda�� sieć dro-
gowa�� wiedza i kapi�ał). S���ację w�korz�s�ał� przedsiębiors�wa �eks��lne 
i odzieżowe�� o�wierając filie w arabskich osiedlach. Firm� �e z�skał� podwój-
nie: po pierwsze mogł� licz�ć na pomoc rządową dla inwes��cji w defawor�zo-
wan�m środowisk��� po dr�gie �z�skał� dos�ęp do �aniej sił� roboczej�� głównie 
kobie��� dla k�ór�ch praca w fabr�ce w granicach miejsca zamieszkania b�ła 
dobr�m rozwiązaniem. Większość fabr�k i szwalni pows�ała w oparci� o kapi-
�ał ż�dowski: zw�kle fabr�ka-ma�ka finansowała zak�p masz�n do sz�cia dla 
arabskiego podw�konawc�.

Rozwój przem�sł� w arabskim sek�orze prz�spiesz�ł w la�ach osiemdzie-
sią��ch i na począ�k� la� dziewięćdziesią��ch. Nie bez wpł�w� na s���ację 
b�ła pierwsza In�ifada na Ter��oriach�� k�óra w�b�chła w 1987 rok� i zaowoco-
wała sz�bkim wzros�em przedsiębiorczości w arabskich mias�ach i wioskach�� 
zwłaszcza sąsiad�jąc�ch z Zieloną Linią. Poza szwalniami i fabr�kami �eks��l-
n�mi dominował przem�sł b�dowlan� (włączając w �o w�rob� żelazne i deko-
racje)�� drzewn� i gas�ronomiczn� (nabiał�� piecz�wo i�p.). Pięć la� po w�b�ch� 
In�ifad� ilość fabr�k w arabskim sek�orze podskocz�ła do około 900�� a średnia 
liczba robo�ników prac�jąc�ch w jedn�m zakładzie podwoiła się�� z siedmi� na 
począ�k� la� osiemdziesią��ch�� do cz�ernas�� dziesięć la� później. Doda�kowo 
fabr�ki weszł� na znacznie w�ższ� s�opie� zaawansowania�� a część zaczęła 
działać w z�pełnie now�ch gałęziach przem�sł� (elek�ronika�� obróbka dia-
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men�ów�� w�rob� szklane). W przeciwie�s�wie do nich większość warsz�a�ów 
rozwinęło dwojaką działalność – warsz�a�ów samochodow�ch bądź mał�ch 
przedsiębiors�w zapewniając�ch ma�eriał� i �sł�gi dla b�downic�wa (s�olar-
s�wo�� śl�sars�wo i�p.).

Zakład� przem�słowe i warsz�a�� pows�ał� przeważnie na o�war��ch 
�erenach międz� domami�� co spowodowane b�ło brakiem zorganizowan�ch 
�erenów przem�słow�ch. �eszcze dziś zdec�dowana większość mał�ch firm 
�lokowana jes� na par�erze domów mieszkaln�ch. Zaledwie około 16% ze 
wsz�s�kich przedsiębiors�w w sek�orze f�nkcjon�je w b�d�nkach z gór� do 
�ego przeznaczon�ch�� lecz nawe� wówczas b�d�nki �e znajd�ją się w dzielni-
cach mieszkaln�ch.

Pomimo znacznej popraw��� s�r�k��ra arabskiej gospodarki w Izrael� 
– przem�sł� i �sł�g – pozos�aje opóźniona pod każd�m względem wobec 
świeckiej gospodarki ż�dowskiej. Wsz�s�kie badania dowodzą�� że prod�k�� 
zakładów przem�słow�ch będąc�ch arabską własnością sprzedawane są przede 
wsz�s�kim w arabskim sek�orze�� podczas gd� r�nek ż�dowski jes� główn�m 
celem prod�k�ów zakładów będąc�ch własnością ż�dowską. Prób�jąc przebić 
się na r�nek ż�dowski�� większość arabskich przedsiębiorców napo��ka liczne 
przeszkod��� głównie ze s�ron� sieci handlow�ch.

�ałęzią działalności arabskiej prz�ciągającą jak magnes ż�dowską klien-
�elę jes� gas�ronomia�� a zwłaszcza h�m�sownie i res�a�racje z k�chnią blisko-
wschodnią. Ż�dzi szaleją za zw�czajn�m�� smaczn�m i poż�wn�m jedzeniem 
arabskim�� a w�chodzenie do arabskiej res�a�racji �o jedna z najpop�larniej-
sz�ch rozr�wek w kraj�. Res�a�racje �e odznaczają się również a�mosferą 
prz�jaźni i s�mpa�ii pan�jącej międz� ż�dowskimi klien�ami a arabskimi 
właścicielami. Pop�larnością cieszą się również arabskie sklep� sprzedające 
prz�praw��� mięso�� s�che jedzenie w d�ż�ch opakowaniach�� mieloną kawę�� 
baklawę i�p. Ż�dzi ciągną do nich z �wagi na śwież� �owar�� niskie cen��� 
a �akże na możliwość �argowania się�� k�órej �o „prz�jemności” nie daje im 
wiz��a w cen�r�m handlow�m.

Przem�sł arabski cech�je �o�� iż za�r�dnia głównie kobie�� i niew�kwalifi-
kowaną siłę roboczą�� zdob�wającą w prac� konieczne �mieję�ności. Płace są 
niskie�� a war�nki za�r�dnienia częs�o nie spełniają norm izraelskiego prawa 
prac�. �edn�m z powodów�� dla k�ór�ch w sek�orze arabskim nie pows�ał� 
zakład� i firm� za�r�dniające d�żą ilość osób�� jes� podział plemienno-kla-
now� i �endencja do sekciars�wa�� na k�órą cierpi �a społeczność. Rzadkością 
są wspólne inwes��cje członków różn�ch klanów. Nadal f�nkcjon�je podział 
klanów wewną�rz dzielnic cz� wsi�� więc jeśli członkowie różn�ch klanów wolą 
nie mieszkać obok siebie�� �r�dno oczekiwać�� b� chcieli ze sobą pracować. 
W efekcie f�nkcjon�je mnós�wo mał�ch i rodzinn�ch przedsiębiors�w. Także 
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w prz�padk� firm działając�ch w woln�ch zawodach (szkoła na�ki jazd��� 
firma b�dowlano-remon�owa�� �sł�gi �echniczne i�p.)�� na siłę roboczą składają 
się główn� przedsiębiorca i wspólnic� oraz kilkoro jego dzieci i krewn�ch. 
Kancelaria prawnicza za�r�dni prawników�� w większości członków jednego 
klan�. Prak��cznie nie is�nieje firma�� k�óra za�r�dniałab� profesjonalis�ów ze 
wsz�s�kich miejscowości cz� klanów. Powinności względem rodzin� �niemoż-
liwiają �worzenie d�ż�ch firm i przedsiębiors�w.

Z jednej s�ron��� nepo��zm w in�eresach opar�� jes� na pros��m rach�nk� 
ekonomiczn�m. Każd� prac�jąc� w rodzinn�m in�eresie prędzej cz� później 
�z�sk�je dos�ęp do rodzinn�ch pieniędz��� a za�em logiczne jes� �nikanie 
za�r�dniania niespokrewnion�ch pracowników. Z dr�giej jednak s�ron��� �akie 
ograniczenie �niemożliwia firmie rozwinąć skrz�dła. Selek��wn� dobór zaso-
bów l�dzkich ma również wpł�w na jakość prac� przedsiębiors�wa�� gd�ż kr�-
�eri�m za�r�dnienia pracowników nie są ich �mieję�ności�� lecz prz�należność 
rodzinna bądź klanowa. 

War�o podkreślić�� że o�rz�manie prac� w sek�orze arabskim jes� zależne 
nie ��lko od koneksji rodzinn�ch�� ale �eż od pro�ekcji�� częs�o finansowej. 
Każd� Arab zna dobrze pojęcie „łas�a” „واسطة”�� cz�li zała�wić coś kom�ś 
(pracę�� zniżkę�� i�p.) poprzez koneksje i znajomości. „Łas�a” �o w is�ocie 
po�ężn� mechanizm�� na k�ór�m opiera się gospodarka w sek�orze arabskim. 
Dla prz�kład� – podw�konawca�� k�ór� chciałb� wziąć �dział w prze�arg��� 
posz�ka dojścia do ins����cji�� k�óra ogłosiła prze�arg. Na�cz�ciel�� s�arając� 
się o awans�� m�si znać k�ra�ora bądź kogoś�� k�o zna k�ra�ora l�b innego 
w�sokiego �rzędnika w minis�ers�wie oświa���� ab� jego wniosek nie zginął 
w gąszcz� inn�ch. Człowiek z powiązaniami l�b – jak mawiają Arabowie – 
„end� łas�a” „عندو واسطة” („mając� koneksje”) ciesz� się w�sokim s�a��sem 
społeczn�m�� a częs�o �eż korz�ściami mają�kow�mi za „pomoc” po�rzeb�ją-
c�m. Swoją drogą�� nie raz ����ł �en prz�lgnął do l�dzi�� k�órz� swoją poz�cję 
zb�dowali w �czciw� sposób�� lecz pocz�ą pan�oflową rozeszła się pogłoska�� 
jakob� i oni o�rz�mali �ę cz� inną posadę dzięki „łas�a”.

Najpowszechniejszą ka�egorią zawodową w społeczności arabskiej�� �akże 
chrześcija�skiej i bed�i�skiej�� jes� „robo�nik w�kwalifikowan�” (b�dowlaniec�� 
spawacz�� elek�r�k)�� zdob�wając� �mieję�ności poprzez wielole�nią prak��kę�� 
a nie w w�nik� �czes�nic�wa w k�rsach prz�sposobienia zawodowego (w więk-
szości prz�padków mowa o ciężkiej prac� fiz�cznej�� w�magającej nie ��lko 
�mieję�ności�� ale i krzep�). W 2005 rok� 40��2% za�r�dnion�ch Arabów nale-
żało do �ej ka�egorii�� wobec 14��6% Ż�dów.

Rzadko zdarzają się Arabowie izraelsc� pias��jąc� s�anowiska menedżer-
skie. Na pods�awie dan�ch Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��cznego z 2006 rok��� 
odse�ek menedżerów wśród za�r�dnion�ch Arabów w�niósł 2% i b�ł �rz�kro�-



Rozdział 6344

nie mniejsz� od odse�ka menedżerów wśród Ż�dów (6%). Odse�ek mene-
dżerów w całej pop�lacji arabskiej w�niósł 0��8% (0��67% dla m�z�łmanów)�� 
w porównani� do 3��4% Ż�dów. Częściow�m w�jaśnieniem �ego zjawiska 
jes� podejście Arabów do zawod� menedżera. Wiel� Arabów�� k�órz� nigd� 
nie �cz�li się zarządzania w szkole�� kier�je drobn�mi pr�wa�n�mi przed-
siębiors�wami (na prz�kład podw�konawca za�r�dniając� kilk� robo�ników 
cz� właściciel warsz�a�� samochodowego za�r�dniając� kilk� mechaników)�� 
a skoro �ak�� nie pos�rzegają oni siebie jako menedżerów w powszechn�m 
znaczeni� �ego słowa. Wolą raczej określać się mianem dziedzin��� w k�órej 
f�nkcjon�je ich biznes�� chociaż w is�ocie zajm�ją się zarządzaniem. W ich 
hierarchii zawodowej menedżer (l�b d�rek�or) �o k�oś�� k�o zarządza w sposób 
formaln��� jak na prz�kład d�rek�or szkoł� l�b d�rek�or w�dział� we władzach 
lokaln�ch. Niski odse�ek menedżerów w arabskim sek�orze w�nika również 
z fak���� że zawód �en w�maga częs�o w�ższego w�ksz�ałcenia�� �akie zaś ma 
mniejsz� odse�ek pop�lacji arabskiej niż ż�dowskiej. Nie będzie również prze-
sadą s�wierdzenie�� że c�wiln� r�nek prac� w Izrael� nie kwapi się za�r�dniać 
arabskich pracowników. W związk� z ��m w�ksz�ałceni Arabowie są go�owi�� 
a czasem wręcz zm�szeni�� sz�kać prac� poniżej ich w�ksz�ałcenia i kwalifika-
cji�� s�ąd rzadziej osiągają poz�cje menedżerskie.

Arabsc� akademic� częs�o prac�ją w pedagogice i oświacie�� co spowo-
dowane jes� głównie �r�dnościami w znalezieni� prac� odpowiadającej ich 
�niwers��eckiem� w�ksz�ałceni�. Wedł�g dan�ch z 2001 rok��� 37% z nich 
pracowało w oświacie�� podczas gd��� dla porównania�� odse�ek akademików 
ż�dowskich prac�jąc�ch w ��m sek�orze w�niósł zaledwie 15%. Należ� dodać�� 
że liczba arabskich na�cz�cieli prac�jąc�ch w szkołach i przedszkolach ż�dow-
skich jes� bliska zer�. Większość z nich prac�je w oświacie arabskiej. W więk-
szości prz�padków w szkołach ż�dowskich nawe� arabski nie jes� na�czan� 
przez Arabów.

Ekonomiczną przepaść międz� Arabami a Ż�dami najw�raźniej odzwier-
ciedla s���acja w branż� now�ch �echnologii (high-�ech) – najbardziej 
pres�iżowej gałęzi izraelskiego przem�sł�. Od począ�k� �biegłej dekad� 
zaawansowane �echnologie �chodzą za awangardę inicja��w� i pos�ęp� �ech-
nicznego. W ciąg� os�a�nich dw�dzies�� la� Izrael s�ał się w �ej dziedzinie 
po�ęgą na skalę świa�ową�� co pokaz�je m.in. ilość inicja��w start-up zak�pio-
n�ch za milion� dolarów przez gigan�ów �echnologiczn�ch z całego świa�a; 
s�ałe zapo�rzebowanie na profesjonalis�ów w dziedzinie oraz oferowane im 
a�rakc�jne zarobki.

Niewielki odse�ek izraelskich arabów prac�jąc�ch w branż� kł�je w ocz�. 
W 2006 rok��� wedł�g dan�ch s�owarz�szenia „Sikk�j” (hebr. szansa – s�owa-
rz�szenie działające na rzecz równości Ż�dów i Arabów w Izrael�)�� w branż� 
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now�ch �echnologii za�r�dnion�ch b�ło 207 ��sięc� l�dzi�� z czego 6000 Ara-
bów�� cz�li zaledwie 2��8%�� mimo iż Arabowie s�anowią jedną pią�ą pop�lacji 
kraj�. Skąd �a przepaść? Po części bierze się �o z barier�� k�óre Arabowie napo-
��kają na swojej drodze. Wiel� Ż�dów dwa raz� zas�anowi się�� zanim za�r�dni 
Araba. W ż�dowskim społecze�s�wie nadal obecn� jes� s�rach przed inn�m�� 
zwłaszcza przez Arabem�� powodowan� s�ereo��pami zrodzon�mi przez his�o-
r�czn� konflik� międz� dwiema nacjami. Dla�ego nawe� nie będąc� rasis�ą 
Ż�d może z pob�dek niemer��or�czn�ch odmówić prz�jęcia do prac� Araba. 
Arab pos�rzegan� jes� bowiem jako „nie-swój”�� a jego ogóln� obraz jes� nega-
��wn�. Częs�o o odrz�ceni� jego kand�da��r� dec�d�je fak��� że pracownik 
miałb� dos�ęp do zas�rzeżon�ch dan�ch. Część win� leż� po s�ronie arabskich 
kand�da�ów do prac�. Na rozmowach kwalifikac�jn�ch częs�o brak im pewno-
ści siebie�� co s�anowczo zmniejsza ich szanse na o�rz�manie prac�. Inż�nierów 
arabskich jes� �eż mniej niż ż�dowskich�� gd�ż arabski s�s�em oświa�� jes� po 
pros�� słabsz�. �inis�ers�wo oświa�� nie poważa arabskich szkół�� a i �e same 
nie �rak��ją się poważnie – niewiel� �czniów zdaje ma��rę i �o właśnie �am 
zacz�na się ich ciąg porażek. W rez�l�acie pracownic� branż� �wierdzą�� że 
Arabowie prz�chodzą na rozmow� kwalifikac�jne gorzej prz�go�owani i brak 
im pewności siebie.

Kolejną barierą jes� miejsce zamieszkania. Większość Arabów mieszka na 
północ��� podczas gd� przem�sł high-�ech kwi�nie w cen�r�m kraj�. Wiele firm 
odrz�ca kand�da�ów mieszkając�ch w oddalonej miejscowości na północ��� 
nawe� jeśli ci zobowiążą się przeprowadzić do cen�r�m po o�rz�mani� posad�. 
S�an �en po�wierdza większa ilość Arabów prac�jąc�ch w branż� w hajfie niż 
w Tel Awiwie. Ponad�o w branż� now�ch �echnologii powszechne jes� zjawisko 
„kolega prz�prowadza kolegę”. Najczęściej kolega �o k�oś�� z kim doras�ało 
się w jednej dzielnic��� �cz�ło w szkole cz� sł�ż�ło w wojsk�. W konsekwencji 
większość pracowników danej firm� pochodzi w is�ocie z jednej społeczności.

B�ć może jednak przede wsz�s�kim przepaść �a jes� odbiciem przepaści 
k�l��rowej międz� Arabami a Ż�dami. U pods�aw s�kces� w sek�orze now�ch 
�echnologii leż� nonkonformis��czne m�ślenie�� zakorzenione od wieków 
w �rad�cji ż�dowskiej�� choćb� w na�ce Talm�d��� k�órej is�o�ą jes� kaz�is��ka 
i odwracanie arg�men�ów�� a więc m�ślenie krea��wne i niekonwencjonalne. 
Nie jes� �o jednak w�łącznie domeną szkół religijn�ch – �akże świecki s�s�em 
oświa�� prom�je m�ślenie�� krea��wność�� konk�renc�jność i ambicję. Dzieci 
od małego �czone są form�łować nowe idee�� spierać się�� improwizować. 
W przeciwie�s�wie do �ego k�l��ra arabska w�chow�je do posł�sze�s�wa�� 
konserwa��zm��� chodzenia ��ar��m szlakiem i częs�o nie propag�je s�kce-
sów ind�wid�aln�ch. Tendencja do współzawodniczenia silniej widoczna jes� 
� arabskich chrześcijan niż � m�z�łmanów�� również ze względ� na ogólnie 



Rozdział 6346

pan�jące przekonanie�� że dla s�kces� w ż�ci� koneksje ważniejsze są niż 
�alen� i krea��wne m�ślenie.

Przem�sł b�dowlan� �o jedna z najważniejsz�ch dziedzin�� w k�óre angaż�ją 
się arabsc� przedsiębiorc��� zarówno ze względ� na wielkie inwes��cje arabskiej 
pop�lacji w b�dowę domów mieszkaln�ch�� jak i ze względ� na okres� wzro-
s�� na ż�dowskim r�nk� b�dowlan�m. Arabsc� podw�konawc� �miejscowieni 
są na dnie zawodowej piramid�: zajm�ją się b�dową�� w�kopami i robo�ami 
ziemn�mi�� be�oniars�wem i kamieniars�wem�� kładzeniem r�r�� kanalizacją 
i melioracją oraz pracami drogow�mi. W�raźnie brak ich w gałęziach prze-
m�sł� w�magając�ch w�sokich kwalifikacji i znajomości zaawansowan�ch 
�echnologii. Arabsc� przedsiębiorc��� ze względów bezpiecze�s�wa�� nie są �eż 
dop�szczani do rządow�ch inwes��cji b�dowlan�ch i infras�r�k��raln�ch.

Z na��r� rzecz��� zasięg działalności większości przedsiębiorców b�dowla-
n�ch jes� znacznie ograniczon� w porównani� do firm izraelskich. Najczęściej 
są oni angażowani jako podw�konawc� przez d�że firm� w sek�orze ż�dow-
skim l�b jako w�konawc� mał�ch inwes��cji w miejscowościach arabskich 
i ż�dowskich. Firm� b�dowlane są przeważnie przedsiębiors�wami rodzin-
n�mi l�b prz�najmniej opierają się na koneksjach rodzinn�ch; za�r�dniają 
niewiel� e�a�ow�ch pracowników i nie w�magają d�żej inwes��cji kapi�ał�. 
Wiel� przedsiębiorców rozpocz�na karierę jako robo�nic� w�kwalifikowani 
w firmie b�dowlanej�� z czasem w�bijając się na biznesową niezależność.

T�lko w jednej�� co ciekawe – pres�iżowej – profesji na r�nk��� nie is�nieje 
przepaść międz� Ż�dami a Arabami: w med�c�nie. W izraelskiej sł�żbie 
zdrowia�� zarówno p�blicznej jak i pr�wa�nej�� za�r�dnione są ��siące lekarz� 
arabskich. Zdec�dowana większość z nich prac�je w ośrodkach zdrowia poło-
żon�ch nieopodal sk�pisk społeczności arabskiej�� na północ� kraj� (haEmek 
w Af�li�� Poria w T�beriadzie�� Rambam w hajfie�� hillel �affe w haderze�� 
szpi�al w Neharii)�� na poł�dni� i na Negewie (Barzilai w Aszkelonie�� Soroka 
w Ber Szewie) i w cen�r�m (�eir w Kfar Saba)�� ale również w cen�r�m ��sz 
Dan (Rabin w Pe�ach Tikwie�� Ichilow w Tel Awiwie�� Szeba w Tel haSzomer). 
Rz�� oka na rozkład zasobów l�dzkich w d�ż�ch ośrodkach zdrowia w�s�ar-
cz��� b� odkr�ć wiel� arabskich d�rek�orów oddziałów�� ord�na�orów�� w�kła-
dowców na w�działach med�c�n��� a nawe� jednego d�rek�ora pa�s�wowego  
szpi�ala.

Namacaln�m dowodem na romans l�dności arabskiej z zawodem lekarza 
jes� Kafr Kara w Wadi Ara. We wsi mieszka co najmniej 137 kardiologów�� 
ginekologów�� ne�rologów�� den��s�ów i lekarz� rodzinn�ch. Wedł�g pros�ego 
rach�nk��� w Kafr Kara jeden lekarz prz�pada na 145 mieszka�ców�� co daje 
dw�kro�nie lepsz� w�nik niż na Zachodzie. Należ� do nich dodać około 50 s��-
den�ów med�c�n��� z k�ór�ch wiel� s��di�je za granicą (dane z 2007 rok�).
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Dlaczego �ak się dzieje? Zgodnie z jedną opinią�� med�c�na �o jed�n� 
zawód�� w k�ór�m prak��cznie nie is�nieją barier� dla eli� arabskich i można 
odnieść s�kces bez pro�ekcji. Zgodnie z inną opinią�� w przeciwie�s�wie do 
większości pres�iżow�ch profesji�� w med�c�nie kwes�ia jęz�ka nie odgr�wa aż 
�ak is�o�nej roli. B�ć może również med�c�na bardziej niż cokolwiek innego 
pomaga �wolnić się od s�ereo��pów i przesądów�� gd�ż częs�o rodzi bezpośred-
nie i prz�jazne relacje międz� lekarzem a pacjen�em.

Coraz więcej arabskiej młodzież� prz�ciąga również opieka nad chor�mi 
w szpi�alach�� prz�chodniach�� domach s�arców i ins����cjach opieki. W 2007 
rok� op�blikowane zos�ał� w�niki bada��� przeprowadzon�ch na reprezen�a-
c�jnej próbie 100 pielęgniarek prac�jąc�ch w różn�ch sek�orach sł�żb� zdro-
wia – 50% w sek�orze arabskim i 50% w ż�dowskim. Badania pokazał��� że 
33��2% wsz�s�kich pielęgniarek s�anowił� pielęgniarki arabskie. Zawód pielęg-
niarki jes� za�em jedną z niewiel� profesji�� w k�órej pan�je arabsko-ż�dowska 
s�mbioza i a�mosfera równości.

Czy izraElsCy arabowiE są bEzrobotni i biEdni?

Izraelski d�sk�rs społeczn� o biedzie i jej znaczeni��� prowadzon� na naj-
rozmai�sz�ch scenach (ar��k�ł��� badania�� felie�on� w prasie�� seminaria i kon-
ferencje i�p.)�� jes� w swojej większości �bogi�� płaski i poda�n� na manip�lacje 
ze s�ron� osób zain�eresowan�ch�� ponad�o brak m� gr�n�ownego zroz�mie-
nia problem� bied� i jej złożon�ch konsekwencji.

Obraz bied� i bezrobocia w społeczności arabskiej b�dowan� jes� zarówno 
przez badacz��� jak i przez szeroką społeczność�� głównie na pods�awie dan�ch 
Cen�ralnego Bi�ra S�a��s��cznego oraz Narodowego Ins������ Ubezpiecze� 
(Ha-Mosad le-Bituach Leumi�� w ��m zwłaszcza na pods�awie p�blikowanego 
przeze� „Rapor�� o biedzie”. W oparci� o dane oficjalne r�s�je się pozornie 
pon�r� obraz. Na prz�kład „Rapor� o biedzie” z 2007 rok� podaje�� że z da-
n�ch o dochodach przed w�pła�ą zasiłków (gwaran�owanego minimalnego 
dochod��� zasiłk� dla bezrobo�n�ch�� doda�ków na dzieci) i po�rąceniem poda�-
ków w�nika�� że 58��3% rodzin w sek�orze arabskim (wobec 28��3% w ż�dow-
skim) ż�je w biedzie. Dzięki zasiłkom�� a więc pomoc� pa�s�wa�� 11��8% z nich 
zos�aje podniesione ponad próg bied�. W s�mie w 2007 rok��� po w�płaceni� 
zasiłków�� liczba biedn�ch rodzin w arabskim sek�orze w�niosła 143.000�� cz�li 
51��4% ogół� rodzin arabskich w Izrael�.

„Rapor� o biedzie” podaje zes�awienie Ż�dów i Arabów wedł�g podział� 
na d�s�r�k��. W�nika z niego�� iż w 2007 rok� ponad 40% rodzin arabskich 
ż�ło w biedzie (w D�s�r�kcie �erozolim� i D�s�r�kcie Poł�dniow�m liczba �a 
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sięgnęła 70%)�� wobec 30% �bogich rodzin ż�dowskich. �d� wziąć pod �wagę 
ilość l�dzi�� a zwłaszcza ilość biedn�ch dzieci�� �z�sk�je się jeszcze bardziej 
pon�r� obraz�� gd�ż średnia ilość dzieci w rodzinie arabskiej przew�ższa 
ilość dzieci w rodzinie ż�dowskiej. Wedł�g dan�ch z 2007 rok��� ponad 50% 
dzieci arabskich ż�ło w biedzie (ponad 70% w D�s�r�kcie �erozolim�). Wśród 
Ż�dów (z w�ją�kiem D�s�r�k�� �erozolim�) współcz�nnik �en w�niósł mniej 
niż 30%.

S���acja społeczno-ekonomiczna poszczególn�ch samorządów lokaln�ch 
szacowana jes� wedł�g kosz�ków. Samorząd��� k�ór�ch s���acja społeczno-
ekonomiczna jes� najgorsza�� zaliczane są do pierwszego kosz�ka; �e�� k�ór�ch 
s���acja jes� najlepsza�� �worzą kosz�k dziesią��. Wedł�g dan�ch Cen�ralnego 
Bi�ra S�a��s��cznego z 2004 rok��� samorząd� arabskie znajd�ją się w kr�-
��czn�m s�anie: 45% z nich lok�ją się w dwóch pierwsz�ch�� a 97% w cz�erech 
pierwsz�ch kosz�kach. 2% z kosz�ków 6 i 5 spadł� o jeden s�opie� niżej. W ko-
sz�kach 5 i 6 znajd�ją się ��lko dwie gmin� arabskie�� a w kosz�kach 7–10 nie 
ma żadnego arabskiego reprezen�an�a.

�ak się ma rzecz z pracą? Wedł�g dan�ch z 2006 rok� blisko dwie �rzecie 
(60��4%) arabskiej pop�lacji nie prac�je i/l�b sz�ka prac��� co daje odse�ek 
1��5 raz� w�ższ� od s�an� pop�lacji ż�dowskiej (41��4%). Co więcej�� szczegól-
nie niski jes� odse�ek kobie� f�nkcjon�jąc�ch na r�nk� prac�. W rok� 2006 
zaledwie b�ło �o 19��1% kobie� pow�żej pię�nas�ego rok� ż�cia. Inn�mi słow��� 
cz�er� na pięć arabskich kobie� znajd�je się poza r�nkiem prac�.

Cz� obraz bied� i bezrobocia w arabskim sek�orze jes� dokładn� i fak��cz-
nie aż �ak �ragiczn�? Cz� mam� �� do cz�nienia z ins����cjonalną d�skr�-
minacją? Pogłębione badania społeczności arabskiej dowodzą�� że obraz�� jaki 
r�s�je się z oficjaln�ch dan�ch�� odzwierciedla wprawdzie chroniczn� problem 
sek�ora�� lecz pomiar� i ocen��� przeds�awione przez większość rapor�ów są 
w najlepsz�m w�padk� częściowe�� a w najgorsz�m – zwodnicze.

W is�ocie dane do��czące gospodarki arabskiej w ogóle i pomiarów bied� 
w szczególności�� do�knię�e są poważn�mi błędami me�odologiczn�mi�� k�óre 
kwes�ion�ją samą is�o�ę definicji sek�ora arabskiego jako sek�ora nędz�. Nie 
oznacza �o�� rzecz jasna�� że bieda nie do��cz� Arabów izraelskich. Współcz�n-
niki bied��� podawane na pods�awie dan�ch zebran�ch przez oficjalne ins��-
��cje�� b�dzą jednak szereg poważn�ch obiekcji. Poniżej przeds�awion�ch 
zos�anie kilka z nich�� s�awiając�ch pod znakiem zap��ania dane Cen�ralnego 
Bi�ra S�a��s��cznego i Narodowego Ins������ Ubezpiecze��� na k�ór�ch opie-
rają się media i większość (jeśli nie wsz�s�kie) organizacji społeczn�ch oraz 
ins����cji zajm�jąc�ch się �ą problema��ką.
1. wątpliwa wiarygodność odpowiedzi w ankietach. Wiel� na�kowców 

wskaz�je na �o�� że wiar�godność odpowiedzi �dzielan�ch przez ankie�o-
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wan�ch b�dzi spore wą�pliwości. Arabowie są z na��r� podejrzliwi w s�o-
s�nk� do cz�nników pa�s�wow�ch cz� ins����cjonaln�ch�� w związk� z cz�m 
nie kwapią się podać pełn�ch dan�ch odnośnie swoich zajęć i dochodów.

2. Samowykluczenie. Większość arabskich kobie� (zwłaszcza m�z�łma-
nek) w�chodzi w młod�m wiek� za mąż�� poświęcając się założeni� rodzin� 
i opiece nad domem�� przez co nie mają czas� na pracę zawodową�� nie 
sz�kają jej i�� siłą rzecz��� nie są zarejes�rowane w �rzędzie prac�. Fak��czna 
liczba osób posz�k�jąc�ch prac� jes� więc niewielka. Ponad�o w �rad�c�j-
n�ch społecznościach nie jes� prz�ję�e�� b� kobie�a w�chodziła sama poza 
wioskę (większość nie prowadzi �eż samochod�)�� co zam�ka przed nią 
możliwości za�r�dnienia�� z racji ograniczon�ch możliwości zarobkow�ch 
w granicach miejsca zamieszkania.

3. niewłaściwy pomiar dochodów. W sek�orze arabskim w�soki odse-
�ek prowadząc�ch samodzielną działalność gospodarczą nie rejes�r�je 
większości dochodów. Rozmiar czarnego i szarego r�nk� w sek�orze jes� 
ogromn�; znaczna�� jeśli nie większa część in�eresów dokon�je się �am bez 
w�s�awiania rach�nków i informowania s�osown�ch władz. Nie sposób 
więc �s�alić fak��czn�ch zarobków ne��o danej rodzin�. Ponad�o niebaga-
�elna część miejsc prac� w sek�orze arabskim (b�ć może większość) nie 
jes� zorganizowana w zgodzie z prawem i pracownikom nie są płacone 
składki przewidziane prawem prac� (�rlop�� emer���ra i�d.). W związk� 
z ��m w in�eresie wiel� pracodawców arabskich jes� nie informować s�o-
sown�ch władz o swoich pracownikach. Także ż�dowsc� przedsiębiorc� 
i osob� pr�wa�ne częs�o za�r�dniają Arabów płacąc im go�ówką�� bez fak-
��r cz� odcinka w�pła��. Wiel� zw�czajnie w�korz�s��je ignorancję i/l�b 
ciężką s���ację ma�erialną arabskich pracowników.

 Błędem jes� również mierzenie poziom� ż�cia przez pr�zma� docho-
dów. �eneralnie rzecz biorąc�� znacznie bardziej miarodajne jes� badanie 
poziom� w�da�ków�� co daje wgląd w siłę nab�wczą zarobion�ch pieniędz�. 
W sek�orze arabskim siła nab�wcza na prz�kład ar��k�łów ż�wnościow�ch 
jes� większa�� m. in. dzięki s�s�emowi k�powania w ilościach h�r�ow�ch. 
Różnica cen międz� �owarami w h�rcie (r�ż�� s�rączkowe�� herba�a�� prz�-
praw�) może sięgać nawe� 10% w s�os�nk� do ��ch sam�ch prod�k�ów 
sprzedawan�ch w mał�ch opakowaniach w s�permarke�ach. Świe�n� prz�-
kład s�anowi �eż wzros� b�downic�wa mieszkalnego w sek�orze arabskim. 
W każd�m miejsc� znajdzie się jeden l�b kilk� rzemieślników�� specjaliz�-
jąc�ch się w określon�m fach� związan�m z b�dową i remon�ami (h�dra�-
lika�� elek�r�ka i�d.). Podczas b�dow� dom� rodzina�� prz�jaciele i sąsiedzi 
częs�o angaż�ją się do pomoc�. Bra� kładzie ��nk�� k�z�n – podłogę�� jeden 
prz�jaciel – f�ndamen���� inn� – zała�wia raba� � rzemieślnika. Wzajemna 



Rozdział 6350

pomoc jes� na porządk� dzienn�m m. in. dla�ego�� że dom �chodzi za cen-
�raln� p�nk� w ż�ci� rodzin�; coś�� bez czego człowiek nie obejdzie się w ż�-
ci� (np. nie ożeni się). Specjaliści zbadali�� ile kosz��je pos�awienie dom� 
w sek�orze arabskim�� i doszli do wniosk��� że kosz� b�dow� (wraz z ziemią) 
w�nosi od jednej �rzeciej do połow� cen� dom� w sek�orze ż�dowskim.

4. Pomijanie dziedziczonego majątku. Wiele arabskich rodzin posiada 
dziedziczon� mają�ek�� przede wsz�s�kim pr�wa�ną ziemię�� k�ór� nie jes� 
�względnian� w s�a��s��kach. Wedł�g dan�ch s�owarz�szenia „Sikk�j”�� 
ponad 40% pr�wa�nej ziemi w Izrael� jes� w rękach arabskich�� co daje 
dw�kro�nie w�ższ� w�nik niż odse�ek Arabów w pop�lacji. Na doda�ek 
w obrębie arabskich miejscowości odse�ek pr�wa�nej ziemi jes� w�ższ� niż 
p�blicznej. Spośród całej ziemi będącej pod j�r�sd�kcją arabskich miejsco-
wości�� 45% �o działki pr�wa�ne. W arabskich miejscowościach D�s�r�k�� 
hajf� i D�s�r�k�� Cen�ralnego odse�ek ziem pr�wa�n�ch sięga niemal 
60% ziem danej miejscowości. W D�s�r�kcie Północn�m pr�wa�ne działki 
w miejscowościach arabskich s�anowią 47% ziem. Współcz�nniki �e są 
w�ższe od dan�ch w miejscowościach ż�dowskich. Większość Arabów nie 
prz�wiąz�je wagi do posiadanej przez nich (fak��cznie l�b po�encjalnie) 
ziemi do �ego s�opnia�� b� mierz�ć jej war�ość r�nkową. Wiel� również nie 
po�rafi ocenić war�ości r�nkowej ziemi (sięgającej częs�o bardzo w�sokich 
s�m). Dzieje się �ak dla�ego�� że ziemia nie jes� �rak�owana przez nich jako 
własność pr�wa�na�� lecz rodzinna (przechodząca w spadk� z ojca na s�na) 
i nie jes� ona na sprzedaż; nie ma w zw�czaj� zamieniać jej na pieniądze 
l�b inne środki. Wiel� nie jes� świadom�ch�� że ż�dowski Izraelcz�k�� chcąc 
w�b�dować l�b k�pić dom�� m�si w�łoż�ć ogromne pieniądze na działkę�� 
k�órej cena s�anowi lwią część kosz�ów całego przedsięwzięcia. Wiel� nie 
wie�� że większość nier�chomości w Izrael� nie należ� do ich �ż��kowników 
(w przeciwie�s�wie do arabskich właścicieli)�� lecz są im dzierżawione na 
50 la�. Ponad�o wiele rodzin arabskich (zwłaszcza mieszkając�ch na wsi) 
posiada pola l�b sad� dające im prod�k�� na własn� �ż��ek l�b na sprze-
daż�� co również zwiększa rodzinne dochod��� choć i one nie są �jmowane 
przez s�a��s��ki.

5. Pomijanie specyficznego stylu życia. L�dzie zw�kli generalizować�� 
m�śląc o biedzie�� choć s���acja świeckiego Ż�da o niskich dochodach 
znacznie odbiega od s���acji Araba cz� �l�raor�odoks�jego Ż�da�� mają-
c�ch �akie same prz�chod�. Ubogi świecki Ż�d jes� najczęściej samo�n��� 
w�obcowan� i nies�abiln� finansowo�� z racji ma�erialis��cznego i ind�wid�-
alis��cznego podejścia do ż�cia l�dzi jego pokroj�. T�mczasem społeczność 
arabska jes� z założenia społecznością rodzinną�� k�óra przejm�je odpowie-
dzialność za swoich członków. Arab o niskich dochodach nie będzie więc 
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zos�awion� na pas�wę los��� a jego poziom alienacji będzie znacznie niższ� 
niż �bogiego świeckiego Ż�da (w sek�orze �l�raor�odoks�jn�m pomoc spo-
łeczności częs�o rozciąga się również na bezpośrednią pomoc finansową).

Reas�m�jąc�� podane pow�żej prz�kład� �kaz�ją niepokojącą przepaść 
międz� oficjaln�mi dan�mi a rzecz�wis�ością widzianą goł�m okiem. �eż-
dżąc po nawe� najbardziej zaniedban�ch osiedlach arabskich�� �r�dno zna-
leźć po�wierdzenie �ez��� jakob� �eren� �e cierpiał� s�raszną nędzę ��pową 
dla Trzeciego Świa�a. Rzadko można spo�kać �am l�dzi w łachmanach cz� 
dzieci cierpiące głód. Większość arabskich mieszka�ców ��rz�m�je prz�zwo-
i�� poziom ż�cia�� wiel� ż�je w przes�ronn�ch domach – nawe� wedł�g kr��e-
riów e�ropejskich. Prawdziwa nędza pan�je w obozach Bed�inów na Negewie 
i w kilk� dzielnicach bied� w mieszan�ch mias�ach (�affa�� Ramle�� Lod cz� 
Akko)�� k�ór�ch wsz�sc� mieszka�c� nie s�anowią nawe� jednej czwar�ej spo-
łeczności sek�ora.

Również obraz bied� gmin arabskich jes� w najlepsz�m w�padk� nie-
pełn�. K�o jes� winn� ciężkiej niedoli pracowników ��ch gmin? Odpowiedź 
będzie zależała od �ego�� kogo się zap��a. Liderz� arabsc� �wierdzą�� iż mają 
do cz�nienia z ins����cjonalną d�skr�minacją ze s�ron� władz. Przeds�awi-
ciele minis�ers�wa spraw wewnę�rzn�ch winią arabskie władze lokalne. Ich 
zdaniem największ�m problemem jes� niepłacenie oraz nie�dolne pobieranie 
poda�ków od nier�chomości. W efekcie w gminach arabskich pobór poda�-
ków w�nosi jed�nie 4%�� podczas gd� w gminach ż�dowskich sięga 70%�� prz� 
średniej 60%.

Badania poziom� kons�mpcji�� przeprowadzone przez agencje reklamowe 
i agencje badania r�nk��� �macniają �ezę�� że arabskie społecze�s�wo w Izrael� 
nie jes� biedne. Badania przeprowadzone przez agencję reklamową „���a-
gim” w 2007 rok� pokazał��� że 72% Arabów izraelskich ma komp��er w dom��� 
55% z nich jes� podłączona do in�erne��. Niemal we wsz�s�kich (97%) arab-
skich gospodars�wach domow�ch jes� �elewizor. 70% posiada k�chenkę mikro-
falową�� 65% – klima��zację�� 60% – magne�owid l�b od�warzacz DVD�� 30% 
s�szarkę do prania i zm�warkę do nacz��. 45% pojechało za granicę prz�naj-
mniej raz w la�ach 2002–2007�� 25% jeździ na granicę raz w rok�.

S�an r�nk� nier�chomości �akże kre�je obraz inn� niż zb�dowan� na ofi-
cjaln�ch dan�ch: zdec�dowana większość arabskich ob�wa�eli Izraela (92��6%) 
mieszka w mieszkaniach (domach) własnościow�ch�� co daje w�ższ� odse�ek 
od pop�lacji ż�dowskiej (ok. 70%). W�nik �en jes� w�ższ� nawe� od w�nik� 
dla dziewią�ego dec�la społeczności ż�dowskiej�� w�noszącego 84��4%. Ponad�o 
z dan�ch firm� �osaic (i�eo)�� zajm�jącej się badaniami r�nk��� w�nika�� że 
15% domów w sek�orze arabskim należ� do wars�w� najbardziej war�ościo-
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w�ch w Izrael��� �o jes� w�cenian�ch na ponad 450 ��s. dolarów. Około 50% 
arabskich nier�chomości mieszkaln�ch �s���owało się na średnim poziomie 
150 ��s.–250 ��s. dolarów. Zaledwie 25% zaliczono do najniższej wars�w��� war-
�ej poniżej 150 ��s. dolarów. Wniosek pł�nąc� z �ej klas�fikacji jes� �aki�� że 
jed�nie co czwar�a mniej więcej rodzina w sek�orze mieszka w war�nkach 
cech�jąc�ch w Izrael� wars�wę biedną.

Ponad�o badania nad biedą przeprowadzone na cał�m świecie wskaz�ją 
na fak��� że bieda w�raża się przede wsz�s�kim w niedoli ps�chicznej�� pocz�-
ci� sięgnięcia dna�� brak� sa��sfakcji z ż�cia i beznadziei. T�mczasem bada-
nia opinii społecznej przeprowadzone przez Cen�ralne Bi�ro S�a��s��czne 
w 2006 rok� zap��ał� ankie�owan�ch o ich pocz�cie sa��sfakcji z ż�cia. 76% 
m�z�łmanów izraelskich i 85% ż�dów odparło�� że jes� �sa��sfakcjonowane 
(l�b bardzo �sa��sfakcjonowane) z ż�cia. ��z�łmanki �sa��sfakcjonowane 
są bardziej (79%) z ich ż�cia niż m�z�łmanie (72%). S���acja ma�erialna 
sa��sfakcjon�je 39% m�z�łmanów i 56% ż�dów. Ponad połowa m�z�łmanów 
(52%) s�wierdziło�� że ich s���acja ma�erialna poprawi się w najbliższ�ch 
la�ach�� a 60% oceniało�� że ich ż�cie s�anie się lepsze (wobec 51% ż�dów).

Należ� podkreślić�� że w sek�orze arabskim są biedni l�dzie i prz�padki 
nędz��� ale zdec�dowanie nie można mówić o sek�orze bied��� a na pewno nie 
bied� rodem z Trzeciego Świa�a. �ożna ocz�wiście s�wierdzić�� że biedn� Arab 
jes� „rela��wnie biedn�”�� �o znacz� w porównani� z inn�mi gr�pami społecz-
n�mi w Izrael�. Zdaje się jednak�� że większość „rzeczników �bogich” wśród 
arabów generalnie ignor�je ów w�miar porównawcz�. A przecież w porówna-
ni� do środowiska �l�raor�odoks�jnego cz� e�iopskiego�� a nawe� w porówna-
ni� do niemałego środowiska ros�jskojęz�cznego oraz per�feriów ż�dowskich�� 
s���acja Arabów wcale nie w�pada źle (w s�a��s��czn�m �ogólnieni�). Pow�ż-
sze dane dowodzą więc�� że z perspek��w� his�or�cznej i międz�narodowej�� 
większość Arabów izraelskich jes� daleko od ż�cia w biedzie i codziennego 
zmagania się z niedolą ma�erialną i d�chową na podobie�s�wo Trzeciego 
Świa�a.

W prak��ce w Izrael� nie ma gr�p �akiej nędz��� gdzie l�dzie mieszkają na 
�licach�� żebrzą i walczą o chleb. S�os�nkowo niewiel� jes� �eż bezdomn�ch 
siedząc�ch na chodnikach i �opiąc�ch swój sm��ek w alkohol� (powszechn� 
widok w krajach zachodnich).

Większość Arabów�� i ocz�wiście zdec�dowana większość ich liderów�� �nika 
pogłębionej d�sk�sji na �ema� bied��� w obawie przed obaleniem powszech-
nego w�obrażenia o „sek�orze defawor�zowan�m”. Pocz�cie d�skr�minacji 
i defawor�zacji do �ego s�opnia zakorzeniło się w ich świadomości�� że s�ało 
się nierozerwalną częścią arabskiej �ożsamości. W rez�l�acie większość zdaje 
się ignorować inne społeczności w kraj� cierpiące biedę w nie mniejsz�ch roz-
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miarach niż Arabowie�� a częs�o i w większ�ch (np. �l�raor�odoksi cz� E�iop-
cz�c�). Większość z nich �ł�macz� �eż arabską biedę d�skr�minacją na �le 
rasis�owskim.

Przepaść międz� obrazem przeds�awian�m przez Arabów (zwłaszcza lide-
rów arabskich w kraj�) a fak��czną s���acją niepokoi wiel� Ż�dów�� wierzą-
c�ch�� że jes� �o jeden z cz�nników wpł�wając�ch na �rwanie napięcia międz� 
dwoma sek�orami. Prz�pomina �o lekko chorego człowieka�� wrzeszczącego 
jakb� miał zaraz �mrzeć – �aki chor� pos�rzegan� jes� jako hipochondr�k�� 
a �o z kolei znacznie zmniejsza mo��wację o�oczenia do leczenia go i sprawia�� 
że nik� nie daje m� wiar��� nawe� gd� fak��cznie cierpi.

nowy KonsuMEnt arabsKi

Na przes�rzeni wiel� pokole� cała sprzedaż w społeczności arabskiej miała 
miejsce na lokaln�ch i regionaln�ch �argowiskach�� jarmarkach i bazarach. 
Część �argowisk b�ła s�acjonarna�� część okresowa i r�choma. Na niek�ór�ch 
�argowiskach handlowano jed�nie s�ch�mi bądź śwież�mi ar��k�łami ż�wnoś-
ciow�mi�� na inn�ch �rzodą�� prz�prawami�� �kaninami�� d�wanami�� rękodziełem 
i inn�mi prod�k�ami�� k�óre miał� jakąkolwiek war�ość w handl� w�mienn�m. 
�odernizacja�� k�órą społeczność arabska przeszła w dwóch os�a�nich deka-
dach�� zepchnęła �argowiska na margines ż�cia gospodarczego�� a ich miejsce 
zajęł� lokalne sklep� oraz cen�ra handlowe w sek�orze ż�dowskim. W zw�-
czajach kons�mpc�jn�ch mniejszości arabskiej w Izrael� nas�ąpił� os�a�nio 
rad�kalne zmian�. Niedawne badania dowodzą�� że arabski klien� s�aje się 
coraz bardziej cz�ł� na p�nkcie jakości marki oraz zabiegów marke�ingo-
w�ch�� �akich jak promocje�� prezen�acja i lokacja prod�k�� (opakowanie�� 
oznaczenie�� reklama i�p.).

Wsz�s�kie agencje reklam� i bada� r�nk� donoszą o rewol�cji kons�mpc�j-
nej w sek�orze arabskim�� widocznej w przejści� od k�powania pods�awow�ch�� 
nieprze�worzon�ch i niemarkow�ch prod�k�ów�� do prod�k�ów prze�worzon�ch 
i dóbr l�ks�sow�ch coraz lepsz�ch marek; od kons�mpcji sk�pionej na ar��-
k�łach ż�wnościow�ch i �braniach�� po k�pna dóbr zb�waln�ch (sprzę� elek-
�r�czn� i elek�roniczn��� samochod��� wakacje za granicą i�p.). Rosną w�da�ki 
na media�� rozr�wkę�� samorealizację�� zdrowie�� ed�kację i inwes��cję w dzieci. 
Poniższe dane świe�nie il�s�r�ją �en proces: 33% gospodars�w domow�ch 
k�p�je go�owe posiłki; 40% – prod�k�� die�e��czne; 51% młod�ch ma�ek 
karmi swoje dzieci s�bs�����ami ma�cz�nego mleka.

�łówną odpowiedzialność za zmianę arabskiej k�l��r� kons�mpcji ponosi 
młode pokolenie. Wedł�g dos�ępn�ch dan�ch�� zdec�dowaną większość sek-
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�ora arabskiego s�anowią młodzi. �ak w�nika z dan�ch Cen�ralnego Bi�ra 
S�a��s��cznego (2006)�� ponad 75% pop�lacji �o młodzi l�dzie poniżej 35. 
rok� ż�cia. Około 200.000 spośród nich �o młodzież w wiek� 12–18 la�: nowe 
pokolenie�� ksz�ał��jące nowe wzorce kons�mpcji. Większość młod�ch l�dzi 
pragnie ż�ć �ak�� jak ich rówieśnic� na Zachodzie. Cenią sobie wolność�� nieza-
leżność�� ed�kację�� m�z�kę�� rozr�wkę�� roman��czne związki�� lecz w prak��ce 
zmagają się z niewielką pale�ą możliwości i d�żą dozą ogranicze�. �łodzie-
żow� b�n� ma miejsce również wśród nich�� jednakże na skalę mniejszą niż 
w rozwinię��ch społecze�s�wach zachodnich�� czego prz�cz�ną jes� wpajan� im 
od małego szac�nek i pokora wobec s�arsz�ch pokole� oraz liderów.

Wiel� młod�ch l�dzi odwiedza częs�o cen�ra handlowe i najczęściej sami 
k�p�ją sobie �brania cz� �elefon� komórkowe. Wedł�g dos�ępn�ch dan�ch�� 
młod� Arab przod�je na �le inn�ch gr�p w zain�eresowani� nowinkami �ech-
niczn�mi. W 2006 rok� badanie ins������ ���agim �jawniło�� że 85% Arabów 
w wiek� 18–35 la� posiadało �elefon komórkow��� 15% z nich miało �elefon 
�rzeciej generacji�� a 68% – domow� komp��er.

Równie ważne jes� dla nich �bieranie się wedł�g os�a�niej mod��� choć 
w ramach pewn�ch granic. �imo wsz�s�ko każdego wieczora m�szą wró-
cić do wioski i zmierz�ć się z kr���czn�m spojrzeniem przechodniów. �łode 
Arabki raczej nie k�pią sobie kosz�lki odsłaniającej brz�ch cz� spódniczki 
mini�� chłopc� pos�arają się nie w�glądać zb�� w�z�wająco. �ałą pop�larnoś-
cią ciesz� się �� również �a��aż i piercing.

�imo �o�� w�raźn� jes� wpł�w młod�ch l�dzi na wzorce kons�mpcji w sek-
�orze�� przede wsz�s�kim w dziedzinie mod�. �łodzi są znacznie bardziej 
eks�rawer��czni od s�arszego pokolenia i w wiel� prz�padkach przekraczają 
b�dże��� co niejednokro�nie jes� źródłem konflik�� z rodzicami�� zwłaszcza na 
�le �rządzan�ch przez nich niezw�kle w�s�awn�ch wesel.

Prawdziwa przepaść międz� s�arsz�m a młodsz�m pokoleniem is�nieje 
jednak we wsz�s�kim�� co do��cz� s�rfowania w in�ernecie. Wedł�g dan�ch 
ins������ badawczego T�I z 2008 rok��� 64% pop�lacji arabskiej korz�s�a 
z in�erne��. Do wiodąc�ch por�ali należą Pane��� Farfesh�� Yahala�� bokra.ne�. 
Pane��� najpop�larniejsz� por�al arabski w Izrael��� założon� w 2002 rok� jako 
s�rona in�erne�owa ��godnika „Panorama”�� s�ał się s�mbolem zawro�nego 
s�kces� i dowodzi głębokości�� do jakiej in�erne� przeniknął sek�or arabski. 
Pane� należ� do pierwszej dziesią�ki najpop�larniejsz�ch s�ron in�erne�o-
w�ch w pa�s�wie Izrael. �oogle Trends podaje�� że Pane� ma więcej wejść 
niż Tap�z i nrg. Badania ins������ �eocar�ograph� z lis�opada 2008 rok� 
s�wierdził��� że 35% arabskich �ż��kowników in�erne�� �s�awiło Pane� jako 
ich s�ronę domową�� dr�gą poz�cję zajął �oogle. Również Facebook zdob�wa 
coraz większą pop�larność w kręg� młod�ch Arabów (jak w�nika z bada� 
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ins������ ���agim z 2010 rok��� do Facebooka dołącz�ło co najmniej 196.268 
izraelskich Arabów).

Przepaść pomiędz� młod�m a s�arsz�m pokoleniem in�erna��ów jes� 
ogromna. O ile wśród młodzież� w wiek� 18–24 la� około 90% korz�s�a z in-
�erne���� �o j�ż w gr�pie l�dzi mając�ch 45–54 la� współcz�nnik �en spada 
do 40%�� a w gr�pie +65 do zaledwie 12%. Pop�larność in�erne�� jes� więc 
odwro�nie proporcjonalna do wiek�. Wiadomo �eż�� że około 60% in�erna�-
�ów nie pisze w Sieci po arabsk�. Uż�wają hebrajskiego (18%)�� arabskiego 
pisanego czcionką łaci�ską (25%) l�b angielskiego (15%). Dane �e dają do 
m�ślenia�� jeśli wziąć pod �wagę �rad�c�jne różnice międz� arabskim pisan�m 
i mówion�m – okaz�je się�� że in�erne� zbliża je k� sobie�� będąc środowiskiem�� 
w k�ór�m ksz�ał��je się nowoczesn� jęz�k arabski�� będąc� mieszanką �rad�-
c�jnego arabskiego�� hebrajskiego�� angielskiego i kodów ogólnie prz�ję��ch 
w kom�nikacji e-mailowej cz� esemesowej.

Czy arabowiE są dysKryMinowani?

Umacnianie się pocz�cia d�skr�minacji i promowanie k�l��r� skargi nie 
powinno przesłonić fak���� że d�skr�minacja i �cisk Arabów przez Ż�dów 
obecne są na wiel� płaszcz�znach ż�cia. Wprawdzie inne gr�p� społecze�-
s�wa izraelskiego (przede wsz�s�kim �l�raor�odoksi�� E�iopcz�c� i Dr�zowie) 
cz�ją się d�skr�minowane i k�l��w�ją zawiść względem s�arej społeczności 
ż�dowskiej�� więc Arabowie nie mogą rościć sobie prawa do or�ginalności�� lecz 
fak��cznie ich s���acja częs�o jes� znacznie �r�dniejsza niż inn�ch. Składają 
się na �o �rz� prz�cz�n�: b�cie poza szeroką rodziną ż�dowską�� mówienie 
inn�m pierwsz�m jęz�kiem (nie hebrajskim) oraz b�cie świadomie kojarzo-
n�m przez Ż�dów z gr�pą �ważaną za wrogą Izraelowi (Arabowie ogólnie 
i Pales���cz�c� w szczególności).

W prak��ce d�skr�minacja – każda d�skr�minacja – z definicji nie jes� 
cz�mś w�miern�m�� częs�o �r�dno �s�alić jej granice i może b�ć niewidoczna 
goł�m okiem. Ponad�o również pro�es��jąc� przeciwko d�skr�minacji mają 
problem ze wskazaniem na spec�ficzn� cz�nnik d�skr�minac�jn�. Prz�cz�na 
jes� nas�ęp�jąca: k�oś�� k�o d�skr�min�je�� robi �o najczęściej skr�cie�� czasem 
nawe� nie będąc �ego świadom�m. Wprawdzie �� i ówdzie można dos�rzec 
objaw� jawnej d�skr�minacji�� jak na prz�kład w prz�padk� w�właszczania 
właścicieli ziemskich w mias�ach arabskich�� lecz w większości prz�padków d�s-
kr�minacja�� zarówno ind�wid�alna�� jak i ins����cjonalna�� cz�niona jes� skr�-
cie�� �ak że �r�dno jednoznacznie powiedzieć: k�o�� gdzie i kied�. To samo odnosi 
się do d�skr�minacji kobie� przez mężcz�zn albo czarn�ch przez biał�ch.
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Zaskak�jące�� ale do �ej por� nie przeprowadzono bada� empir�czn�ch 
po�wierdzając�ch d�skr�minację Arabów na r�nk� prac�. B�ć może po pros�� 
każd��� k�o zna dobrze s��l ż�cia w Izrael� i świa�opogląd większości Izrael-
cz�ków�� wie�� że gd� Ż�d i Arab s�arają się o �ę samą posadę�� szanse Ż�da są 
wielokro�nie w�ższe. W 2006 rok� op�blikowana zos�ała his�oria arabskiego 
informa��ka�� k�órego każde podanie o pracę w zawodzie b�ło odrz�cane. 
Dopiero gd� �o samo podanie w�słał pod fałsz�w�m imieniem „ �echiel”�� 
zos�ało ono prz�ję�e�� a on zaproszon� na rozmowę kwalifikac�jną.

Bez wą�pienia �łem jego problemów zawodow�ch b�ł� s�ereo��p� i prze-
sąd�. Ich powszechność po�wierdzają również liczne badania. Prz�kładem 
może posł�ż�ć ankie�a przeprowadzona przez �eocar�ograph� w 2006 rok� 
na zlecenie Cen�r�m do Walki z Rasizmem. Pokazała ona�� że połowa pop�-
lacji ż�dowskiej cz�je obawę i niepokój na dźwięk jęz�ka arabskiego. 18% 
odcz�wa nienawiść względem Arabów�� 68% nie chciałob� mieć arabskiego 
sąsiada�� 46% nie chciałob��� żeb� Arab odwiedził ich w dom��� a 41% popiera 
rozdział Ż�dów i Arabów w miejscach rozr�wki. Wsparcie dla idei separacji 
rośnie wraz ze spadkiem dochodów i wzros�em poziom� religijności. Separa-
cję popierają częściej Ż�dzi wschodni (hebr. mizrachim – Ż�dzi w�wodząc� się 
z krajów arabskich) niż aszkenaz�jcz�c�.

63% Ż�dów zgadza się ze zdaniem�� że „Arabowie przeds�awiają zagroże-
nie dla bezpiecze�s�wa i demografii Izraela”�� na�omias� 31% jes� odmien-
nego zdania. Najwięcej iden��fik�jąc�ch się z c��owan�m zdaniem rekr���je 
się z kręgów religijn�ch�� �l�raor�odoks�jn�ch�� imigranckich i spośród l�dzi 
o niskich dochodach. 40% sądzi�� że „pa�s�wo powinno zachęcać Arabów do 
emigracji”; 52% jes� innego zdania. 34% zgadza się z �wierdzeniem�� że „k�l-
��ra arabska jes� mniej war�ościowa niż izraelska”�� jednakże 57% ��rz�m�je 
coś przeciwnego (za ar��k�łem Eliego Aszkenaziego�� „68% Ż�dów nie chce 
arabskiego sąsiada”�� „haarec”�� 22 marca 2006).

Należ� podkreślić�� że opinie �e nie są zako�wiczone w ideologii rasis�ow-
skiej�� dzielącej l�dzi na lepsz�ch i gorsz�ch (choć widoczna jes� korelacja 
międz� religijnością a brakiem �olerancji w Izrael�). W�nikają one raczej 
z ��ożsamiania Arabów izraelskich z milionami Arabów i m�z�łmanów 
z zagranic��� widząc�ch w Izrael� wroga i jawnie nawoł�jąc�ch do jego �nice-
s�wienia�� czego efek�em jes� odcz�wana przez liczną gr�pę izraelskich Ż�dów 
mieszanina lęk� i odraz�.

Wiel� Ż�dów nie zgadza się podlegać arabskiem� przełożonem��� a nawe� 
pracować w jednej gr�pie z Arabami. W wiel� prz�padkach nie w�nika �o 
z pob�dek e�niczn�ch�� lecz z powszechnego pos�rzegania sł�żb� wojskowej 
jako koniecznego war�nk� prz�jęcia do prac��� jednak w prak��ce �o głównie 
Arabowie cierpią z �ego powod�.
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Znaczna niedoreprezen�acja Arabów jes� również widoczna w sł�żbie p�b-
licznej. Arabsc� ob�wa�ele Izraela od pięci� dekad prób�ją zaangażować się 
w sł�żbę p�bliczną i podejmować pracę w pa�s�wow�ch przedsiębiors�wch 
w w�miarze odpowiadając�m ich liczebności. �imo �o odse�ek arabskich pra-
cowników w sł�żbie pa�s�wowej w 2005 rok� (na pods�awie bada� ins������ 
Sikk�j) w�niósł zaledwie 5��7% (3.251 spośród 57.085 za�r�dnion�ch)�� choć spo-
łeczność arabska s�anowi około 20% pop�lacji pa�s�wa. Na 55 ��sięc� pracowni-
ków za�r�dnion�ch w przedsiębiors�wach rządow�ch Arabowie s�anowili mniej 
niż 1%. Wśród 557 członków rad nadzorcz�ch pa�s�wow�ch spółek znalazło się 
jed�nie 54 Arabów�� �o jes� 9��7% – połowa odse�ka pop�lacji. Rok później s���-
acja nie b�ła lepsza. Z op�blikowanego we wrześni� 2007 rapor�� ko�cowego 
Komisji Sł�żb� P�blicznej (Neciwut Szerut Ha-Medina) na rok 2006 w�nikło�� że 
w ko�c� �ego rok� w sł�żbie p�blicznej za�r�dniono 3.389 Arabów izraelskich�� 
co s�anowiło 5��9% wsz�s�kich pracowników sł�żb� p�blicznej (57.267).

Knes�e��� rząd i ż�dowskie media prób�ją walcz�ć z defawor�zacją Arabów 
poprzez prawodaws�wo�� �chwał� i kr���czne ar��k�ł��� ale jak do�ąd bez więk-
sz�ch rez�l�a�ów. Na począ�k� 2004 rok� Komisja Sł�żb� P�blicznej złoż�ła 
rapor� Komisji Us�awodawczej Knese�� (Waadat ha-Chuka)�� w k�ór�m podała�� 
że mimo �chwalenia prawa o proporcjonalnej reprezen�acji�� obowiąz�jącego 
j�ż od �rzech la��� Arabowie s�anowią zaledwie 6��1% pracowników minis�ers�w. 
Okazało się �eż�� że �inis�ers�wo handl� i Prac� nie promowało części pro-
gram��� do��czącej współprac� arabskich osiedli z parkami przem�słow�mi.

Arabowie izraelsc� nie mają proporcjonalnej reprezen�acji we władzach 
his�adr����� w Izraelskim Związk� Przem�słowców (Hitachdut Ha-Taasjanim 
Be-Israel) oraz w inn�ch organizacjach ekonomiczn�ch i semi-ekonomiczn�ch. 
Przem�sł s�ra�egiczn� (zbrojeniówka�� przem�sł lo�nicz�) oraz wiele znaczą-
c�ch przedsiębiors�w są zamknię�e dla pracowników arabskich ze względ� na 
podw�ższon� s�a��s bezpiecze�s�wa. Prz�cz�ną nie jes� więc d�skr�minacja�� 
lecz kwes�ia bezpiecze�s�wa pa�s�wowego�� choć w prak��ce efek� jes� �aki�� że 
wiele gałęzi przem�sł� inż�nier�jnego jes� dla Arabów niedos�ępn�ch.

Nawe� jeśli is�nieje poważna d�skr�minacja Arabów w przem�śle�� eko-
nomii i sł�żbie p�blicznej�� należ� zadać p��anie�� do jakiego s�opnia jes� �o 
główn� cz�nnik wpł�wając� na niedoreprezen�ację Arabów na r�nk� prac�. 
W odpowiedzi w�mienić można wiele prz�cz�n inn�ch niż d�skr�minacja. 
Prz�kładem może b�ć ograniczona mobilność�� spowodowana na��ralną wśród 
Arabów �endencją do mieszkania w pobliż� krewn�ch; prz�wiązanie do ż�cia 
w społeczności i wola mieszkania obok szerokiej rodzin� �niemożliwia ela-
s��czność na r�nk� prac�.

Ponad�o niejednokro�nie zachowanie�� k�óre na pierwsz� rz�� oka w�gląda 
jak d�skr�minacja powodowana s�ereo��pami�� jes� w is�ocie cz�mś inn�m. 
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Prz�kładowo�� ż�dowski przedsiębiorca posz�k�jąc� sprzedawc� może pre-
ferować kand�da�a ż�dowskiego�� mniej �zdolnionego do �ego s�anowiska 
niż kand�da� arabski�� wierząc�� że ż�dowsc� klienci ła�wiej nawiążą kon�ak� 
z ż�dowskimi sprzedawcami i na odwró� (przekonanie �o podzielają zresz�ą 
arabsc� pracodawc��� za�r�dniając� Arabów ze względ� na fak��� iż odbiorcą 
ich �sł�g i �owarów są Arabowie). Z p�nk�� widzenia przedsiębiorc� mowa 
o dec�zji cz�s�o biznesowej�� choć kand�da� arabski może odnieść fałsz�we 
wrażenie�� że dec�zja w�pł�nęła z pob�dek rasis�owskich. �ożna za�em oskar-
ż�ć ż�dowskiego pracodawcę o s�rach przed ��ra�ą klien�ów�� bądź o zmarno-
wanie szans� na wniesienie skromnego wkład� w zmniejszenie wzajemnej 
wrogości dwóch narodów�� lecz nie o d�skr�minację rasis�owską. Wiel� Ż�dów 
wpada w �ę p�łapkę�� niesprawiedliwie �ł�maczoną przez Arabów jako rasizm. 
�ożna prz�jąć�� że w analogicznej s���acji przedsiębiorca arabski pos�ąpiłb� 
�ak samo. Również pob�dki b�ł�b� �e same l�b prz�najmniej podobne. Należ� 
�eż pamię�ać�� że w izraelskiej rzecz�wis�ości �o Arabowie sz�kają prac� na 
ż�dowskim r�nk��� a nie na odwró�. S���acja �a rodzi rażąc� brak s�me�r�cz-
ności�� pods�cając� pocz�cie defawor�zacji.

Sł�żba wojskowa s�anowi ram��� w k�ór�ch młodzież ż�dowska �cz� się�� 
jak rozwijać się w ż�ci� i osiągać zamierzone cele�� zdob�wa doświadczenie 
i �mieję�ności w rozmai��ch zawodach�� a �akże nawiąz�je znajomości�� k�óre 
pomogą jej w dalsz�m ż�ci�. W CV izraelskiego Araba brak�je �ego roz-
dział��� co zdec�dowanie osłabia jego poz�cję w�jściową na c�wiln�m r�nk� 
prac� i komplik�je jego s���ację ż�ciową.

Kolejn�m cz�nnikiem wpł�wając�m na przepaść na r�nk� prac� międz� 
Ż�dami a Arabami jes� �ak zwan� „współ�dział ofiar�”. Samow�kl�czenie jes� 
jedną z prz�cz�n nieskładania przez Arabów poda� do sł�żb� c�wilnej cz� 
prac� w przedsiębiors�wach zarządzan�ch przez Ż�dów. �ówią częs�o: „nie 
dość�� że z gór� będą preferować kand�da�a ż�dowskiego�� �o jeszcze nikogo 
�am nie znam�� nie mam znajomości�� a więc na pewno mnie mnie prz�jmą”. 
Pocz�cie beznadziei pozbawia ich �mieję�ności podjęcia r�z�ka oraz de�ermi-
nacji do walki o poprawę swojego los��� a więc w�da�nie zmniejsza ich szansę 
na osiągnięcie s�kces� w karierze zawodowej�� zgodnie z zasadą�� że k�o nie gra 
– nie w�gra. Swoją drogą�� podobnie w�glądała w przeszłości s���acja kobie� na 
r�nk� prac�. Brak równości w�nikał przede wsz�s�kim z fak���� że kobie�� nie 
aplikował� o ambi�ne posad� na r�nk�. Obecnie nas�ąpiła znaczna poprawa 
w porównani� z ��m�� co b�ło niegd�ś�� i coraz więcej kobie� ośmiela się wal-
cz�ć o posad��� k�óre do niedawna b�ł� w�łączną domeną mężcz�zn. Ponad�o�� 
większość Arabów w�s�łając swoje CV�� nie dba o profesjonaln� s��l cz� o pod-
kreślanie w�znaczników ich s�a��s�. W�chodzą raczej z błędnego założenia�� 
że inwes�owanie na ��m pol� nie ma sens��� gd�ż is�o�ne znaczenie ma �reść 
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resume�� a nie jego s��l cz� forma. Nie są w�s�arczająco świadomi (z powod� 
ich k�l��rowej alienacji i brak� doświadczenia) ważności wizer�nk� (opako-
wania); kod� mobilności i selekcji są im obce. O�o prz�kład: ins����cja akade-
micka�� w k�órej s��diowałeś�� jes� ważn�m s�mbolem s�a��s� w Izrael�. Arab 
z w�ższ�m w�ksz�ałceniem będzie sądził�� iż zdob�wając d�plom�� pokonał j�ż 
wsz�s�kie przeszkod�. W prak��ce jednak�� w procesie selekcji kand�da�ów do 
posad� w sł�żbie c�wilnej sprawdza się również�� międz� wierszami�� � kogo się 
�cz�łeś�� jaki masz d�plom�� k�o cię rekomend�je i ��m podobne.

Wiel� Arabów�� w ��m również ci z ma��rą�� a nawe� z d�plomami �niwer-
s��e�ów�� słabo władają hebrajskim – problem� sprawia zwłaszcza hebrajski 
pisan�. Fenomen �en znan� jes� dobrze w�kładowcom akademickim; s��denci 
i s��den�ki mówiąc� arabskim�� ambi�ni i zmo��wowani do na�ki�� posł�g�ją 
się w piśmie łaman�m hebrajskim na poziomie szkoł� pods�awowej. T�mcza-
sem znajomość jęz�ka s�anowi war�nek konieczn� dla rozwoj� karier��� a brak 
znajomości równa się porażce j�ż na sam�m jej począ�k�.

W d�sk�sjach na �ema� d�skr�minacji i defawor�zacji�� podobnie jak w d�s-
k�sji o biedzie�� domin�je �endencja ignorowania aspek�� porównawczego�� 
k�ór� ma ogromne znaczenie w �kazani� pełnego obraz� spraw. Wiel� bada-
jąc�ch s���ację Arabów izraelskich�� świadomie bądź nieświadomie ignor�je 
komponen� porównawcz��� będąc� niezw�kle is�o�n� dla zroz�mienia cz�nni-
ków powod�jąc�ch przepaść międz� Arabami a świeckimi Ż�dami.

Obserwa�or pa�rząc� z d�s�ans��� zwłaszcza nie będąc� świadom procesów�� 
k�óre zaszł� w pa�s�wie Izrael od jego pows�ania�� może odnieść wrażenie�� że 
Arabowie mieli się dobrze finansowo�� dopóki nie prz�szli s�joniści i nie zr�j-
nowali im ż�cia. Dane ��mczasem wskaz�ją jednoznacznie na wzros� średniej 
dł�gości ż�cia Arabów izraelskich (niek�órz� �wierdzą�� że w ciąg� os�a�nich 
pięci� la� wzrosła nawe� o 20 la�) oraz spadek zachorowa� i śmier�elności po 
pows�ani� pa�s�wa. Obecnie Arabowie izraelsc� znacząco w�przedzają w ��ch 
parame�rach Arabów pa�s�w ościenn�ch.

Ab� w pełni poznać s�an arabskiego sek�ora i �s�alić�� do jakiego s�opnia 
jes� on defawor�zowan��� należ� porównać go ze s�anem podobn�ch mniejszo-
ści w pa�s�wach zachodnich. Rapor� ko�cow� prz�go�owan� przez Unię E�ro-
pejską p�. „��z�łmanie w Unii E�ropejskiej – d�skr�minacja i islamofobia” 
porówn�je odse�ek �bogich Arabów w Izrael� i na świecie. Wedł�g dan�ch 
rapor�� 68% gospodars�w domow�ch imigran�ów z Pakis�an� i Banglade-
sz� w Wielkiej Br��anii (s�anowiąc�ch większość �am�ejsz�ch m�z�łmanów) 
znajd�je się poniżej prog� bied��� wobec 23% z całej pop�lacji Izraela (wedł�g 
„Rapor�� o biedzie” Narodowego Ins������ Ubezpiecze� na rok 2007) i ponad 
51% rodzin arabskich. Wedł�g dan�ch s�owarz�szenia Sikk�j na �en sam rok�� 
45% spośród nich znajd�je się poniżej prog� bied�. Co gorsza�� 73% dzieci 
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bangladeskich i pakis�a�skich w Wielkiej Br��anii ż�je w biedzie�� wobec 31% 
całej dziecięcej pop�lacji br���jskiej (w Izrael�: 55��7% dzieci arabskich wobec 
20��3% dzieci izraelskich). Wedł�g bada� Br���jskiej Izb� handlowej (Bri-
tish Chambers of Commerce) z 2007 rok��� imigranci z Bangladesz� i Pakis�an� 
zarabiają 182 f�n�� ��godniowo (cz�li około 5.820 szekli miesięcznie)�� wobec 
332 f�n�ów zarabian�ch ��godniowo przez biał�ch (około 10.625 szekli mie-
sięcznie). W ��m sam�m czasie w Izrael� przepaść w zarobkach b�ła znacznie 
mniejsza�� w�nosząc przecię�nie 5.230 szekli dla za�r�dnionego Araba wobec 
7.178 szekli dla Ż�da.

Dane do��czące poziom� bezrobocia wśród Arabów izraelskich podobne są 
do dan�ch do��cząc�ch m�z�łmanów w krajach e�ropejskich�� a nawe� nieco 
od nich niższe. W rok� 2006 poziom bezrobocia w Izrael� w�niósł 8��4% wśród 
Ż�dów i 11.5% wśród Arabów. �ak w�nika z rapor�� Unii E�ropejskiej�� poziom 
bezrobocia w pa�s�wach Unii w�niósł�� jak nas�ęp�je: 10% w Niemczech i 25% 
wśród �am�ejsz�ch m�z�łmanów; 6��5% i (odpowiednio) 16% w holandii; 5% 
i 15% w Wielkiej Br��anii; we Francji�� wedł�g oficjaln�ch dan�ch�� 9% oraz 
24% wśród �am�ejsz�ch T�rków i imigran�ów z krajów �aghreb�. Najgor-
sz� w�nik odno�owano w Belgii: 7% dla całego społecze�s�wa wobec 38% 
w kręg� belgijskich m�z�łmanów. Pow�ższe dane dają jasn� obraz: s���acja 
Arabów w Izrael� jes� niemal pod każd�m względem nieporównanie lepsza 
od s���acji ich pobra��mców w E�ropie. W�nika z �ego�� że za nierównością na 
r�nk� prac� s�oi międz� inn�mi (jeśli nie głównie) cz�nnik k�l��row�: islam 
(a zwłaszcza poz�cja kobie�� w islamie)�� nie zaś kwes�ia wrogości Ż�dów 
i Arabów cz� ż�dowskiej hegemonii w Izrael�.

17 sierpnia 2004 rok� p�blic�s�a Said Al hamad op�blikował w dzien-
nik� „Al-Ajjam”�� �kaz�jąc�m się w Bahrajnie�� ar��k�ł a�ak�jąc� pan�jącą 
w świecie arabskim„k�l��rę zapóźnienia”. �ego zdaniem �o właśnie ona – nie 
zaś imperializm�� kolonializm cz� globalizacja�� z k�órą walczą arabsc� in�elek-
��aliści – s�anowi realne zagrożenie dla społecze�s�wa arabskiego. „Kied�ż 
wreszcie ockniem� się i zroz�miem� wielkość w�zwania�� jakie s�anowi k�l-
��ra zapóźnienia?” – pisał Al hamad – „ �ej klęski są ��m dla nas groźniejsze�� 
iż są [in�elek��aliści] w�kaz�jąc� się jej zroz�mieniem i zawierając� z nią 
prz�mierze”.

obrońCy al-aKsa

Począ�ki R�ch� Islamskiego w Izrael� prz�padł� na ko�cowe la�a br���j-
skiego manda��. R�ch zaczął organizować się podczas Wielkiego Pows�ania 
Arabskiego. W konsekwencji jego porażki wielki m�f�i �erozolim��� �oham-



Palestyńscy Arabowie w Państwie Izrael 361

mad Al-h�ssaini�� zm�szon� b�ł �dać się na emigrację i la�a II wojn� świa�owej 
spędził w Berlinie�� podejmowan� przez hi�lera. Znacznie opóźniło �o rozwój 
r�ch��� k�ór� �z�skał fak��czne poparcie dopiero po wojnie�� w d�żej mierze 
za sprawą współprac� m�f�iego Al-h�ssainiego z Brac�wem ��z�łma�skim�� 
pełniąc�m rolę r�ch�-ma�ki dla wsz�s�kich nowoczesn�ch r�chów islamskich.

Podczas wojn� o niepodległość (1948) również R�ch Islamski poniósł 
do�kliwe s�ra��. Współpraca z Najw�ższ�m Komi�e�em Arabskim oraz o�rz�-
m�wanie pomoc� od egipskiego Brac�wa ��z�łma�skiego doprowadziło do 
zamknięcia wsz�s�kich ins����cji r�ch� w pa�s�wie Izrael. W la�ach reżim� 
wojskowego R�ch Islamski zos�ał zdławion�. Kon�rolę nad jego ins����cjami 
na Zachodnim Brzeg� przejęł� władze jorda�skie i jed�nie w S�refie �az� 
r�ch przeż�wał nieznaczną ak��wizację.

Wojna sześciodniowa spowodowała oż�wienie społeczności pales���skiej�� 
zarówno za sprawą OWP�� k�ór� przeksz�ałcił się z organizacji marione�kowej 
w organizację wojskową�� jak i za sprawą pales���skich r�chów islamskich�� 
w ��m �akże R�ch� Islamskiego w Izrael�. Udział swój miał� również kon-
�ak���� nawiązanie przez Arabów izraelskich i Arabów z �er��oriów�� na k�ó-
r�ch zachował� się szczą�ki poli��czn�ch organizacji islamskich. W ramach 
wznowienia kon�ak�ów w�słano część l�dzi R�ch� Islamskiego w Izrael� na 
na�ki w ins����cjach religijn�ch na Ter��oriach. Równolegle władze sa�d�j-
skie �możliwił� Arabom izraelskim pielgrz�mowanie do �ekki.

W 1971 rok� Abd�llah Nimar Darwish�� absolwen� w�ższej szkoł� islam-
skiej w Nabl�sie�� założ�ł R�ch Islamski w Izrael�. W la�ach siedemdzie-
sią��ch r�ch rozwinął sieć ins����cji�� działając�ch równolegle do ins����cji 
pa�s�wow�ch na rzecz społeczności m�z�łma�skiej. R�ch zajmował się mię-
dz� inn�mi k�powaniem komp��erów dla szkół�� organizacją islamskiej ligi 
piłkarskiej�� organizacją wesel�� poradnic�wem małże�skim�� zakładaniem kl�-
bów�� działalnością dobrocz�nną na rzecz biedn�ch i�p.

Równolegle do ��ch działa� gr�pa liderów r�ch��� na czele z Darwishem�� 
założ�ła Usra� Al-Dżihad (arab. Rodzina Dżihad�)�� pierwszą m�z�łma�ską 
organizację �error�s��czną w Izrael�. Prz�wódc� organizacji zos�ali za�rz�-
mani w 1979 rok� w konsekwencji prób� zamach��� co zaowocowało porz�ce-
niem (prz�najmniej oficjalnie) przez R�ch Islamski �error� jako narzędzia 
walki poli��cznej.

W la�ach osiemdziesią��ch nas�ąpiło gwał�owne �mocnienie R�ch� Islam-
skiego�� wsk��ek nas�ęp�jąc�ch prz�cz�n:
1. Po poroz�mieniach pokojow�ch z Egip�em władze izraelskie zezwolił� na 

pielgrz�mowanie do �ekki.
2. Po rewol�cji islamskiej w Iranie R�ch Islamski odno�ował wzros� we 

wsz�s�kich krajach arabskich.
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3. Po wojnie sześciodniowej i ponown�m ze�knięci� się Arabów izraelskich 
z ich krewniakami z �erozolim� i �er��oriów ok�powan�ch�� Arabowie izra-
elsc� odkr�li na �er��oriach kon�rolowan�ch do niedawna przez �ordanię�� 
silną i zorganizowaną sieć ins����cji religijn�ch�� k�l��w�jąc�ch jednocześ-
nie k�l��rę arabską i islamską. Wzajemne wiz��� nas�ępował� jedna po 
dr�giej�� a władze izraelskie�� w oparci� o pomoc m�z�łma�skich �rzęd-
ników religijn�ch w Izrael��� znalazł� a��or��e�� i sędziów religijn�ch 
z Ter��oriów�� k�órz� zgodzili się sprawować analogiczne f�nkcje religijne 
w Izrael�.

4. Po zawarci� poroz�mie� pokojow�ch z Egip�em�� izraelsc� m�z�łmanie 
�z�skali dos�ęp do akademii religijnej Al-Azhar w Kairze.

5. ��z�łmanie o�rz�mali wsparcie finansowe z zewną�rz i zdec�dowali się 
je przeznacz�ć na inwes��cje w ed�kację i pomoc społeczną�� podobnie jak 
religijna par�ia Szas w Izrael�.

6. Swój wpł�w mieli również kaznodzieje z Ter��oriów�� propag�jąc� wśród 
izraelskich m�z�łmanów nawró� do islam� i rozprzes�rzeniając� p�blika-
cje religijne sprowadzane z Egip��. Podobn� wpł�w na Ter��oriach miała 
również organizacja hamas.

7. Przepaść ekonomiczna�� k�óra narosła w społeczności arabskiej�� popchnęła 
biedn�ch i sfr�s�rowan�ch na łono religii.

8. Arabowie izraelsc� pocz�li rozczarowanie pa�s�wami arabskimi�� k�óre po 
raz kolejn� ich zawiodł�.

9. Rosnąca przepaść gospodarcza i k�l��rowa międz� Arabami a Ż�dami 
popchnęła wiel� spośród nich k� religii�� jako ofer�jącej pocieszenie. 
W miejsce �cz�cia zawiści�� religia rozwija �cz�cie w�ższości�� nieopar�e na 
s�kcesie w roz�mieni� zachodnim.
Wzmocnienie islam� posk��kowało rad�kalizacją poli��czną. W 1981 rok� 

odkr��o religijne podziemie działające w Trójkącie. �ego członkowie zos�ali 
pos�awieni przed sądem za posiadanie broni bez zezwolenia oraz podpalanie 
pól i sadów. W�razem wzros�� religijności b�ło �eż zakładanie lokaln�ch filii 
r�ch��� organizacji dobrocz�nn�ch�� wolon�aria�� i�d.

Wraz z w�b�chem pierwszej In�ifad� w 1987 rok� R�ch Islamski powo-
łał Radę Pomoc� Islamskiej�� w cel� pomoc� po�rzeb�jąc�m na Ter��oriach�� 
zwłaszcza bezpośrednio bądź pośrednio poszkodowan�m w w�nik� działa� 
wojska. W 1995 rok� Szabak (Szerut ha-Bitachon ha-Klali – izraelska sł�żba 
bezpiecze�s�wa) zamknął Radę Pomoc� Islamskiej�� w ramach re�orsji za 
�dzielanie pomoc� finansowej rodzinom członków hamas��� lecz wkró�ce 
o�war�o ją ponownie�� pod sz�ldem Rad� Pomoc� h�mani�arnej o podobn�ch 
f�nkcjach. W 1997 rok� �akże �a rada zos�ała na kró�ko zamknię�a�� a nas�ęp-
nie narz�cono ograniczenia na jej działalność.
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W 1989 rok� R�ch Islamski prz�s�ąpił do r�walizacji o władzę w arabskich 
mias�ach i wsiach. W w�nik� w�borów R�ch �z�skał większość w sześci� arab-
skich samorządach lokaln�ch oraz znacząc� wpł�w w wiel� inn�ch. Najwięk-
sz� s�kces R�ch odniósł za sprawą szejka Raeda Salaha w Umm El-Fahm�� 
k�óre s�ało się ��m sam�m cen�r�m R�ch� Islamskiego w Izrael�. Salah zdo-
łał w�korz�s�ać mi� „mecze� Al-Aksa w niebezpiecze�s�wie”�� wedł�g k�órego 
jakob� in�encją Ż�dów b�ło �s�nięcie mecze�� ze Wzgórza Świą��nnego. 
�i� ów znalazł poż�wkę w rozwoj� ż�dowskiej skrajnej prawic��� nie �s�ającej 
w w�głaszani� rad�kaln�ch deklaracji.

W 1996 rok� nas�ąpił rozłam w R�ch� Islamskim na �le spor� ideolo-
gicznego w kwes�ii �dział� w w�borach do cz�ernas�ego Knese��. N�r� 
cen�raln� z szejkiem Nimarem Darwishem opowiedział się za �działem�� 
powołał wspólną lis�ę z Arabską Par�ią Demokra��czną (Ha-Miflaga Ha-Arawit  
Ha-Demokratit) pod prz�wódz�wem Abd�lwahaba Darawshe i zdob�ł dwa man-
da��. Dr�gi n�r��� pod prz�wódz�wem szejka Raeda Salaha i jego nas�ępc��� 
Kamala Cha�iba�� zbojko�ował w�bor�. �imo rozłam��� obie frakcje mienią się 
R�chem Islamskim. Raed Salah i członkowie północnego odłam� s�anęli na 
s�anowisk��� że �czes�nic�wo w Knesecie legi��miz�je pa�s�wo s�jonis��czne�� 
�wór poli��czn� pows�ał� na �ragedii narod� pales���skiego. Liderz� odłam� 
poł�dniowego �wierdzili za �o�� że Arabowie izraelsc� nie mogą porz�cić kraj� 
i pozos�awić swej świę�ej ziemi w rękach s�jonis�ów�� wobec czego lepiej zna-
leźć drogę f�nkcjonowania w is�niejąc�ch ramach. Nie ma al�erna��w� dla 
�czes�nic�wa w s�s�emie – nie z miłości dla s�jonizm��� lecz z konieczności 
�z�skania realnego wpł�w� na rzecz�wis�ość. Rozłam 1996 rok� b�ł k�lmina-
cją ciąg� sporów�� rozpoczę��ch przed la�� w w�nik� brzemienn�ch w znacze-
nie w�darze�: poroz�mie� z Oslo�� pierwszej wojn� w Za�oce Perskiej (1991)�� 
izraelsko-jorda�skich poroz�mie� pokojow�ch (1994)�� klęski OWP w pierw-
szej wojnie liba�skiej i w�gnania jej członków do T�nezji.

W 1996 rok� R�ch rozpoczął remon� S�ajni Salomona pod Wzgórzem Świą-
��nn�m�� niszcząc znajd�jące się �am ar�efak�� archeologiczne. W�darzenia 
z ��neli pod Ścianą Zachodnią�� do k�ór�ch doszło w ��m rok��� popchnęł� R�ch 
Islamski do zorganizowania pierwszego masowego pro�es�� w Umm El-Fahm�� 
pod sz�ldem „mecze� Al-Aksa w niebezpiecze�s�wie”. Pro�es� przeksz�ałcił się 
w coroczną demons�rację sił� i mo��o R�ch� Islamskiego w Izrael�.

W 1997 rok� w Nazarecie rozpoczął się konflik��� spowodowan� próbą zb�-
dowania przez R�ch Islamski mecze�� w sąsiedz�wie Baz�liki Zwias�owania. 
Przechodząc rozmai�e me�amorfoz��� konflik� ciągnął się la�ami i w połowie 
2009 rok� nie b�ł jeszcze rozwiązan�. W ��m sam�m czasie R�ch Islamski roz-
począł akcję ra�owania porz�con�ch mecze�ów�� w większości z okres� Nakb��� 
co doprowadziło do liczn�ch s�arć z policją i pop�lacją ż�dowską.
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W odpowiedzi na wiz��ę Ariela Szarona�� ówczesnego lidera opoz�cji�� na 
Wzgórz� Świą��nn�m�� R�ch Islamski podb�rzał społeczność Arabów izrael-
skich. Nawe� po wiz�cie obie frakcje r�ch� nawoł�wał� do �ż�cia przemoc� 
w cel� „obron� wzgórza”. Wedł�g komisji Ora nawoł�wania �e w is�o�n�m 
s�opni� prz�cz�nił� się do rozpalenia a�mosfer� w arabskim społecze�s�wie 
i eskalacji w�darze� październikow�ch. Zdaniem komisji poseł Abd�lwa-
hab Darawshe i szejk Raed Salah�� ponosili winę podżegania�� lecz nie zos�ali 
pociągnięci do odpowiedzialności. Z kolei członkowie R�ch� Islamskiego 
z szejkiem Raedem Salahem na czele �wierdzili�� że w�darzenia październi-
kowe b�ł� planową masakrą przeprowadzoną z inicja��w� i za zgodą izrael-
skiego rząd�.

W 2002 rok� zamknię�a zos�ała „Rada Pomoc� h�mani�arnej” i po pew-
n�m czasie w jej miejsce pows�ała „Organizacja Rad� Pomoc� h�mani�ar-
nej”. W ��m sam�m rok� minis�er spraw wewnę�rzn�ch Eli �iszai pos�anowił 
zamknąć �r�b�nę odłam� północnego R�ch��� lecz w os�a�eczności jego dec�-
zja nie weszła w ż�cie. Dec�zja �a pod�k�owana b�ła an��ż�dowskimi p�blika-
cjami pisma�� naz�wając�mi Ż�dów „bak�eriami wszechczasów”�� a Izrael „wszą 
gnieżdżącą się na ciele świa�a arabskiego�� ssącą jego krew (...) i zezwalającą 
pchlim rabinom bić w mecze� Al-Aksa”�� oraz �eks�ami sławiąc�m �error�-
s�ów-samobójców i ich morders�wa.

W 2003 rok� za�rz�mano liderów odłam� północnego R�ch� Islamskiego 
pod zarz��em współprac� z hamasem. Dwie �rzecie za�rz�man�ch zwol-
niono na��chmias��� resz�a pozos�ała w areszcie i zwolniona zos�ała w �ok� 
2005 rok��� po podpisani� �god�. Zarówno aresz��� jak i �goda�� wzb�dził� sprze-
ciw – odpowiednio: lewic� i prawic�. Najważniejsze przes�ęps�wa�� z jakimi 
łączono arabskich działacz��� �o przes�ęps�wa gospodarcze (pranie pieniędz�)�� 
kon�ak� z obc�m agen�em i organizacjami �error�s��czn�mi�� z k�ór�ch w efek-
cie �god� pozos�awiono ��lko �o pierwsze. Obie �e afer� ��rwalił� w oczach 
większości społeczności ż�dowskiej wizer�nek R�ch� Islamskiego jako orga-
nizacji �error�s��cznej.

W �ok� In�ifad� Al-Aksa�� R�ch Islamski ogranicz�ł nieco swą działalność 
(ze względ� na nacisk ze s�ron� władz oraz złagodzenie s�anowiska r�ch�)�� 
lecz pozos�ał ważn�m cz�nnikiem na poli��cznej scenie Arabów izraelskich.

W is�ocie cele R�ch� Islamskiego podobne są do celów każdego nowo-
czesnego r�ch� islamskiego�� a jego ideologia prz�pomina ideologię Brac�wa 
��z�łma�skiego�� będącego jego r�chem-ma�ką. R�ch Islamski w Izrael��� 
podobnie jak wsz�s�kie inne f�ndamen�alis��czne r�ch� w świecie arab-
skim�� prz�jął za swoją maks�mę hasło: „islam jes� rozwiązaniem” (al-islam 
hu al-hal). Eksplikacja �ego hasła na gr�ncie pales���skim jes� nas�ęp�jąca: 
cała Pales��na jes� świę��m dobrem m�z�łma�skim (Wakf)�� �o�eż żaden 
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m�z�łmanin nie ma prawa zrez�gnować z jakiejkolwiek jej części. Rez�gna-
cja z części Pales��n� jes� równoznaczna z rez�gnacją z części religii. Należ� 
�s�anowić jedno pa�s�wo m�z�łma�skie�� w k�ór�m Ż�dzi�� k�órz� �rodzili się 
na jego �erenie�� będą mogli nadal w nim mieszkać i ciesz�ć się pełnią praw 
ob�wa�elskich. Szejk Ibrahim Sars�r�� prz�wódca frakcji północnej r�ch� w la-
�ach 1998–2010�� powiedział na seminari�m Ins������ Tr�mana w �erozoli-
mie: „P��an� jes�em�� cz� marzę o pows�ani� pa�s�wa m�z�łma�skiego (...). 
Zaprzeczam�� b�m o ��m marz�ł. �o�ów jes�em marz�ć o pa�s�wie islamskim 
jed�nie pod jedn�m war�nkiem – mianowicie�� że pewnego ranka ob�dzę się 
i spiker w radio „Kol Israel” obwieści mi�� że przeważająca większość ż�dów 
przeszła z własnej woli na islam”.

�łówna codzienna działalność R�ch� Islamskiego w Izrael� koncen�r�je się 
na mecze�ach. �ecze� jes� ins����cją nie sł�żącą jed�nie modli�wie�� lecz rów-
nież �dzielani� pomoc� społecznej i zdrowo�nej�� oraz ed�kacji: na�ce cz��ania 
i pisania dla dorosł�ch�� prz�sposobieni� do pros��ch zawodów�� na�ce higien�. 
W każdej dzielnic� is�nieje główn� mecze� i połączona z nim madżma (cen-
�r�m społecznościowe). Przed dojściem R�ch� Islamskiego do władz� w Umm  
El-Fahm�� w mecze�ach można b�ło zobacz�ć jed�nie modląc�ch się s�arców. Po 
zdob�ci� władz� przez r�ch�� w każd� pią�ek mecze�� w�pełnia młodzież.

Kon�rolę nad r���ałem religijn�m spraw�je imam – w prak��ce każd� 
m�z�łmanin�� posiadając� odpowiednią wiedzę i zdolności�� może w�pełniać 
�ę f�nkcję. Imamowie mianowani są przez minis�ers�wo ds religii�� w związk� 
z cz�m głoszą kazania przeważnie na �ema�� religijne i społeczne oraz 
o poż��k� pł�nąc�m dla człowieka z wiar�. R�ch Islamski dodał przed mia-
nowan�m swojego kaznodzieję�� sk�piającego się na sprawach poli��czn�ch. 
Kazania �e nawiąz�ją do poli��ki Izraela (zwłaszcza wobec Pales���cz�ków) 
cz� os�a�nich w�darze� i nierzadko mają odcie� an��izraelski.

Oprócz działalności w mecze�ach R�ch Islamski prowadzi wiele inn�ch 
działa� religijn�ch i społeczn�ch: lekcje islam��� akcje propag�jące oboz� 
islamskie dla dzieci i młodzież��� remon�� porz�con�ch mecze�ów�� opieka nad 
działając�mi mecze�ami�� zbiórka i podział pieniędz� z dobrocz�nności�� pomoc 
rodzinom po�rzeb�jąc�m na Ter��oriach�� pomoc rodzinna (poradnic�wo 
rodzinne�� mediacja podczas konflik�ów��)�� organizacja ligi piłkarskiej�� w�dawa-
nie pras� i inne. W przeciwie�s�wie do większości r�chów islamskich na świe-
cie�� R�ch Islamski w Izrael� nie ma jednej�� oficjalnej s�r�k��r�. Działalność 
r�ch� zorganizowana jes� przez se�ki s�owarz�sze��� działając�ch w w�bran�m 
przez siebie cel� i ��rz�m�jąc�ch ze sobą kon�ak� w różn�m nasileni�. Obok 
s�owarz�sze� działa wiele w�różniając�ch się pos�aci�� �worząc�ch nieoficjalną 
wars�wę prz�wódczą�� choć ich wpł�w� w�nikają z ich char�zm� i kon�ak�ów�� 
nie zaś z organizacji R�ch�.
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R�ch Islamski�� w dwóch jego frakcjach�� zdob�ł z biegiem la� szerokie 
wpł�w� w społecze�s�wie arabskim�� dzięki połączeni� agend� religijnej 
z pomocą społeczną dla po�rzeb�jąc�ch�� w ��m dla pales���skich braci zza 
Zielonej Linii. Pomimo �o w sek�orze arabskim jes� wiel� l�dzi�� zwłaszcza 
młod�ch�� w�ksz�ałcon�ch�� świeckich�� k�ór�m nie odpowiadają prób� zawład-
nięcia d�sk�rsem społeczn�m i r���ną ż�cia przez R�ch Islamski�� gd�ż nie 
podoba im się �bieranie wsz�s�kiego w płaszcz religijno-prawn�.

R�ch Islamski�� a zwłaszcza jego północn� odłam�� znajd�je się na celownik� 
władz i sł�żb bezpiecze�s�wa od la� dziewięćdziesią��ch�� co widać w inwigilacji�� 
aresz�ach�� karach więzienia i nakazach zamknięcia ins����cji oraz czasopism 
r�ch�. �imo �o władze i sądownic�wo izraelskie pos�rzegane są przez społecz-
ność ż�dowską jako pobłażliwe i bezsilne wobec R�ch� Islamskiego. Żądania 
posłów i minis�rów o zdelegalizowanie R�ch� sł�chać od począ�k� dekad��� lecz 
póki co nie w�szł� one poza p�s�e deklaracje. W prak��ce nie dzieje się wiele.

Należ� podkreślić�� że wpł�w islam� na społecze�s�wo arabskie nie 
ogranicza się jed�nie do gr�p� f�ndamen�alis�ów. W prak��ce w os�a�nich 
dziesięcioleciach nas�ąpiło zbliżenie większej części sek�ora do religijnego 
świa�opogląd� i s��l� ż�cia. P��anie „il� jes� religijn�ch w arabskiej społecz-
ności m�z�łma�skiej?” jes� p��aniem źle zadan�m z p�nk�� widzenia socjolo-
gii�� gd�ż niemal każd� arabski m�z�łmanin ��rz�m�je jakiś kon�ak� z religią. 
Świecc� a�eiści niemal nie w�s�ęp�ją wśród Arabów�� is�nieją jed�nie różne 
poziom� religijności�� począwsz� od w�biórczego i szczą�kowego przes�rzega-
nia prz�kaza� i norm społeczn�ch islam��� po fana��zm religijn�. Bierze się �o 
z fak���� że islam�� w przeciwie�s�wie do or�odoks�jnego j�daizm��� nie w�maga 
od wiern�ch w�pełniania mnós�wa prz�kaza� (np. modli�w� �rz� raz� dzien-
nie cz� nakładania �efilin). Różnica międz� osobą religijną (hebr. dati) a �ra-
d�c�jną (masorti) w społecze�s�wie arabskim jes� pł�nna. Częs�o w �ej samej 
rodzinie jedna sios�ra jes� religijna�� a dr�ga �rad�c�jna. Na �niwers��ecie 
można spo�kać dobr�ch prz�jaciół�� z k�ór�ch jeden gorliwie przes�rzega prz�-
kaza��� a dr�gi �rak��je je raczej swobodnie�� bez szkod� dla ich prz�jaźni. 
Powszechnie prz�ję�e jes��� b� każd� robił �o�� co m� odpowiada�� s�osownie do 
oczekiwa� jego środowiska i jego świa�opogląd�.

Pozos�aje jednak p��anie: il� jes� f�ndamen�alis�ów islamskich w Izra-
el�? L�b inn�mi słow�: il� jes� ob�wa�eli�� dla k�ór�ch religia s�anowi is�o�ę 
egz�s�encji? P��anie �o ma znaczenie nie ��lko w aspekcie demokra��czn�m�� 
ale �eż poli��czn�m i k�l��row�m�� gd�ż w sek�orze arabskim�� podobnie jak 
w inn�ch sek�orach Izraela�� �rwa os�ra r�walizacja pomiędz� n�r�ami f�nda-
men�alis��czn�m i pl�ralis��czn�m.

Do �ej por� nik� nie �dzielił sa��sfakcjon�jącej i powszechnie akcep�owa-
nej odpowiedzi na �o p��anie�� można jednak pok�sić się o jej �z�skanie w inn� 
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sposób. Badanie przeprowadzone przez ins����� badania opinii p�blicznej 
Dachaf na zlecenie kanał� 99 (kanał Knese��) po dr�giej wojnie liba�skiej 
(sierpie� 2006) daje doda�kową wskazówkę co do ilości gorliw�ch m�z�ł-
manów w społeczności arabskiej. W odpowiedzi na p��anie: „kogo chciałb�ś 
widzieć w roli zw�cięzc� dr�giej wojn� liba�skiej?”�� 18% odparło�� że prz�-
wódcę hezbollah Nasrallę�� 27%�� że Izrael�� a 36% odparło�� że nie popierało 
żadnej ze s�ron. �ako że is�nieje bezpośredni związek międz� s�anowiskiem 
rad�kalnie an��izraelskim a poziomem religijności wśród m�z�łmanów�� 
można prz�p�ścić�� że większość (l�b wsz�sc�) l�dzi�� k�órz� w�razili �o s�ano-
wisko�� �o gorliwi m�z�łmanie.

Zes�awienie dan�ch �ego badania i dan�ch bada� Cen�ralnego Bi�ra S�a-
��s��cznego pokaz�je�� że odse�ek f�ndamen�alis�ów m�z�łma�skich wśród 
Arabów izraelskich w�nosi 10–15% �� co równa się około 150 ��siącom l�dzi.

Is�nieją is�o�ne różnice w kwes�iach wiekow�ch�� ed�kac�jn�ch i ekono-
miczn�ch międz� gr�pą f�ndamen�alis��czną a �rad�c�jną-świecką�� świad-
czące o ��m�� że religijność zdob�wa więcej zwolenników wśród niższ�ch klas 
społecze�s�wa arabskiego. Do religijnej gr�p� należ� w�ższ� odse�ek osób 
s�arsz�ch i w podeszł�m wiek��� kobie��� żona��ch�� członków rodzin wielodzie�-
n�ch (pow�żej pięciorga dzieci)�� słabo w�ksz�ałcon�ch (poniżej ma��r�)�� bez-
robo�n�ch�� członków rodzin z jedn�m ż�wicielem (najczęściej – mężem)�� osób 
o niskich dochodach i rodzin ż�jąc�ch w niskich s�andardach mieszkaln�ch.

Zbliżenie do religii w�raża się wśród Arabów izraelskich w szerokiej 
gamie zjawisk�� począwsz� od r�chów neofickich�� przez �sz��wnienie zw�cza-
jów i wzmożenie zakazów religijn�ch�� po w�odrębnienie się char�zma��cz-
nego i wpł�wowego prz�wódz�wa religijnego oraz b�downic�wo mecze�ów 
w mias�ach i wsiach arabskich. �woli il�s�racji można dodać�� że dziś około 
3/4 każdej wiejskiej biblio�eki poświęcon�ch jes� sprawom islam� i �ema�om 
pokrewn�m. We wsiach pows�ał� koła na�ki Koran� i Islam� w d�ch� bli-
skim Brac�w� Islamskiem�. Wsie w�pełnił� się nosząc�mi �rad�c�jne s�roje 
(do��cz� �o �akże kobie�) i zap�szczając�mi brod�. Rośnie wpł�w młod�ch 
zelo�ów�� zakładając�ch gr�p� �czące się islam� i organiz�jąc�ch �rocz�s�ości 
religijne. Ich działalność�� będąca odpowiedzią na ods�ęps�wa od wiar� i �le-
ganie zachodnim wpł�wom�� rozciąga się na inne kręgi społeczne�� podczas gd� 
ich bazą pozos�ają w�łącznie najniższe i naj�boższe wars�w� społeczne.

Podobnie jak w inn�ch społecze�s�wach f�ndamen�aln�ch�� �akże wśród 
Arabów najw�raźniejsz�m w�razem proces� f�ndamen�alizacji jes� os�re 
i nieznoszące kompromis� rozdzielenie kobie� i mężcz�zn�� a �akże p�r��a-
nizm w�rażając� się�� podobnie jak w inn�ch miejscach�� m.in. w w�glądzie 
m�z�łma�skich kobie�. Porównanie zdjęć Arabów sprzed 30–60 la� i współ-
czesn�ch odkr�wa diame�ralne różnice – przede wsz�s�kim w kwes�ii �biorów 
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kobiec�ch. W prak��ce jed�nie � sch�łk� la� dziewięćdziesią��ch nas�ąpiła 
w�raźna akcep�acja dla f�ndamen�alis��cznego s�roj� w społecze�s�wie arab-
skim w Izrael��� choć równolegle miał miejsce proces przeciwn� – prz�jęcie 
przez część społecze�s�wa s�roj� bardziej swobodnego i mniej �rad�c�jnego. 
Ten dr�gi proces odzwierciedla modernizację Arabów oraz wzmocnienie 
poz�cji kobie�� w rodzinie i społeczności arabskiej�� będąc �eż s�opniow�m 
w�zwoleniem (prz�najmniej w części społecze�s�wa arabskiego) spod pano-
wania �rad�c�jnego pa�riarcha��.

W Izrael� nie is�nieją formalne proced�r� karania ��ch�� k�órz� nar�sz�li 
�rad�c�jne norm� �bior�. Dzieje się �ak z pros�ego względ��� że sądownic�wo 
izraelskie nie podlega prawom islam�. �imo �o większość m�z�łmanek boi 
się reakcji o�oczenia – nie ��lko dla�ego�� że może ono objawić się w prze-
moc� słownej i fiz�cznej�� lecz również�� a b�ć może zwłaszcza dla�ego�� że może 
ono w�da�nie ��r�dnić im znalezienie męża�� a j�ż na pewno „war�ościowego 
męża”�� co dla Arabki jes� karą nie do zniesienia. Nie chcą one �akże zos�awić 
plam� na dobr�m imieni� ich rodzin� i klan� (napię�nowana kobie�a w�wiera 
pię�no na rodzinie). Dla�ego �eż kobie�� dalekie od fana��zm� wolą nie r�z�-
kować i nie pokaz�wać się poza domem bez „w�maganego minim�m”�� �o jes� 
bez zakr��ej większości ciała (choć czasem w spodniach) i nakr�cia włosów 
jakąkolwiek ch�s�ą. Większość m�z�łmanek �biera się skromnie�� ze względ� 
na moc nakaz� religijnego�� prz�m�s społeczn��� �rad�c�jne norm� bądź woln� 
w�bór. �orliwe m�z�łmanki zakr�wają całe ciało�� od s�óp do głów�� w ��m �wa-
rze. Inne poprzes�ają na s�roj� zakr�wając�m ciało od ramion w dół. ��z�ł-
manki spędzające znaczną część swego czas� wśród świeckich Ż�dów�� cz� �o 
w prac��� cz� na �czelni�� przechodzą s�opniow� proces laic�zacji i prz�jm�ją 
swobodniejsz� s��l �bierania się.

�eneralnie rzecz biorąc�� w mał�ch osiedlach arabskich �rad�cja przes�rze-
gana jes� w znacznie silniejsz�m s�opni� niż w mias�ach�� międz� inn�mi ze 
względ� na wzmożoną kon�rolę społeczną cech�jącą małe i odizolowane spo-
łeczności. W d�ż�ch mias�ach�� jak Nazare� cz� Akko�� kobie�om jes� znacznie 
ła�wiej przekraczać norm��� gd�ż kon�rola społeczna jes� mniejsza. W mia-
s�ach mieszan�ch elas��czność jes� znacznie większa�� z racji nowoczesn�ch 
wpł�wów i zacierania się granic międz� dzielnicami ż�dowskimi i arabskimi.

Wiele m�z�łmanek znajd�je własne sposob� na obejście li�er� prawa�� lecz 
cz�nią �o nader os�rożnie. Ubierają się w s��l� a�rakc�jn�m�� ale nie prowok�-
jąc�m�� powściągliw�m�� lecz nie mono�onn�m. Nie b�n��ją się i nie są w�z�-
wające�� lecz ��rz�m�ją poli��kę „pos�ęp�jącej kobiecości”. Czasami po cich� 
robią krok naprzód i czekają na odzew o�oczenia. Os�ra reakcja�� głównie ze 
s�ron� rodzin��� powod�je�� że w�cof�ją się za nową linię graniczną. W wiel� 
prz�padkach o�rz�m�ją jednak milczące prz�zwolenie konserwa��wnego o�o-
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czenia na s�opniowe naginanie s�row�ch reg�ł. Wiel� m�z�łmanów�� nawe� 
jeśli o�warcie się do �ego nie prz�znaje�� jes� d�mn�ch z a�rakc�jn�ch żon�� 
wobec czego niejeden jes� go�ów zaakcep�ować drobne �s�ęps�wa w kwes�ii 
skromnego �bior�.

S�opniowe zmian� są możliwe w w�miarze prak��czn�m�� po pierwsze dla-
�ego�� że są one nieznaczne na �le całego zjawiska i niezb�� rażące�� a po dr�-
gie�� gd�ż nie ma jednoznacznego prawa w�jaśniającego prec�z�jnie�� co wolno�� 
a czego nie wolno�� lecz jed�nie pods�awowe reg�ł��� k�óre można rozmaicie 
in�erpre�ować. Lawirowanie międz� reg�łami i balansowanie na os�rz� noża 
�o w d�żej mierze kod charak�er�z�jąc� nie ��lko m�z�łmanki�� ale cał� sek-
�or arabski w pa�s�wie Izrael. 



Rozdział 7

Społecze�s�wo dr�z�jskie 
�iędz� arabskością a ż�dowskością 

arabowiE o błęKitnyCh oCzaCh 

Pod względem his�or�czn�m religia dr�z�jska pozos�aje nadal �ajemnicą�� 
a rozwikłanie zagadki jej począ�k� i rozwoj� w�maga wiel� jeszcze docie-
ka�. P��anie o gene��czne i k�l��ralne pochodzenie Dr�zów owiane jes� a�rą 
�ajemnic��� zwłaszcza wobec fak���� że chociaż ich �rad�cja osadzona jes� w k�l-
��rze arabskiej�� �o jednak w�gląd Dr�zów jes� �nikaln�; w przeciwie�s�wie do 
większości Arabów wiel� z nich ma jasną cerę�� włos� i ocz�. 

Dr�zowie nie dok�men�owali swoich dziejów prawie w ogóle i nie zacho-
w�wali �porządkowan�ch archiwów (może z powod� s�rach� przed władzą). 
Co więcej�� z jakiegoś powod� ��lko nieliczni his�or�c� i socjologowie w�brali 
specjalizację do��czącą badania k�l��r� dr�z�jskiej (w większości sami Dr�-
zowie�� k�órz� nie zachow�ją w�maganego w prac� na�kowej d�s�ans� do 
omawianego �ema��) i również �en fak� ��r�dnia zroz�mienie ich począ�ków 
i rozwoj�. Nawe� p��anie do��czące ich pochodzenia gene��cznego nie znala-
zło jeszcze zdec�dowanej odpowiedzi. Są �ac��� k�órz� �wierdzą�� że religia dr�-
z�jska jes� sek�ą�� k�óra odgałęziła się od Islam� i rozprzes�rzeniła w różn�ch 
miejscach na Bliskim Wschodzie. Są �eż �ac��� k�órz� widzą w jej w�znawcach 
po�omków e�niczn�ch gr�p�� k�órz� ż�li na ��m �erenie i w�marli z biegiem 
dziejów. �eszcze inni łączą Dr�zów z pochodzeniem perskim�� ��reckim�� ind�j-
skim�� a nawe� e�ropejskim. 

Wśród �czon�ch Dr�zów przeważa �eoria�� że pierwsi w�znawc� ich religii 
należeli w większości do plemion arabskich�� k�óre przed rozprzes�rzenieniem 
się Islam� i później w�emigrował� do S�rii z dwóch kier�nków na Półw�spie 
Arabskim – z północ� i z poł�dnia. Doda�kowe prz�p�szczenie (wedle mojego 
mniemania będące najbardziej do prz�jęcia) wiąże Dr�zów z l�dami Ka�kaz� 
i cen�r�m Azji. I prawdą jes��� że is�nieje dość d�że podobie�s�wo w w�glądzie 
zewnę�rzn�m Dr�zów z Czerkiesami oraz Seldż�kami. 
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To�� co jes� bardziej wiadome�� �o pochodzenie geograficzne Dr�zów ż�jąc�ch 
w pa�s�wie Izrael – cz�li pa�s�wa Liban i S�ria. �igracja na �eren� �alilei 
i Karmel� miała miejsce w różn�ch okresach i z różn�ch powodów związa-
n�ch z operacjami wojskow�mi oraz działaniami obronn�mi. Wiel� Dr�zów 
prz�b�ło na �e �eren� w w�nik� wewnę�rzn�ch wojen dr�z�jskich w Libanie�� 
k�óre miał� miejsce po klęsce Emira Fachr al-Dina�� zadanej przez wojska 
o�oma�skie w rok� 1633�� i k�óre zm�sił� ich do �cieczki. Prz�łącz�li do nich 
również Dr�zowie z �eren� Aleppo (arab. halab) w S�rii�� k�órz� osiedlili się 
zwłaszcza w Dali�a� Al-Karmel (wielki klan w wiosce rzecz�wiście rozpozna-
wan� b�ł jako „halebi”). 

�eśli chodzi o religię dr�z�jską�� prz�ję�a hipo�eza głosi�� że pows�ała właś-
nie w Egipcie na począ�k� XI wiek� w części Isma’ilizm� (odłam� islam� 
sz�ickiego). Słowo „D�r�z” pochodzi od imienia jednego z założ�cieli religii�� 
Nasz�akina Darazi�� działając�m razem z �wórcą religii i główn�m jej pop�la-
r�za�orem�� hamzą ibn-Ali. Dr�z�jska wersja głosi�� iż w�łączono go spośród 
gr�p� wierząc�ch�� ponieważ �ważano za fałsz�wego proroka�� k�ór� pop�lar�-
zował religię również po ��m�� gd� zos�ała zamknię�a dla wiern�ch�� i �wierdził�� 
że jes� posła�cem Boga. Darazi b�ł �właczając�m prz�domkiem�� ale w ciąg� 
la� s�ał się prz�ję�ą nazwą również wśród Dr�zów. Dr�zowie naz�wani są rów-
nież Al ��wah . h . idūn (mono�eis�ami) i Bnej �aarof (s�nami łaski). 

Tak jak �o działo się na Bliskim Wschodzie�� również religia dr�z�jska 
miała wiel� przeciwników i b�ła prześladowana z wielkim okr�cie�s�wem�� 
zwłaszcza przez odłam� m�z�łma�skie. Prz�jm�je się�� że do rok� 1043 każd� 
chę�n� mógł bez przeszkód prz�s�ąpić do dr�z�jskiej gr�p� w�znaniowej; 
dopiero po �ej dacie Dr�zowie za�rzasnęli bram� i przes�ali do swojej religii 
dop�szczać l�dzi z zewną�rz. Dr�zowie nie prowadzą działalności mis�jnej 
i małże�s�wa mieszane �ważane są za poważne w�kroczenie. Z �ego właśnie 
powod��� jak w�kazał� niedawne badania na�kowe�� są z gene��cznego p�nk�� 
widzenia najbardziej homogeniczną gr�pą; większość z nich ma rzecz�wiście 
wspólne związki krwi.

Zamknięcie Dr�zów jako e�nicznej i religijnej gr�p� s�worz�ło ważn� i cie-
kaw� cz�nnik�� �worząc� socjologiczne podobie�s�wo międz� nimi a Ż�dami. 
Chodzi �� mianowicie o nakładanie się na siebie religii i narodowości. Z jakie-
goś nieokreślonego powod� Dr�zowie nie mają zw�czaj� mówić o sobie jako 
o „narodzie dr�z�jskim”�� a ich �ożsamość nie prz�należ� do jakiegoś konkre�-
nego �er��ori�m (�ak jak Ż�dzi wiążą siebie z S�jonem). Posiadają wpraw-
dzie w�raźną �er��orialną więź�� ale w�łącznie ze swoimi osadami. �ożliwe�� 
że zmniejszenie narodowo-�er��orialnej �ożsamości miało na cel� obronę ich 
sam�ch przed wrogami. Dr�zowie zawsze przekaz�wali niejako informację: 
weźcie sobie władzę i dajcie nam religijną�� klanową i geolokalną a��onomię. 
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�ed�n� s�mbol�� k�ór� odwoł�je się do nacjonalizm� w k�l��rze dr�z�jskiej�� 
�o flaga o ksz�ałcie gwiazd� w pięci� kolorach – czerwon�m�� żół��m�� zielo-
n�m�� niebieskim i biał�m. W Izrael� jed�nie nieliczni są w ogóle świadomi 
is�nienia �ej flagi�� międz� inn�mi dla�ego�� że Dr�zowie nie wieszają jej zb�� 
częs�o w swoich osadach i domach. 

Liczbę Dr�zów na świecie szac�je się na milion osób. W S�rii ż�je ich 
około 500 ��s.�� s�anowiąc 3% s�r�jskiej pop�lacji; większość zamieszk�je 
w �abal Al-Dr�ze i częściowo w Damaszk��� na wzgórzach hermon� i w rejo-
nie Aleppo. W Libanie ż�je około 400 ��s. Dr�zów�� k�órz� s�anowią 7% całej 
liba�skiej pop�lacji. Sk�pieni są na obszarze Cho�f�� w górach Liban�� w Wadi 
al-Ta�m. �ała mniejszość Dr�zów ż�je �eż w �ordanii�� w S�anach Zjednoczo-
n�ch i w Kanadzie. 

Dr�zowie w Izrael� s�anowią ��lko 12% z całej świa�owej pop�lacji dr�z�j-
skiej – nieco więcej niż 120 ��sięc� osób. D�że znaczenie ma fak��� że zdec�do-
wana większość Dr�zów na świecie ż�je w arabskim�� nieprz�jazn�m Izraelowi 
o�oczeni�. Fak� �en powinien z pozor� wpł�wać na charak�er �ożsamości Dr�-
zów w Izrael�. �imo �o �ema� więzi z braćmi poza granicami Izraela ��rz�-
m�wan� jes� w �ajemnic� i omawian� za zamknię��mi drzwiami. 

W przeciwie�s�wie do Ż�dów w Izrael��� ��rz�m�jąc�ch silne związki ze 
swoim narodem w diasporze�� i w przeciwie�s�wie do Arabów w Izrael��� k�órz� 
widzą siebie jako osobną gr�pę oddzieloną od Pales���cz�ków (pod każd�m 
względem w�nikając�m z �ego fak��)�� Dr�zowie (poza kilkoma wioskami na 
Wzgórzach �olan) s�worz�li bardzo chwiejn� model �ożsamości oraz iden��-
fikacji klanowej i narodowościowej�� przekraczającej granice pa�s�w. Prawdą 
jes��� że s�oi przed nimi obiek��wna �r�dność związana ze s�anowiskiem S�rii 
i Liban� jako pa�s�w nieprz�jazn�ch Izraelowi. Ale również prz�cz�n� k�l��-
rowe odegrał� ���aj pewną rolę. 

Nie ma wą�pliwości�� że nawe� jeśli d�ża liczba Dr�zów nie prz�znaje się 
do �ego jawnie�� świadomość odłączenia od ich e�niczn�ch braci jes� dla nich 
ciężka i z pewnością w�os�rza odcz�cie ich w�obcowania w pa�s�wie Izrael 
zarówno jako gr�pa�� jak i jednos�ki. Są prak��cznie mniejszością w mniejszo-
ści w jeszcze jednej mniejszości. Pewnie i z �ej prz�cz�n� jedną z w�raźn�ch 
cech Dr�zów w Izrael� jes� bardzo w�raźna par��k�larna �ożsamość klanowa. 
Dr�z widzi siebie przede wsz�s�kim i nade wsz�s�ko jako część e�nicznej zbio-
rowości z jasn�m i os�r�m znakiem �ożsamości; �o �jęcie wpł�wa na prawie 
każd� aspek� w jego ż�ci�. Co więcej�� jes� �o �ożsamość połączona�� k�órej 
łącznik i jego �miejscowienie ma znaczenie dec�d�jące. Na p��anie: „kim 
jes�eś?” większość Dr�zów odpowie bez wahania: „jes�em Dr�zem – Izrael-
cz�kiem” (z akcen�em na słowo Druz na pierwsz�m miejsc�). Odpowiedź �a 
odzwierciedla ich własne rozróżnienie od Ż�dów i Arabów izraelskich�� ale 
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�akże od ich braci Dr�zów na świecie�� k�órz� nie są Izraelcz�kami. Wielki 
problem Dr�zów obecnie polega na ��m�� że prawa s�rona łącznika (izrael-
skość) wzmacnia się z wielką sz�bkością i zagraża ich �rad�c�jnej �ożsamości�� 
a ��m sam�m ich k�l��rowej a��onomii. Tak rodzą się spraw� nieła�we: kon-
s�ernacja�� d�lema� i napięcie międz� �rad�cją a zmianą. 

�iażdżąca większość Dr�zów w Izrael� (98%) zamieszk�je 18 osad. W 15 
z nich s�anowią większość pop�lacji osad� (wśród nich w 12 osadach s�anowią 
więcej niż 90%). W �rzech osadach są w�łącznie mniejszością w porównani� 
do pop�lacji m�z�łma�skiej i chrześcija�skiej. 

Z p�nk�� widzenia geograficznego osad� sek�ora Dr�zów znajd�ją się 
w pięci� główn�ch geograficzn�ch obszarach – jes� �o obszar Karmel��� obszar 
dolnej �alilei�� obszar górnej �alilei�� obszar zachodniej �alilei i Wzgórza 
�olan. �órna �alilea �o największ� dr�z�jski obszar�� zarówno z p�nk�� 
widzenia liczb� dr�z�jskich wiosek�� jak również z p�nk�� widzenia liczb� 
zamieszk�jąc�ch go Dr�zów. 7 dr�z�jskich wiosek (połączon�ch pod ką�em 
m�nic�paln�m w 5 miejscow�ch rad) znajd�je się w �órnej �alilei i zamiesz-
k�je je 30 ��s. Dr�zów. 

Obszar Karmel� zawiera najmniejszą liczbę dr�z�jskich osad – są �o zale-
dwie 2 wioski. �imo �o liczba Dr�zów mieszkając�ch na ��m obszarze nie jes� 
szczególnie niska – nieco ponad 21 ��sięc�. 

Obszar�� w k�ór�m zamieszk�je najmniejsza liczba Dr�zów�� �o Wzgórza 
�olan – ż�je �� 19.200 mieszka�ców dr�z�jskich zamieszk�jąc�ch 4 osad�. 

gdy MojżEsz sPotKał jEzusa i MahoMEta 

Pomimo że Dr�zowie są rozpoznawani głównie dzięki swojej religii�� nadal 
pozos�aje ona wielką zagadką. �d�b� przeprowadzono sondaż na �en �ema� 
w społecze�s�wie izraelskim�� można b� się przekonać�� że 99% Izraelcz�ków�� 
bez względ� na religię�� pochodzenie cz� s�a��s socjoekonomiczn��� nie wie �ak 
naprawdę�� co charak�er�z�je dr�z�jską religię. Nawiasem mówiąc�� również 
d�ża część pop�lacji dr�z�jskiej (zwłaszcza młodzi) zna f�ndamen�� swojej 
religii w sposób aż nazb�� powierzchown�. To�� co większość społeczności izra-
elskiej naprawdę wie o dr�z�jskiej religii�� �o fak��� iż jes� ona �ajemnicza. 
Owa �ajemniczość�� mająca na cel� pierwo�nie bronić jej w�znawców przed 
prześladowcami�� s�ała się jedn�m z najbardziej za�ważaln�ch znaków rozpo-
znawcz�ch Dr�zów na cał�m świecie i dodaje im a�r� roman��cznego czar�. 

�oim zdaniem – i �o ��lko moje prz�p�szczenie – is�nieje doda�kowa prz�-
cz�na mę�ności religii dr�z�jskiej: jej eklek��zm i brak zespolenia. Dr�zowie 
opowiadają�� że mają pisma świę�e i midrasz�� naz�wane „Lis�ami mądrości” 
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(mowa �� o 111 lis�ach zredagowan�ch w sześci� księgach). �ędrc� religii 
dr�z�jskiej cz��ają je podczas modli�w��� ale do �ej por� żaden człowiek z ze-
wną�rz�� a w szczególności nie badacze�� nie zajrzeli jeszcze do nich. Tajemnica 
zachow�wana jes� z wielką skr�p�la�nością. Przed paroma la�� jeden z człon-
ków gr�p� podjął próbę op�blikowania informacji na �ema� pism świę��ch 
– os�ra reakcja przeciwko niem� zm�siła go do zaprzes�ania realizacji pom�-
sł�. Z wiel� al�zji jednak w�nika�� że lis�� napisane są w sekre�n�m jęz�k��� 
boga��m w dw�znaczne słowa�� ze skłonnością do mis��ki. Oprócz nich is�nieją 
księgi z komen�arzami�� przepisane przez �czon�ch kaligrafów. �ak w większo-
ści pism �ważan�ch za świę�e w inn�ch religiach�� pisma �e zawierają (wedle 
�ego�� co prz�najmniej pozwolono op�blikować) d�sk�sję o s�worzeni� świa�a�� 
o prorokach�� o nagrodzie i karze�� o ż�ci� pozagrobow�m i o zmar�w�chws�a-
ni�. Co dokładnie jes� �am napisane? Nieliczni wiedzą�� jeśli w ogóle k�oś ma 
o ��m pojęcie. 

Niejasność pows�ała wokół dr�z�jskich pism świę��ch w�jaśnia�� moim zda-
niem�� charak�er�z�jąc� religię dr�z�jską brak zespolenia religijnego – zjawi-
sko widoczne jes� międz� inn�mi w dość chwiejn�ch i niejednoli��ch normach 
i r���ałach. 

Dr�zowie wzięli na siebie dziewięć z dziesięci� prz�kaza� – jako pierwsze: 
„Nie zabijaj” i „Nie c�dzołóż”. Prz�kazanie świę�owania szaba�� (sobo��) nie 
zos�ało prz�ję�e�� ponieważ wedł�g nich świa� nie zos�ał s�worzon� w sześć 
dni. Również al�erna��wa m�z�łma�ska (pią�ek) i chrześcija�ska (niedziela) 
nie prz�jęł� się. W�nikiem �ego jes� fak��� że Dr�zowie odpocz�wają od prac� 
wedle norm� obowiąz�jącej w pa�s�wie�� k�óre zamieszk�ją. 

�ak każda religia�� również dr�z�jska ma swoje najważniejsze zasad��� nie-
jako zako�wiczone w dziedzinie do��czącej l�dzkiej e��ki. Zasad� �e naz�wają 
się „�a’alim” i zawierają sześć nakazów. Ciekaw�m jes� i najw�raźniej nieprz�-
padkow�m�� że również w �ej dziedzinie spraw� pozos�ają ogólne i niezb�� jasne 
– prak��cznie nie różnią się zb��nio od zasad prz�ję��ch w chrześcija�s�wie�� 
j�daizmie i islamie. �es� �o więc wiara w jednego Boga�� sprawiedliwość w�ro-
ków boskich (zgoda na dobro i zło)�� zachow�wanie cz�s�ej mow� (na prz�kład 
bez plo�ek i w�lgar�zmów)�� solidarność ze społecznością�� w�s�rzeganie się od 
sł�żenia bożkom�� cz�nienie sprawiedliwości i dobra�� oddalenie się od źródła zła 
(sza�ana) i de�erminizm (los człowieka �s�alon� jes� wraz z jego �rodzeniem). 

�ożna założ�ć�� że Dr�zowie – podobnie do sek�� bahaickiej – s�worz�li 
bliskowschodni kolaż składając� się z części zaczerpnię��ch głównie z j�dai-
zm��� chrześcija�s�wa oraz islam� sz�ickiego i s�nnickiego. Do nich dołącz�ł� 
wpł�w��� doda�ki i �ak��alnienia z religii azja��ckich (�akich jak hind�izm 
i b�dd�zm) oraz wewnę�rzna miejscowa �rad�cja�� k�óra prz�jęła się wraz 
z �pł�wem la�. 
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Przed około dw�dzies�oma la�� �ożsamość dr�z�jska napo�kała na �r�d-
ności i może właśnie z �ego powod� zaczę�o p�blikować więcej ar��k�łów 
i książek po hebrajsk� i po angielsk� o Dr�zach. Większość zos�ała napi-
sana przez członków �ej społeczności�� więc bardzo ła�wo można za�waż�ć ich 
własne �endencje. Pomimo �ego wiele z nich dos�arcza bardzo war�ościowej 
e�nograficznej informacji�� k�óra rz�ca świa�ło na religię i �rad�cję dr�z�jską. 
Tendencja �a s�ała się silniejsza wraz z pojawieniem się in�erne�� i dzisiaj 
można znaleźć niemało s�ron pows�ał�ch z inicja��w� organizacji cz� l�dzi 
pr�wa�n�ch�� zajm�jąc�ch się dr�z�jską k�l��rą. Co więc jes� wiadome z �ego 
ma�eriał��� poza ��m�� co j�ż zos�ało opisane pow�żej?

Przede wsz�s�kim wiem��� że dr�z�jska religia jes� mono�eis��czna�� cz�li 
�znaje is�nienie jednego i jed�nego we wszechświecie Boga�� k�órego nie 
można pojąć l�dzkim roz�mem. Bóg s�worz�ł i �kier�nkował świa�. Ale 
w przeciwie�s�wie do Boga ż�dowskiego�� zaś podobnie do Boga w chrześci-
ja�s�wie i islamie�� Dr�zowie wierzą w boskie objawienie pod pos�acią czło-
wieka z krwi i ciała. W odróżnieni� od islam� i chrześcija�s�wa�� � Dr�zów 
mówi się jednak nie o jedn�m prorok��� ale o siedmi� – pięci� z nich zna-
n�ch jes� nam z Biblii�� a dwóch z Nowego Tes�amen�� i Koran�: Adam�� Noe�� 
Abraham�� �ojżesz�� �e�ro�� �ez�s i �ahome�. �e�ro (Sh�’a�b bądź Shoaib po 
arabsk�)�� �eść �ojżesza�� opisan� w Biblii jako pos�ać dość dr�goplanowa�� 
� Dr�zów o�rz�mał w�miar mi��czn� i jego grób w Kfar hi��im nad �ezio-
rem T�beriadzkim jes� �ważan� za miejsce najświę�sze dla społeczności. 
W Koranie i �rad�cji dr�z�jskiej mówi się�� że Bóg w�słał proroka Sh�’a�ba 
do plemienia �adiani�ów�� ab� przes�rzec ich przed sł�żeniem bożkom; ���aj 
najw�raźniej �kr��e jes� jego znaczenie s�mboliczne i mi�ologiczne. Zgodnie 
z dr�z�jskim �jęciem�� każd� z siedmi� proroków dał swój wkład i dopełnił 
na�kę poprzedzającego go proroka�� aż do ��worzenia jednej pełnej wiar�  
– dr�z�jskiej. 

Do lis�� proroków�� k�órej pos�acie znane są w �rzech różn�ch religiach 
mono�eis��czn�ch�� Dr�zowie dołącz�li pięci� świę��ch posła�ców należąc�ch 
w�łącznie do ich religii. Pierwsz�m i �ważan�m za założ�ciela dr�z�jskiej 
religii�� jak j�ż wspomniano�� jes� hamza ibn Ali. 

�d� prz�glądam� się zw�czajom Dr�zów�� można powiedzieć�� że poza 
daleko sięgającą i zadziwiająco pl�ralis��czną adap�acją proroków mono�e-
is��czn�ch z podkreśleniem roli proroka �e�ro�� dr�z�jska religia nie w�róż-
nia się w sposób szczególn� prz�najmniej w porównani� do kilk� odłamów 
islam�. Ale w jednej rzecz� prz�najmniej jes� szczególna i bardzo zaskak�-
jąca: w wierze w reinkarnację. Wiara �a�� k�órej �r�dno znać źródła�� wpł�wa 
w sposób bardzo widoczn� na sposób ż�cia i świa�opogląd Dr�zów�� zwłaszcza 
na ich podejście do ż�cia i śmierci. 



Rozdział 7376

Dr�zowie wierzą w reinkarnację i w�rok z nieba. Wiara jes� opar�a na 
przekonani��� że Bóg s�worz�ł określoną i zmieniającą się liczbę d�sz i na 
pewn�m e�apie �bierają się one w ciało człowieka. Kied� człowiek w�ziewa 
d�cha�� przechodzi on na noworodka�� k�ór� narodził się dokładnie w �ej samej 
sek�ndzie. S�ąd �jęcie ciała człowieka jako �brania�� k�óre zdejm�je się i za-
mienia w chwili śmierci. 

Wiara w wędrówkę d�sz prz�niosła niezliczoną liczbę legend o dzieciach 
i dorosł�ch�� k�órz� pamię�ali i pamię�ają najmniejsze szczegół� na �ema� �ego�� 
k�ór� �marł i prz�wędrował do ich d�sz. Dla wiel� spośród społeczności kwe-
s�ia śmierci jes� rzecz�wis��m dowodem na is�nienie zjawiska reinkarnacji. 

Wiara w reinkarnację s�worz�ła również �nikalne dla Dr�zów r���ał� 
pogrzebowe i żałobne. Obecnie wśród Dr�zów is�nieją dwa zw�czaje grzeba-
nia: wedle jednego z nich w�kop�je się dół w w�znaczonej części cmen�arza�� 
gdzie wkłada się �r�mnę ze zwłokami �marłego i zas�p�je ziemią. Po �pł�wie 
kilk� la� kopie się na ��m miejsc��� w�ciąga pozos�ałości s�arej �r�mn� i grze-
bie się znów. Na dr�z�jskim cmen�arz� nie ma macew�� nie przeprowadza się 
�rocz�s�ości wspomnieniow�ch i z biegiem czas� w wiel� prz�padkach miej-
sce pochówk� człowieka �ego l�b innego �lega zapomnieni�. Dr�zowie nie 
płacą również za miejsce na grób�� macewę cz� ceremonie pogrzebowe�� k�óre 
dopełniane są ocho�niczo przez rodzinę i prz�jaciół. 

Do w�ją�ków należ� główn� cmen�arz wojskow� w Kfar Isfija i dwa doda�-
kowe w Bej� �an i h�rfeisz w �alilei�� gdzie pochowani są dr�z�jsc� żołnierze�� 
k�órz� zginęli w wojnach Izraela. Na ��ch wojskow�ch cmen�arzach znaj-
d�ją się macew� na grobach żołnierz��� �ak jak na cmen�arzach wojskow�ch 
ż�dowskich w cał�m Izrael�. W Dzie� Pamięci o żołnierzach wojska izrael-
skiego jako obowiązkowa odb�wa się wojskowa �rocz�s�ość �pamię�niająca 
poległ�ch Dr�zów. �imo �o rodzin� dr�z�jskie nie odwiedzają grobów swoich 
bliskich w ciąg� rok��� przekonani�� że zmarli kon��n��ją ż�cie jako młodzi 
l�dzie w inn�ch miejscach. 

Os�a�nio zwiększ�ła się liczba pr�wa�n�ch macew�� k�óre osierocone rodzin� 
dr�z�jskie s�awiają w swoich osadach (za formaln�m pozwoleniem�� a czasem 
również bez niego). �acew� �e są zadziwiająco podobne do macew zmarł�ch 
ż�dowskich�� zarówno w zewnę�rzn�m s��l��� jak i w napisach. Odzwierciedlają 
one sz�bko zachodząc� proces izraelizacji�� k�órej podlega gr�pa. 

Dr�gi rodzaj pochówk� polega na w�kop�wani� wielkiego i głębokiego 
doł��� na k�ór�m i wokół k�órego b�d�je się kilka pokojów i wnęk. Do nich 
wkładane są ciała�� k�óre zos�ają �am aż do ko�ca proces� gnicia�� ko�czącego 
się wpadnięciem resz�ek szkiele�� do doł�. 

Cz� wiara w reinkarnację rzecz�wiście łagodzi żal po śmierci bliskiej 
osob�? Tr�dno powiedzieć. �ożliwe�� że łagodzi w pewn�m s�opni� �ra�mę. Do 
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dzisiaj nie zos�ało przeprowadzone żadne badanie�� k�óre zbadałob� �o deli-
ka�ne zagadnienie. Niek�órz� �wierdzą�� że wiara w reinkarnację jes� powo-
dem�� dla k�órego dr�z�jsc� wojownic� cenią i rozwijają odwagę – i możliwe�� 
że jes� �o jeden z powodów na znakomi�ość�� jaką odznaczają się Dr�zowie w 
wojsk� izraelskim. Znane dr�z�jskie prz�słowie mówi: „ �eśli nie ma �cieczki 
od śmierci�� ws��d �mrzeć ze s�rach� i bojaźni”. 

W przeszłości pojawiła się ciekawa �eoria�� jakob� sposób widzenia prz�j-
m�jąc� reinkarnację b�ł jedn�m z powodów�� dla k�ór�ch Dr�zowie nie s�arali 
się nigd� ��worz�ć dla siebie pa�s�wa cz� niezależnej jednos�ki pa�s�wowej. 
Wedle �ego �jęcia�� jeśli człowiek w nas�ępn�m wcieleni� może �rodzić się 
w inn�m pa�s�wie�� is�nienie s�ał�ch pa�s�wow�ch granic nie ma jakiego-
kolwiek sens�. Człowiek w swoim jes�es�wie – jako wieczna d�sza – is�nieje 
bowiem poza miejscem i czasem. 

Również dr�z�jski dom modli�w� odzwierciedla os�rożność i in�rower��zm�� 
k�óre charak�er�zował� k�l� dr�z�jski na przełomie dziejów. Dr�z�jskim 
domem modli�w� jes� hilwa (dom odosobnienia). W przeszłości w każdej wio-
sce is�niała jedna hilwa�� na�omias� obecnie jes� zazw�czaj kilka domów mod-
li�w��� k�óre sł�żą różn�m klanom. 

Wedł�g dr�z�jskiej �rad�cji�� hilwa znajd�je się w odosobnion�m miejsc��� 
ab� hałas� cz� inne cz�nniki nie przeszkadzał� wprowadzan�m �am szejkom 
(dr�z�jskim prz�wódcom d�chow�m – hebr. szeikhim). �ednakże wraz ze wzro-
s�em pop�lacji dr�z�jskiej i rozwojem zab�dowa� w wioskach dalekie hilwo� 
zos�ał� wchłonię�e do środka now�ch dzielnic. Większość hilwo� prz�lega do 
grob� szejka�� cad�ka albo propaga�ora dr�z�jskiej religii. W przeciwie�s�wie 
do mecze�� cz� kościoła�� zewnę�rzn� ksz�ał� hilw� jes� w większości pros�� 
i skromn��� jak jeden z domów mieszkaln�ch. T�lko w os�a�nich la�ach poja-
wił� się bardziej okazałe b�dowle�� może dzięki pocz�ci� bezpiecze�s�wa�� 
k�óre zdob�li Dr�zowie w swojej poz�cji i ogólnej odnowie dr�z�jskiej religii 
w Izrael�. Tak na prz�kład w wiosce Dali�a� al-Karmel zos�ała odnowiona 
s�ara b�dowla�� a jej w�gląd zewnę�rzn� s�ał się w��worniejsz�. 

T�lko uqqal (okal/akel – oświeceni) mają prawo modlić się w hilwach. Na 
począ�k� zgromadzenia zezwala się na �czes�nic�wo również kand�da�om 
mając�m dołącz�ć do uqqal�� ale podczas �rwania wieczor� m�szą op�ścić 
miejsce. �odli�wa prowadzona jes� zawsze przez mężcz�zn. 

Religia dr�z�jska charak�er�z�je się niewielką ilością świą� i �rocz�s�o-
ści świą�eczn�ch. �ożliwe�� że w�pł�wa �o z głębokiego s�rach� przed b�ciem 
widoczn�m i z �ajemniczości o�aczającej religię dr�z�jską. Świę�o jes� w�ra-
zem odcz�cia religijnego i kwes�ia jego świę�owania może odkr�ć szczegół��� 
k�ór�ch �jawnienia zabrania religia. Ale religia bez świą� i �rocz�s�ości jes� 
jak samochód bez kół. Dla�ego Dr�zowie świę��ją swoją �ożsamość�� �rad�cję 
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i swoje wspólne przeż�cia w kilk� p�nk�ach zwro�n�ch w ciąg� rok�. Poniżej 
przeds�awiam główne:

Świę�o ofiarowania (Il al-Adha)�� naz�wane wielkim świę�em (Al-id al-Kabir)��  
jes� najważniejsz�m świę�em dr�z�jskim i swoje źródło ma w podobn�m 
święcie obchodzon�m przez m�z�łmanów. Świę�o zacz�na się również �ego 
samego dnia�� kied� zacz�na się m�z�łma�skie Eid �l-Adha�� �o znacz� w dzie-
sią��m dni� miesiąca Dh� al-hijjah wedle kalendarza m�z�łma�skiego. 
Podczas �rwania świę�a oczekiwane jes��� ab� wierni pok��owali za grzech��� 
pojednali się z bliźnimi i spróbowali się nawrócić. 

Urocz�s�ości �rwają cz�er� dni – począwsz� od os�a�niego z dziesięci� dni 
nawrócenia (Liali al Oszer)�� k�óre poprzedzają świę�o. Dziesięć dni �waża-
n�ch jes� za dni łaski; gorliwi poszczą każdego dnia (jedzą w noc�). 

W wigilię świę�a wiel� należąc�ch do społeczności ws�rz�m�je się od każdej 
prac�; są �ac��� k�órz� nie prac�ją j�ż dwa dni przed rozpoczęciem świę�a. 

Podczas świę�a uqqal gromadzą się w hilwie�� opowiadają his�orię s�worze-
nia świa�a i mają w zw�czaj� za�wierdzać prz�łączenie now�ch członków reli-
gii po ��m�� jak �ko�cz�li swoje s��dia i okazali się �ego godni. 

Podczas świę�a Dr�zowie wspomagają biedn�ch�� miejsca świę�e�� ośrodki 
k�l�� i inne. Prz�ję�e jes� również sko�cz�ć w ��m �erminie spor� międz� 
l�dźmi za pośrednic�wem przeprowadzenia „s�lch�”. 

Szanowani członkowie społeczności mają w zw�czaj� prz�jmować gości 
w pierwsz�m dni� świę�a�� zwłaszcza w godzinach porann�ch�� a nas�ępnego 
dnia składają swoim gościom rewiz��ę. 

Świę�o daje sposobność odnowienia �bra��� mebli i �cz�nienia gr�n�ow-
nego porządk� w dom�. �es� �eż w zw�czaj� k�pować słod�cze i w�rob� pie-
karnicze�� a zwłaszcza piec szczególne rogale. 

W Świę�o ofiarowania (عید االضحى) Dr�zowie mają zw�czaj zabijać baranka 
i zjadać jego mięso�� �pieczone na ogni� (s�mbol ofiarowania). Od dopełnia-
nia �ego zw�czaj� zwolniona jes� rodzina�� w k�órej jeden z s�nów �marł �ego 
rok�. Inn� zw�czaj każe prz�go�ować s�ół w�pełnion� po brzegi świą�eczn�mi 
słod�czami i cias�kami�� a �akże obdarow�wać dzieci pieniędzmi. 

Dr�gim co do znaczenia świę�em są �rocz�s�ości w miejsc� pochówk� 
proroka Sh�’a�b (Nabi Sh�a’a�b�� Nabi Shoaib). U�ożsamian� w dr�z�jskiej 
�rad�cji z �e�ro�� �eściem �ojżesza�� prorok Sh�’a�b jes� ojcem proroków i w�-
słannikiem Boga. 

Różne �rad�cje i legend� ��ożsamił� Kfar hi��im z miejscem pochówk� 
proroka Sh�’a�b. 

Świę�o obchodzone jes� w ��m miejsc� w dzie� �pamię�niając� proroka 
25 kwie�nia. Prak��cznie j�ż dzie� wcześniej�� 24 kwie�nia�� zacz�nają się �ro-
cz�s�ości�� zgromadzenia�� modli�w� i spo�kania �owarz�skie wokół grob�. 
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Liczne dr�z�jskie rodzin� odwiedzają grób w ciąg� cz�erech dni świę�a�� 
ab� o�rz�mać błogosławie�s�wo i dopełnić śl�bowania. Ponieważ jes� �� mowa 
o masow�ch zgromadzeniach�� miejsce sł�ż� pośrednio za pop�larną arenę 
nawiąza� znajomości międz� pannami a kawalerami. Wiele par dr�z�jskiej 
społeczności spo�kało się po raz pierwsz� właśnie w Nabi Sh�’a�b. 

Na �erenie Izraela znajd�ją się jeszcze cz�er� świę�e miejsca o mniejsz�m 
znaczeni� poświęcone prorokowi Sh�’a�b i również �am mają miejsce modli-
�w� w dni� jego pamięci. 

�iejsca świę�e dla Dr�zów znajd�ją się prawie we wsz�s�kich osadach 
i doda�kow�ch miejscach w �alilei�� na Wzgórzach �olan i w Karmel�. Więk-
szość z nich �pamię�nia proroka�� religijną his�or�czną osobowość�� cad�ka albo 
pos�ać do naśladowania. Wierząc� pielgrz�m�ją do nich�� ab� pomodlić się�� 
zapalić świece�� złoż�ć śl�bowania (dla społeczności jes� �o bardzo ważna �ro-
cz�s�ość) albo �z�skać błogosławie�s�wo. Wsz�s�kie świę�e miejsca (zwłaszcza 
makamim) mają roczn� �ermin modli�w i zgromadze�. Dr�zowie wierzą�� że 
pos�ać�� k�órej poświęcone jes� miejsce�� będzie adwoka�em modlącego się �am 
do Boga�� a modli�w� �e zos�aną w�sł�chane. 

MędrCy i niEŚwiadoMi

��daizm�� chrześcija�s�wo i islam prz�pis�wał� świę�ość w różn�m s�op-
ni� również religijn�m mędrcom�� prz�wódcom i cad�kom�� k�órz� pojawili się 
wraz z rozwojem dziejów. W j�daizmie b�li �o rabini i w�bijające się pos�aci 
pokolenia�� w chrześcija�s�wie księża i zakonnice�� a w islamie kalifowie�� m�l-
lo��� m�f�im�� imamim (przewodnic�). Dr�zowie odnoszą się z wielką czcią 
do szejków�� k�órz� są �eż kapłanami religii oraz prz�wódcami klanów i całej 
społeczności. Dr�z�jska �rad�cja jes� pełna his�orii o liczn�ch c�dach�� k�óre 
sprawili różni szejkowie; ich grob� s�anowią cen�r�m pielgrz�mek w cel� 
modli�w��� błogosławie�s�w o s�kces�� �zdrowie� z chorób i inn�ch zmar�wie� 
oraz śl�bowa�.

W prawie każd�m dr�z�jskim dom� znajd�je się prz�najmniej jeden por-
�re� k�óregoś ze sławn�ch Dr�zów�� ważn� jako znak �ożsamości. Najbardziej 
pop�larn� jes� por�re� szejka Amina Tarifa z wioski ��lis w �alilei�� k�ór� 
przez 65 la� (1928–1993) b�ł największ�m a��or��e�em d�chow�m w spo-
łeczności dr�z�jskiej Izraela�� jednocześnie spraw�jąc mądre i �miarkowane 
prz�wódz�wo religijne i poli��czne. S�kcesję objął po nim jego wn�k �owafak 
Tarif.

Zasad� „�a’alim” zos�ał� prze�ł�maczone w dr�z�jskim społecze�s�wie 
na prawa i prak��czne prz�kazania�� k�óre w większości przechodzą z pokole-
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nia na pokolenie jako prawo �s�ne�� ale ci�� k�órz� w�kon�ją je w prak��ce�� �o 
członkowie s�os�nkowo małej gr�p� – wspomniani j�ż uqqal (okal/akel) – cz�li 
mędrc� dr�z�jskiej religii. Pozos�ali naz�wają się dżuhhal (dżohal/dżahel) – cz�li 
„nieświadomi”; są �o l�dzie świecc� pozbawieni religijnej wiedz�.

Proces przejścia z dżuhhal do uqqal nie jes� skomplikowan�; wiąże się głów-
nie z deklaracją zain�eresowanego prz�jęcia na siebie religijnego sposob� 
ż�cia i z dość kró�kim okresem doda�kowej na�ki�� �ak ab� w ko�c� o�rz�-
mał zgodę na b�cie uqqal. Prz�domek �en nie dos�arcza ��lko obowiązków�� ale 
�eż daje szczególne prawa – przede wsz�s�kim prawo cz��ania pism świę��ch 
(k�ór�ch nie są �jawnia się oczom niereligijn�ch osób). 

�aka jes� dokładna liczba „uqqal w dr�z�jskiej społeczności? Nik� �ego nie 
wie z całkowi�ą pewnością�� ponieważ nie zos�ał przeprowadzon� nigd� właś-
ciw� sondaż do��cząc� �ej kwes�ii. �imo �o�� jak w�nika ze społecznego son-
daż��� k�ór� �łówn� Urząd S�a��s��czn� przeprowadził w rok� 2004�� około 
połowa Dr�zów (48%) defini�je siebie jako „niereligijn�ch” (dla porównania 
��lko 18% m�z�łmanów i 35% Arabów chrześcijan zdefiniowało �ak siebie). 
Około 39% Dr�zów zdefiniowało siebie jako religijn�ch (w ��m 19% jako 
„bardzo religijn�ch”). Pozos�ali (13%) zdefiniowali siebie jako „nie �ak bar-
dzo religijn�ch”. Dane �e świadczą o procesie sek�lar�zacji�� jakim obję�e jes� 
dr�z�jskie społecze�s�wo. 

W przeciwie�s�wie do społecze�s�wa ż�dowskiego�� w dr�z�jskim nie is�-
nieje jakikolwiek podział geograficzn� (miejsce zamieszkania) i ins����cjo-
naln� (ins����cje oświa���� miejsca prac�) międz� religijn�mi a świeckimi 
członkami społeczności. �edni i dr�dz� dzielą �e same dzielnice�� ich dzieci 
�czą się w ��ch sam�ch szkołach�� a ich dorosłe po�oms�wo zain�eresowane 
jes� akademickimi s��diami i zajęciami w cel� ��rz�mania rodzin� niezależ-
nie od �ego�� jaki jes� ich poziom religijności. 

Co więcej�� można znaleźć w dr�z�jskiej społeczności rodzin� n�klearne�� 
w k�ór�ch część członków zalicza się do uqqal�� a pozos�ali (zamieszk�jąc� �ę 
samą posiadłość) do dżuhhal. Z w�wiadów�� k�óre przeprowadziliśm��� w�nika�� 
że wśród ��ch rodzin nie ma napięć na �le różnic religijn�ch i członkowie 
rodzin� �rak��ją się nawzajem z d�żą �olerancją. 

Trzeba zaznacz�ć�� że również wśród ��ch�� k�órz� nie są religijni (dżuhhal)�� 
pojawia się podrzędne rozróżnienie międz� dwiema gr�pami�� widoczne w son-
dażach do��cząc�ch �ożsamości religijnej). Pierwszą gr�pą są świecc��� k�órz� 
ż�ją w sposób podobn� do świeckiej pop�lacji ż�dowskiej. Nie przes�rzegają z 
wielką prec�zją �rad�cji podczas �rocz�s�ości rodzinn�ch (�akich jak na prz�-
kład śl�b)�� ich znajomość dr�z�jskiej �rad�cji nie jes� wielka�� a częs�o wręcz 
bardzo mała. Ponad�o mają �endencję do in�egrowania się z cał�m społecze�-
s�wem izraelskim�� m.in. poprzez prowadzenie rozmów po hebrajsk��� nadawa-



Społeczeństwo druzyjskie 381

nie po�omkom hebrajskich imion i pos�łanie dzieci do hebrajskich ins����cji 
oświa�ow�ch. Większość l�dzi w �ej gr�pie �o młodzi poniżej 30. rok� ż�cia. 

Dr�ga gr�pa �o zachow�jąc� �rad�cję – ci�� k�órz� nie s�ali się uqqal�� 
ale mają głęboką więź z dr�z�jską �rad�cją religijną i k�l��ralną. Więź �a 
odzwierciedla się bardziej �rad�c�jn�m świa�opoglądem i sposobem ż�cia. 
Prz�kładem może �� b�ć większe przes�rzeganie � kobie� skromności (m.in. 
nieodkr�wanie części ciała). 

Co cz�ni Dr�za religijn�m? Prz�ję�e jes� że uqqal są os�rożniejsi w mowie�� 
błogosławią posiłek i napój�� k�ór� wkładają do �s��� nie jedzą wieprzowin��� nie 
piją alkohol��� nie prz�sięgają nadaremno na Boga�� nie �prawiają hazard��� 
nie palą i s�arają się za wszelką cenę oddalić od ��ch radości�� k�óre nie pł�ną 
z w�pełniania prz�kaza�. I co najważniejsze�� przes�rzegają p�r��a�skiej 
skromności�� mianowicie �nikają przeb�wania w środowisk� mieszan�m z ko-
bie�ami i mężcz�znami (�o znacz� z ��mi�� k�óre nie są spokrewnione w linii 
bezpośredniej – jak żona�� córka�� sios�ra�� ma�ka). 

Poza s�rowością w dziedzinie skromności (� dżuhhal s�opie� p�r��a�skości 
jes� inn� � każdej rodzin� i odzwierciedla mocną ciągłość więzi oraz świa-
domości religijn�ch)�� �o co odróżnia w sposób widoczn� uqqal od dżuhhal�� �o 
zasad� wizer�nk� zewnę�rznego. U religijn�ch kobie� prz�ję�e jes� zakr�wać 
włos� ch�s�ą albo d�ż�m biał�m welonem zwan�m nikab albo biał�m szalem 
naz�wan�m futa. Religijni mężcz�źni golą sobie włos� na głowie�� zos�awiają 
wąs��� a czasem �eż brodę. Ogolone włos� odzwierciedlają męskość�� skrom-
ność�� cz�s�ość fiz�czną i d�chową�� oddalenie się od dr�gorzędnego zajmo-
wania się sobą. Na ogolon�ch głowach religijni Dr�zowie noszą laffę– biał� 
okrągł� �arb�sz�� k�órego górna część jes� płaska z czerwon�mi odcieniami. 

Na laffę uqqal zakłada zazw�czaj chattę – s�nonim białej kefii�� k�órej rola 
polega na ochronie głow��� kark� i sz�i przed sło�cem. Kipa dr�z�jska naz�wa 
się takije. Dziergana ręcznie z wełn��� jes� biała albo wielokolorowa i przezna-
czona dla mężcz�zn zachow�jąc�ch �rad�cję�� k�órz� nie są koniecznie uqqal . 
�ej s�mboliczna rola zbliżona jes� częściowo do pales���skiej kefii�� miano-
wicie jes� �o rodzaj s�mbol� i znak� rozpoznawalności gr�powej�� a nie ��lko 
religijnej . 

Dr�z�jska �rad�c�jna galabija naz�wa się kombaz albohinde i ma dwie wer-
sje – damską i męską. �es� �o ciemna�� nieprzezrocz�s�a s�kienka z dł�gimi 
rękawami o szerokim kroj� dla �niknięcia �w�p�kle� ciała�� dł�ga maks�mal-
nie do kos�ek. Religijn� Dr�z nosi �eż spodnie szarwal (po arabsk� allibass)�� 
k�ór�ch szeroki krój charak�er�z�je się �kan�m w�dł�żon�m worem z wielkiej 
ilości ma�eriał� w okolicach krocza. I �ak jak w inn�ch religiach�� �akże w �ra-
d�c�jn�m �biorze religijn�m Dr�zów są jeszcze inne elemen���� k�ór�ch część 
znika z �pł�wem czas��� na sk��ek procesów modernizacji. 
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To co wspólne � uqqal i dżuhhal�� �o przes�rzeganie godności kobie�� i ro-
dzin��� k�órej prak��czn�m przekładnikiem jes� k�l��ra pa�riarchalna w ��-
pow�m arabskim s��l�. Dr�zowie częs�o zaznaczają�� że poz�cja kobie�� jes� 
� nich w�soka�� prz�najmniej w porównani� z islamem. �es� w ��m nieco 
prawd��� zwłaszcza gd� porównam� zw�czaje zakr�wania ciała�� nieco mniej 
res�r�kc�jne od ��ch�� k�óre charak�er�z�ją gorliw�ch m�z�łmanów (szal�� na 
prz�kład bardziej przezrocz�s��). Ale w gr�ncie rzecz� różnice międz� religij-
n�mi Dr�zami a m�z�łmanami i religijn�mi Ż�dami we wsz�s�kim�� co ��cz� 
poz�cji kobie���� nie są d�że. Wsz�sc� oni d�skr�min�ją kobie�ę . Na��ralnie 
wsz�s�ko �o zmienia się w os�a�nich la�ach pod wpł�wem świeckiego społe-
cze�s�wa ż�dowskiego i wiadomości dochodząc�ch z zagranic� (za pośredni-
c�wem �elewizji�� in�erne�� i podróż�).

Poz�cja uqqal podobna jes� do s�a��s� rabinów w ż�dowskim społecze�s�wie 
świeckim i �rad�c�jn�m. Ważni są nie ��lko z racji sł�żenia �rad�c�jnej społecz-
ności – zwłaszcza podczas świą� i �rocz�s�ości przejścia z jednego s�a��s� spo-
łecznego na dr�gi (narzecze�s�wo�� śl�b�� pogrzeb i inne)�� ale również z powod� 
zachow�wania �rad�cji�� k�l��r� i dr�z�jskiej �ożsamości. �ednak w odróżnieni� 
od poz�cji rabinów wśród świeckich Ż�dów w Izrael��� wśród Dr�zów zw�czaje 
religijne b�ł� i zos�ał� w znacznej mierze również dzisiaj zw�czajami całej 
społeczności (cz�li uqqal i dżuhhal roz�mian�ch jako jedna gr�pa). 

niE dEnErwuj władCy 

Takija jes� pojęciem oznaczając�m w k�l��rze arabskiej „obowiązek zacho-
wania os�rożności”. �łówna zasada �akii zos�ała w�rażona w arabskiej his�o-
rii pragnieniem �kr�cia cz� prz�najmniej skr�wania sz�ickiej �ożsamości�� ab� 
prze�rwać pod wrogim panowaniem. Sz�ici po�rzebowali �akii�� bo zazw�czaj 
b�li mniejszością pod panowaniem s�nni�ów. 

U Dr�zów�� k�órz� cierpieli nie mniej�� a może i więcej od sz�i�ów�� zasada 
�akii s�ała się �ak bardzo ważn�m elemen�em ich prze�rwania�� że �rosła 
do rangi świę�ej micw� (prz�kazania). W ciąg� wiel� la� Dr�zowie działali 
w świadomości�� że ich obowiązkiem jes� �kr�ć swą wiarę i religię�� zwłaszcza 
w czasie niepokojów i kr�z�s�. Cz�nili �o za pośrednic�wem rozmazania �oż-
samości dr�z�jskiej i �podabniania się do m�z�łma�skiego sąsiada. �ożliwe�� 
że jes� �o jedna z prz�cz�n wielkiego podobie�s�wa k�l��r� arabskiej i dr�-
z�jskiej. 

Z p�nk�� widzenia k�l��rowego zasada �akii bardzo �ła�wia Dr�zom s�a-
nie się równo�prawnion�mi ob�wa�elami i prz�należenie do pa�s�wa�� również 
do Izraela. Prz�spiesza ona proces� naśladownic�wa i in�egracji. 
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�ednakże w sposób paradoksaln� zasada �a s�worz�ła pośrednio roz-
szczepienia w dr�z�jskiej jedności�� ponieważ w każd�m pa�s�wie Dr�zowie 
s�ali się miejscow�mi pa�rio�ami�� wiern�mi ob�wa�elami cen�ralnego rząd� 
i w na��raln� sposób zaadap�owali również pojęcie swojego wroga. W S�rii są 
S�r�jcz�kami i dla�ego również wrogami Izraela�� w Libanie są Liba�cz�kami�� 
zaś w Izrael� s�ają się pa�rio�ami izraelskimi. �ożliwe�� że z �ego właśnie 
powod� dr�z�jskiej religii nie �dało się s�ać r�chem narodowościow�m. Dr�-
zowie �gr�n�owali bowiem swoją gr�pową i religijną �ożsamość�� ale zos�awili 
narodową �ożsamość jako �war�nkowaną od ich ob�wa�els�wa. To również 
w�jaśnia�� dlaczego podczas wojn� niepodległościowej�� gd� zorien�owali się�� 
jaki jes� kier�nek walk�� pospiesznie przeszli z przegr�wającej s�ron� arab-
skiej na zw�cięską s�ronę ż�dowską. 

W okresie rząd� o�oma�skiego Dr�zowie nie b�li �znawani w Erec Israel 
za oddzielną gr�pę�� w przeciwie�s�wie do Dr�zów w Libanie�� nakazem K�sz�� 
(S�amb�ł�) �znan�ch za osobną gr�pę. Również władze manda�� br���j-
skiego nie widział� w Dr�zach oddzielnej gr�p� i nie dał� im zgod� na o�war-
cie własn�ch sądów religijn�ch. 

Współpraca�� k�óra narodziła się międz� Dr�zami a wojskiem izraelskim 
podczas wojn� w�zwole�czej�� s�worz�ła gr�n� do �znania społeczności dr�-
z�jskiej przez władze ż�dowskie. Ale proces �en zabrał niemało la� i prze-
prowadzano go e�apami. W rok� 1957 Dr�zowie zos�ali �znani w Izrael� za 
oficjalną gr�pę�� mającą prawo do a��onomii sądowej w sprawach s�a��s� oso-
bis�ego�� a co za ��m idzie�� prawo do ��worzenia religijn�ch sądów�� k�óre będą 
sądził� wedle dr�z�jskiego prawa religijnego. W�darzenie �o s�ało się s�mbo-
lem prz�jęcia społeczności dr�z�jskiej do społecze�s�wa izraelskiego. 

W rok� 1961 zos�ała ��worzona religijna rada społeczności. Krok �en 
�gr�n�ował poz�cję religijnej rad� jako s�er�jącej�� poz�cję prz�wódz�wa 
gr�p� oraz poz�cję szejka Amina Tarifa jako niekwes�ionowanego prz�wódc� 
Dr�zów w Izrael�. 

W 1962 rok� zos�ało prz�ję�e prawo dr�z�jskich sądów religijn�ch�� k�óre 
�możliwiło pows�anie dr�z�jskich sądów religijn�ch społeczności. T�m sam�m 
zos�ał dopełnion� de facto proces �znania prawnego społeczności dr�z�jskiej 
jako oficjalnej gr�p�. Wsz�s�ko �o �możliwiło Dr�zom prowadzenie in�eresów 
religijn�ch wedle prz�ję�ego przez nich sąd� i wedle ich wiar� oraz wzmocniło 
ich �ożsamość jako za�ważalnej gr�p� w społecze�s�wie izraelskim. Problem� 
por�szane w dr�z�jskim sądzie do��czą w�łącznie spraw ż�cia małże�skiego 
(alimen�ów�� ��rz�m�wania dzieci�� opieki prawnej�� posł�sze�s�wa żon�)�� spad-
ków i prawa spadkowego�� spis�wania i dopełniania �es�amen�ów. Dr�z�jski 
sąd posiada j�r�sd�kcję zajmować się inn�mi sprawami nie do��czące ż�cia 
małże�skiego�� lecz ��lko za zgodą ob�dw� zain�eresowan�ch sprawą s�ron. 
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W społeczności dr�z�jskiej prób�je się rozwiąz�wać spor� wewną�rz samej 
społeczności i w większości prz�padków również wewną�rz samego klan� 
(hebr. chamula)�� nie dop�szczając do ingerencji cz�nników z zewną�rz. �imo 
�o zdarzają się prz�padki (�akie jak np. morders�wo)�� w k�ór�ch policja inge-
r�je mimo wsz�s�ko.

Prz�ję�� mechanizm mediacji w społeczności �o �rad�c�jna sulcha�� prze-
prowadzana wówczas�� kied� is�nieje konflik� międz� dwiema s�ronami włą-
czając� zazw�czaj rodzin� s�ron. Nie chodzi �� o konflik��� k�órego prz�cz�ną 
jes� drobnos�ka; mowa o poważn�m sporze (czasem nawe� na �le nar�szenia 
własności cz� �szkodzenia ciała)�� sprowadzając�m się zazw�czaj do konflik�� 
międz� rodzinami s�ron z �ż�ciem sił�. Czasem s�lcha �war�nkowana jes� 
przeniesieniem miejsca zamieszkania jednej z rodzin i zapłaceniem kar� pie-
niężnej. 

Pomimo odnoszenia się do Dr�zów jak do jednej społeczności�� należ� 
pamię�ać�� że dr�z�jska pop�lacja nie s�anowi zwar�ej gr�p�. Is�nieją k�l-
��ralne różnice międz� Dr�zami w różn�ch miejscach w Izrael��� a nawe� 
międz� Dr�zami z dwóch różn�ch osad. Podobnie is�nieją różnice międz� 
różn�mi klanami w �ej samej społeczności i na��ralnie międz� jedn�m czło-
wiekiem a dr�gim. 

War�o w szczególności oddzielić Dr�zów zamieszk�jąc�ch osad� za Zie-
loną Linią od Dr�zów ż�jąc�ch na Wzgórzach �olan�� k�órz� zos�ali włączeni 
do pa�s�wa Izrael po wojnie sześciodniowej w 1967 rok�. Większość Dr�zów 
w cz�erech wioskach na Wzgórzach �olan nie zgodziło się na prz�jęcie izra-
elskiego ob�wa�els�wa�� k�óre im ofiarow�wano. Ucz�nili �o zwłaszcza jako ak� 
demons�r�jąc� wierność s�r�jskiem� rządowi�� zakładając�� że nadejdzie czas�� 
gd� Wzgórza �olan zos�aną zwrócone S�rii w ramach pos�anowie� pokojo-
w�ch (Dr�zowie obawiają się�� i sł�sznie�� że S�r�jcz�c� będą chcieli się z nimi 
za �o rozlicz�ć).

�ieszka�c� Wzgórz �olan mają w zw�czaj� świę�ować p�bliczne pro-
s�r�jskie świę�a�� jak na prz�kład s�r�jskie świę�o niepodległości. Cz�nią �o 
międz� inn�mi za pośrednic�wem zgromadze� obok pło�� granicznego. Po 
dr�giej s�ronie pło�� gromadzą się krewni z S�rii�� ab� świę�ować ze swoimi 
braćmi�� a równocześnie zademons�rować jedność krewn�ch i związków krwi. 
Demons�racja �a jes� niejako s�mbolem�� że rozgraniczenie fiz�czne�� geogra-
ficzne-poli��czne nigd� nie prz�niesie rodzinnego i k�l��ralnego rozdarcia 
międz� Dr�zami na Wzgórzach �olan a Dr�zami w S�rii. Demons�racja �a 
w�raża �akże więź prz�należności�� mówiąc: nie cz�jem� się częścią pa�s�wa�� 
a nawe� nie częścią społeczności dr�z�jskiej w Izrael��� ale częścią społeczno-
ści dr�z�jskiej w S�rii i częścią s�r�jskiego narod�. S�mboliczna więź z S�rią 
w�raża się również w zawierani� małże�s�w międz� Dr�zami i Dr�z�jkami 
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ze Wzgórz �olan a Dr�zami i Dr�z�jkami z S�rii. Wiel� z nich rozpocz�na 
również s��dia na s�r�jskich �czelniach w�ższ�ch. 

Mój doM jEst Moją fortECą 

Większość ziem w dr�z�jskich osadach s�anowi własność pr�wa�ną. W spo-
łeczności prz�ję�e jes��� iż s�nowie b�d�ją dom� dla swoich rodzin na kawałk� 
ziemi�� k�ór� o�rz�mali od swoich ojców. W w�nik� podział� ziem w spadk� 
pomiędz� s�nami�� bracia i członkowie rodzin� mieszkają w fiz�cznej bliskości 
obok siebie. W �en sposób pows�ała w przeszłości s���acja�� w k�órej poszcze-
gólne �er��oria zamieszkiwane są przez członków �ego samego klan�. Ta kla-
nowa �er��orialna ciągłość w�pł�wa z fak���� iż kilka rodzin i klanów dec�d�je 
o podziale ziem granicząc�ch ze sobą (zazw�czaj bez enklaw inn�ch klanów). 
�ednakże czasem kawałki ziemi należące do rodzin� są nieco bardziej odda-
lone i w�ed� spadkobierc� b�d�ją swoje dom� na ��m miejsc�. 

Widziana z daleka�� wioska dr�z�jska w�gląda jak wioskowa osada wpi-
s�jąca się harmonijnie w pejzaż i nie odbiegająca od na��ralnej �opografii 
górz�s�ego �eren�. Niskie b�downic�wo (do dwóch pię�er) zachow�je zazw�-
czaj zar�s� gór. W os�a�nich la�ach pojawia się jednak coraz więcej kilk�-
pię�row�ch domów�� k�óre nar�szają �rad�c�jną linię firmamen��. Dr�z�jska 
wioska – �ak jak arabska – charak�er�z�je się pr�wa�n�mi domami rozłożo-
n�mi w sposób niezorganizowan� � podnóża gór�. Każd� dom w�ras�a jak 
miejscowa skała. Ciasne b�downic�wo w�nika również z pr�wa�n�ch b�dowli�� 
k�óre pos�awiono wedle własnego g�s�� i ind�wid�aln�ch zapo�rzebowa� każ-
dej rodzin��� oraz z fak���� iż dom� zos�ał� zb�dowane w różn�ch okresach. 
�ednakże właśnie z powod� spon�anicznego przepełnienia i konieczności 
dopasowania b�dowli do miejscowej �opografii�� pows�ała harmonijna linia 
prz�pominająca �aras� i odróżniająca wioskę dr�z�jską�� podobnie jak arab-
ską�� od ż�dowskiego osadnic�wa�� gdzie większość b�dowli zos�ała zb�dowana 
w sposób zorganizowan� i wedł�g �s�alonej linii. 

Przed pows�aniem pa�s�wa i w pierwsz�ch dziesięcioleciach po jego ��wo-
rzeni� b�dowa w dr�z�jskich wioskach rozwijała się bez cen�ralnego plan� 
i w powoln�m �empie charak�er�z�jąc�m Bliski Wschód�� gdzie każd� b�dował 
swój dom zgodnie z własn�mi po�rzebami i bez brania pod �wagę p�bliczn�ch 
po�rzeb�� �akich jak np. miejsce na przejazd pojazdów. Ilość pojazdów w osa-
dzie b�ła niewielka i posł�giwano się głównie zwierzę�ami gospodarskimi. 
Ż�cie codzienne �ocz�ło się w obrębie klan� i mieszka�c� mieli w zw�czaj� 
spędzać większość czas� w miejsc� zamieszkania wielopokoleniowej rodzin� 
bądź na �erenach pas�erskich cz� rolnicz�ch. Drogi przejazdowe b�ł� dopa-
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sowane do �ego s��l� ż�cia i składał� się z �lic�� k�óre łącz�ł� �eren� różn�ch 
klanów�� i poln�ch dróg łącząc�ch zamieszkiwaną część wioski z polami. 

Po wojnie sześciodniowej b�downic�wo w dr�z�jskich osadach nabrało 
znacznego prz�spieszenia. Obecnie za�wierdzane są plan� b�dowlane dla 
większości wiosek�� jednakże w wiel� prz�padkach b�dowa w�kon�wana jes� 
niezgodnie z prawem planowania i b�dow��� co w�woł�je liczne konflik�� mię-
dz� miejscow�mi radami a przeds�awicielami organów pa�s�wa. 

Dla par� dr�z�jskiej przes�rze� w�bor� miejsca zamieszkania jes� bar-
dzo okrojona�� ponieważ rodzice (męża) są ��mi�� k�órz� zazw�czaj obdaro-
w�ją swoich s�nów kawałkiem ziemi. Umiejscowienie dom� zależ� za�em od 
�miejscowienia ziemi należącej do rodzin� męża�� a żona zamieszk�je �am�� 
gdzie jej mąż w�b�dował dom. 

W os�a�nich la�ach�� zwłaszcza wraz z coraz większą ilością małże�s�w 
zawieran�ch międz� mieszka�cami różn�ch wiosek�� ods�ęp�je się od �ego 
zw�czaj� i coraz więcej mężcz�zn przenosi się do miejsca zamieszkania sw�ch 
żon. Zjawisko �o w�pł�wa również z wielkiego brak� ziem�� w w�nik� k�ó-
rego wiele młod�ch par�� chcąc�ch w�b�dować dom�� zm�szon�ch jes� zak�pić 
działki – na prz�kład w dzielnicach b�ł�ch żołnierz��� k�órz� �ko�cz�li sł�żbę 
wojskową.

W dr�z�jskim społecze�s�wie nie w�najm�je się domów � członków spo-
łeczności. �łoda para zamieszka prawie zawsze w now�m dom��� k�ór� zos�ał 
dla niej w�b�dowan�. Własność dom� (k�órego b�dowa sko�cz�ła się l�b 
zaczęła) s�anowi niezbędn� war�nek�� ab� znaleźć męża l�b żonę (za pośred-
nic�wem swa�ania). �ężcz�zna nie może ożenić się�� jeśli nie ma w swoim 
posiadani� dom�. Rodzice prz�szłej pann� młodej zw�kli �o sprawdzić�� zanim 
�dzielą zgod� na małże�s�wo. Czasem z powod� niespodziewan�ch opóźnie� 
przes�wa się b�dowa dom� na czas po zaśl�binach. W �akich prz�padkach 
młodzi małżonkowie zamieszk�ją zazw�czaj � rodziców męża�� a w w�ją�ko-
w�ch prz�padkach w�najm�ją dom do momen�� �ko�czenia b�dow� włas-
nego. Brak ziemi i wzras�ające cen� są prz�cz�ną rosnąc�ch problemów. 
Coraz więcej młod�ch Dr�zów m�si opóźniać swój śl�b; zjawisko �o �worz� 
emocjonalne i ero��czne napięcia. 

W dr�z�jskim prawie zazw�czaj najmłodsz� s�n dos�aje w spadk� dom 
rodziców. T�ż przed jego śl�bem rodzice przenoszą się na dolne pię�ro�� na�o-
mias� s�n remon��je górne pię�ra i dos�osow�je je do swoich po�rzeb. Z �ego 
powod� miejsce jego dom� i jego żon� jes� �s�alone z gór� i nie przeniesie się 
on �am�� gdzie mieszka rodzina żon�. 

Prz�ję�� zw�czaj mieszkania blisko siebie rodzin� (a z pewnością w �ej 
samej osadzie) �worz� wciąż wzras�ające napięcie pomiędz� dr�z�jskimi ob�-
wa�elami a władzami�� czego jedn�m ze sk��ków jes� w�soka liczba b�dowli 
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niezgodn�ch z prawem. Oznacza �o s�awianie pr�wa�n�ch domów na ziemiach 
bez pozwolenia zab�dow� albo dob�dow�wanie różn�ch elemen�ów do domów 
i mieszka� j�ż is�niejąc�ch�� bez w�magan�ch pozwole�. 

S�arodawn� �rad�c�jn� dom w dr�z�jskich wioskach miał ��pową b�dowę�� 
k�óra do�rwała do nasz�ch czasów. Wzniesion� z w�ciosanego miejscowego 
kamienia�� charak�er�zował się mał�m rozmiarem�� ksz�ał�em sześcian��� wie-
loma ł�kami i kilkoma kond�gnacjami bez podział� na pokoje. Każda kon-
d�gnacja sł�ż�ła do określonego cel� – jak nocowanie�� spoż�wanie posiłk� 
i go�owanie albo jako nocne pomieszczenie dla mał�ch zwierzą�. Kond�gna-
cje nie b�ł� rozdzielone ścianami. 

Większość cech charak�er�s��czn�ch dla dr�z�jskiego b�downic�wa – np. 
na��raln� kamie��� szeroka powierzchnia wejściowa (rawia) cz� podw�ższona 
cen�ralna powierzchnia mastabe – zniknęł� z �pł�wem la��� �s�ęp�jąc miejsce 
nowoczesnej archi�ek��rze�� pozos�ającej pod wpł�wem pop�larn�ch s��lów 
b�dowlan�ch w pa�s�wie Izrael (zwłaszcza s��l� „zb�d�j swój dom”)1. �imo 
�o is�nieją nadal ��powe cech� charak�er�s��czne domów i dr�z�jskiej k�l��r� 
mieszkalnej�� k�óre korespond�ją z przeszłością i �rad�cją�� zapewniając dr�-
z�jskiej osadzie szczególn� wizer�nek. 

Tak jak w przeszłości�� większość dr�z�jskich domów należąc�ch do rodzin� 
(wielorodzinne kompleks� domów są rzadkością) ma jedno l�b dwa pię�ra. 
Obecnie są one rozłożone na przes�rzeni 100–300 me�rów wraz z ogrodem 
wokół dom�. W wiel� prz�padkach jes� �o �eż przes�ronna willa. 

Dach jes� szeroki i płaski; sł�ż� międz� inn�mi za miejsce rozr�wki�� wiesza-
nia prania�� obrabiania i s�szenia zbiorów roln�ch�� a �akże jako p�nk� obser-
wac�jn� �ego�� co się dzieje dokoła�� oraz przechowalnia jedzenia i sprzę��. 

W wiel� domach �s�awion� jes� na dach� d�ż� bojler z czarnej g�m��� 
sł�żąc� do podgrzewania wod� przeznaczonej do picia i do kąpieli. Zw�czaj 
�ż�wania wielkiego bojlera na wodę (nie ma �akich w sek�orze ż�dowskim) 
związan� jes� najprawdopodobniej z �rad�cją i dr�z�jskim ins��nk�em samo-
zachowawcz�m. War�o zaznacz�ć�� że w przeszłości nie b�ło reg�larnej dos�aw� 
wod� do domów w osiedlach dr�z�jskich (ani �eż �akich bojlerów na wodę�� jak 
w osiedlach ż�dowskich) i dla�ego �aki właśnie bojler sł�ż�ł za źródło wod� 
w kr�z�sowej godzinie. 

Większość domów posiada balkon� z ciekłego be�on��� drewna cz� kafel-
ków. Zb�dowane �ak�� ab� b�ło z nich widać okolicę�� balkon� są w sposób 

1 Dzielnice mał�ch i średnich wilii�� zb�dowan�ch w os�a�nich la�ach na per�feriach 
mias� zamieszkiwan�ch w d�żej części przez nową średniozamożną klasę. Proces rozpoczął się 
w la�ach osiemdziesią��ch w mał�ch mias�ach�� kied� ziemię na b�dowę prz�dzielano miejsco-
wej l�dności oraz l�dziom z zewną�rz�� ab� spowodować wzros� s�ałej pop�lacji – np. w �awne 
cz� A�li� na północ�. Obecnie w cał�m Izrael� jes� wiele �akich dzielnic. 
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s�mboliczn� przes�rzenne i w�os�rzają więź międz� dr�z�jską rodziną a jej 
na��raln�m o�oczeniem (jes� �o rodzaj p�nk�� obserwac�jnego). 

W wiel� domach znajd�ją się na froncie w�łożone kamieniami hole sł�-
żące do prz�jmowania gości i spędzania czas� na łonie wielopokoleniowej 
rodzin�. T�ż obok widać dobrze ��rz�mane ogrod� warz�wne i kwia�owe�� 
rosną drzewa owocowe i prz�praw�. W dr�z�jskim ogrodzie powszechne jes� 
zwłaszcza drzewko oliwne�� s�mboliz�jące �rwałość więzi w rodzinie. 

W wiel� domach is�nieje pr�wa�na s��dnia l�b zbiornik wodn��� sł�żąc� 
do zbierania deszczówki albo resz�ek wod��� k�óre zos�ał� po �m�ci� dach�. 
W części domów �ż�wa się �ej wod� ��lko do podlewania�� jednakże os�a�nio 
coraz więcej rodzin zbiera wodę deszczową do picia. 

Z powod� brak� ziemi na b�dowę�� w os�a�nich la�ach pojawiło się nowe 
zjawisko b�dowania domów �rz�- i cz�eropię�row�ch�� sł�żąc�ch do zamiesz-
kania członkom �ej samej wielopokoleniowej rodzin�. Na każd�m pię�rze 
mieszka inn� s�n z żoną i dziećmi. Poprzez dawanie doda�kow�ch pozwo-
le� na rozb�dowę domów j�ż is�niejąc�ch i na podłączenie do infras�r�k��r� 
bi�ra planowania i b�dow� zachęcają do b�dow� w ��m s��l�. W przeciwie�-
s�wie do nich�� jes� �eż wiel� niezadowolon�ch ze zmian� szkodzącej na��ral-
nem� �rad�c�jnem� piękn� dr�z�jskich osiedli. 

Najważniejsz�m pokojem w dr�z�jskim dom� jes� salon�� prz�go�owan� 
z rozm�słem i z w�korz�s�aniem wiel� środków. W salonie albo obok niego 
b�d�je się zazw�czaj miejsce do siedzenia na podłodze�� s�mboliz�jącee więź 
z �rad�cją i związek z ziemią. 

Umeblowanie dr�z�jskiego dom� w�biera się z wielką pieczołowi�ością 
i k�p�je zazw�czaj prz� �ż�ci� spor�ch f�nd�sz�. Powszechnie pan�jąc�m 
s��lem jes� obecnie ozdobna dekoracja z wpł�wami ornamen�owej sz��ki 
arabskiej. Ozdob� salon� mają po�rójną f�nkcję: s�worzenie miłej a�mo-
sfer� podczas odwiedzin gości�� podkreślanie osiągnięć i znaczenia rodzin� 
(a zwłaszcza właścicieli dom�) oraz w�raz więzi i d�m� gr�powej. 

Wiel� l�bi ozdabiać salon swojego dom� s�arodawn�mi �rad�c�jn�mi 
narzędziami rolnicz�mi cz� k�chenn�mi oraz zdjęciami i obrazami grob� 
proroka Sh�’a�b�� a nade wsz�s�ko por�re�ami szanowan�ch w społeczności 
szejków (przede wsz�s�kim jes� �o por�re� prz�wódców klan��� do k�órego 
należ� rodzina�� i por�re� szejka Amina Tarifa). �edn�mi z ciekawsz�ch ele-
men�ów�� bardzo charak�er�s��czn�ch dla dr�z�jskich mieszka��� są zdjęcia 
i pamią�ki z okres� pełnienia sł�żb� wojskowej – s�mbole jednos�ki�� odzna-
czenia i�p. �eszcze jedn�m szczególn�m elemen�em�� powszechn�m w liczn�ch 
mieszkaniach dr�z�jskich�� są zdjęcia pana dom� w �owarz�s�wie zasł�żon�ch 
osobis�ości Izraela – poli��ków i wojskow�ch. Zdjęcia �e mają na cel� naj-
w�raźniej zademons�rować odwiedzającem� ciepłą więź z Ż�dami�� a przede 
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wsz�s�kim podkreślić poz�cję i znaczenie pana dom� („zobaczcie�� kim są moi 
prz�jaciele”). Prz�wódc� społeczności �rz�mają księgi gości�� a w nich ded�ka-
cje i wpis� ważn�ch l�dzi�� k�órz� gościli w ich dom�. 

PoMiędzy KlanEM (chamulą) a rodziną 
nuKlEarną 

Pierwo�ne społecze�s�wo dr�z�jskie b�ło złożone z plemion i odłamków 
plemion. Wraz z �pł�wem pokole� zanikała pods�awowa społeczna s�r�k��ra 
połączenia klanów�� a jej miejsce zajęła s�r�k��ra złożona z wielkiej liczb� 
rodzin. Wielopokoleniowa dr�z�jska rodzina (klan) zajęła miejsce plemienia 
jako pods�awowa jednos�ka społeczno-ekonomiczna i pa�s�wowa. 

Związek z klanem jes� nadal bardzo znacząc� i widoczn� zwłaszcza pod-
czas w�borów (popieranie kand�da�a w�branego przez klan). Doda�kow�m 
�ego w�razem jes� spocz�wając� na każd�m obowiązek �czes�niczenia we 
wsz�s�kich �rocz�s�ościach rodzinn�ch zarówno radosn�ch�� jak i sm��n�ch 
– każdego z członków klan�. 

Powszechnie dr�z�jskie społecze�s�wo �waża się za wspierające siebie 
ma�erialnie i d�chowo. L�dzie w osadzie�� przede wsz�s�kim członkowie 
klan��� zaangażowani są w ż�cie swoich bliźnich. L�dzie bardzo dobrze się 
znają i związani są z ż�ciem sąsiadów. W czasie żałob� prz�ję�e jes� prz�cho-
dzić i pocieszać �akże ��ch�� k�ór�ch się nie zna osobiście. 

Na sam�m wierzchołk� hierarchii war�ości w dr�z�jskim społecze�s�wie 
s�oi poszanowanie rodzin�. Prak��czne prze�ł�maczenie �ej najważniejszej 
war�ości polega na okaz�wani� szac�nk� rodzicom�� dziadkom�� babciom 
i s�arsz�m do os�a�niej chwili ich ż�cia. Szanować znacz� �eż: w�pełniać wolę 
rodziców i pomagać im w każd� możliw� sposób. Córka bądź s�n�� k�órz� nie 
szan�ją rodziców�� prz�noszą ws��d i ha�bę sobie i swojej rodzinie. 

�imo że do dziadków i babć wielopokoleniowa rozb�dowana rodzina 
odnosi się nadal z szac�nkiem i �znaniem�� z �pł�wem la� nas�ąpiła zmiana 
w ich poz�cji. W przeszłości senior rodzin� i klan� miał prawo do os�a�niego 
słowa (i pos�awienia we�a) na różnorakie �ema���� �akże w bardzo poważn�ch 
sprawach; w wiel� prz�padkach b�ła �o dec�zja�� cz� wn�czek ożeni się kon-
kre�ną osobą. Ten rodzaj zaangażowania jes� coraz mniejsz�. 

Konflik� pokole� nasila się na �le procesów modernizacji młodego poko-
lenia. S�arsi�� k�órz� w wielkiej części należą do gr�p� religijnej i nie mówią 
pł�nn�m hebrajskim�� mają �r�dności z nadążeniem za �empem zmian. 
Nawe� rozmowa z młod�mi jes� dla nich �r�dna�� gd�ż ci bardzo częs�o mie-
szają hebrajski z arabskim i in�eres�ją się �ema�ami dalekimi od świa�a s�ar-
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sz�ch (program� �elewiz�jne�� komp��er��� in�erne��� m�z�ka digi�alna i ��m 
podobne). 

Cz�s�ość gr�p� �o jeden z f�ndamen�ów dr�z�jskiego społecze�s�wa i �a-
jemnica jej prze�rwania przez ponad ��siąc la�. Wedł�g jej wierze��� Dr�z 
nie może zmienić swojej religii. Ten�� k�o nie ma rodziców Dr�zów�� nigd� nie 
będzie mógł prz�jąć na siebie religii dr�z�jskiej albo prz�łącz�ć się do gr�p�. 
Dla�ego �eż zasada endogamii (prawo albo zw�czaj nakaz�jąc� wsz�s�kim 
członkom społecznej jednos�ki zawierać małże�s�wa ��lko pomiędz� sobą) 
zachow�wana jes� z wielką gorliwością. Zgodnie z religią dr�z�jską małże�-
s�wa mieszane są zabronione i k�o �ego nie przes�rzega�� zos�aje w�kl�czon� 
ze społeczności pod względem religijn�m�� rodzinn�m i społeczn�m. Is�-
nieją dziesią�ki prz�padków młod�ch Dr�zów w Izrael��� k�órz� ożenili się 
nie z Dr�z�jkami�� ale we wsz�s�kich prz�padkach mieszkają poza osadami. 
Dzieje się �ak�� gd�ż cała wioska�� nawe� ich rodzice�� zr�wają z nimi kon�ak�. 

S�r�k��ra fe�dalno-pa�riarchalna społeczności dr�z�jskiej daje ojc� abso-
l��ną władzę w rodzinie wielopokoleniowej (klan albo dar)�� �o znacz� wła-
dzę nad swoją żoną�� s�nami�� ich żonami i po�omkami�� a �akże nad córkami�� 
k�óre nie w�szł� za mąż. Wraz z �pł�wem la��� w w�nik� proces� modernizacji 
i wdzierania się now�ch koncepcji zachodniego pl�ralizm��� osłabiła się poz�-
cja głow� rodzin�. �imo wsz�s�ko społecze�s�wo dr�z�jskie jes� jednak nadal 
dość pa�riarchalne w swoich koncepcjach i sposobie ż�cia. 

Dr�zowie wprawdzie wierzą�� iż kobie�a jes� cen�r�m społecze�s�wa�� jed-
nakże jej rola ogranicza się do �roski o dom�� męża i dzieci. W os�a�nich la�ach 
zachodzi rozl�źnienie w definiowani� �rad�c�jn�ch ról�� międz� inn�mi jes� �o 
w�nikiem wdzierania się wpł�wów feminis��czn�ch do zamknię�ego dr�z�j-
skiego społecze�s�wa (w o wiele mniejsz�m s�opni��� jeśli porównać do świe-
ckiego społecze�s�wa ż�dowskiego) oraz rozpoczęcia przez kobie�� s��diów 
i prac�. Dr�z�jki w�konał� wielki krok naprzód�� przede wsz�s�kim w dzie-
dzinie w�ksz�ałcenia�� ale nadal nie kosz�em ich �rad�c�jn�ch ról w dom� 
i rodzinie; do��cz� �o również młod�ch rodzin. D�alizm �en jes� za�ważaln� 
zwłaszcza w domach religijn�ch i �rad�c�jn�ch.

Ins����cja swa�ania b�ła przez se�ki la� jed�ną drogą�� ab� poznać współ-
małżonka w dr�z�jskim społecze�s�wie. W przeszłości swa�anie rozpocz�nało 
się w momencie �rodzenia dziecka albo ��ż po nim�� kied� młodzi rodzice 
przeznaczali swoim po�omkom prz�szł�ch małżonków�� gd� dorosną. W póź-
niejsz�m okresie swa�anie odb�wało się w pobliż� �ermin� samego śl�b�. 
Prz�ję�e b�ło�� że ma�ka nas�ole�niego chłopca sz�kała dla niego odpowiedniej 
kand�da�ki i �s�alała wsz�s�kie konkre�� z ma�ką dziewcz�n�. Os�a�eczne 
pozwolenie dawał jej ojciec�� k�órego rola w większości prz�padków ograni-
czała się jed�nie do prz�pieczę�owania dec�zji. Cz�nił �ak�� ponieważ żaden 
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rodzic nie chciałb� b�ć narażon� na �o�� że jego córka zos�anie s�arą panną. 
Należ� zaznacz�ć�� że w przeszłości prz�ję�e b�ło w�dawać dziewczę�a za mąż 
j�ż w wiek� 14 la� i dla�ego nie odrz�cano od raz� propoz�cji małże�skich. 

W os�a�nich la�ach splendor �rad�c�jnej ins����cji swa�ania nieco zgasł 
i ingerowanie rodziców w kwes�ię�� kim ma b�ć współmałżonek ich dziecka�� 
jes� mniejsze. Równocześnie wzras�a niezależność dzieci w w�borze odpo-
wiedniego dla nich par�nera. �imo �o nadal nie ma �� mow� o normach 
charak�er�z�jąc�ch świeckie pl�ralis��czne społecze�s�wo. Również obecnie 
w d�żej części dr�z�jskich rodzin rodzice�� bracia�� a nawe� sąsiedzi zaangażo-
wani są w proces swa�ania. 

W os�a�nich la�ach w dr�z�jskich wioskach rozwinął się zw�czaj spędzania 
czas� w kawiarniach�� k�óre są również miejscem�� gdzie można poznać par�-
nera. Co więcej�� �elefon komórkow� i in�erne� s�ał� się sprawcami ogromnej 
zmian� w sposobach nawiąz�wania znajomości w gr�pie. Wiel� sz�ka par�-
nera za pośrednic�wem in�erne�ow�ch serwisów randkow�ch�� forów in�erne-
�ow�ch (np. dr�z�jskie for�m s��den�ów cz� for�m młod�ch Karmel�) oraz 
rozmów (cza�ów) w wir��aln�ch pokojach Dr�zów. Telefon komórkow� �moż-
liwia osobis�� kon�ak� młod�m bez wiedz� bliskich (cz� �o za pośrednic�wem 
rozmow��� cz� smsów) i zaciera �rad�cję in�egrowania rodzin� w proces swa-
�ania. 

S�aje się więc �ak�� że w wiel� prz�padkach �ajemnica o związk� zos�aje 
odsłonię�a rodzicom i inn�m członkom rodzin� dopiero gd� związek zacz�na 
b�ć poważn� i dwie s�ron� są zain�eresowane�� ab� go zins����cjonalizować. 

W religijn�ch rodzinach para nie ma prawa spo�kać się przed śl�bem sam 
na sam. Zw�czajem jes��� iż rodzina chłopaka w �owarz�s�wie przeds�awicieli 
osobis�ości miejsca dżaha – (جاهة) kier�je do rodziców dziewcz�n� prośbę�� 
ab� zgodzili się na śl�b. �d� odpowiadają poz���wnie�� w dom� pann� mło-
dej zos�aje zorganizowane spo�kanie z �działem dwóch n�klearn�ch rodzin 
i bliskich znajom�ch. Omawia się w�ed� war�nki�� k�óre m�si spełnić prz�szł� 
pan młod� ab� zdob�ć rękę pann�: w�sokość posag��� miejsce zamieszkania 
i inne szczegół� do��czące czasem spraw religii i społeczności�� a wreszcie 
najważniejsz� ze wsz�s�kich – �s�alenie �ermin� przeprowadzenia �rocz�s�o-
ści naz�wanej ala’ak’ed (العقد)�� k�óra jes� �rocz�s�ością podpisania kon�rak�� 
śl�bnego i organizacją obchodów świę�a. Spo�kanie �ego ��p� prz�ję�e jes� 
również wśród świeckich. 

Po dec�zji ins����cjonalizacji związk� i po o�rz�mani� błogosławie�s�wa 
rodziców nie ma j�ż konieczności �kr�wania relacji przed społecznością i spo�-
kania s�ają się coraz bardziej p�bliczne. Od�ąd chłopak ma prawo odwiedzać 
swoją prz�szłą żonę i rozmawiać z nią w�łącznie przed domem. W rodzinach 
bardziej konserwa��wn�ch chłopak ma prawo wejść do dom� w�branki serca�� 
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ale nie pozos�awać sam na sam z nią. Podczas pob��� � niej będzie obecn� 
doda�kow� członek rodzin��� prawiąc� f�nkcję „nadzorc� praworządności”.

Tak jak w większości społeczności na świecie�� również w Izrael� �rocz�s�o-
ści zaręcz�n i zaśl�bin są w�darzeniami�� w k�ór�ch gr�pa świę��je nie ��lko 
��worzenie nowej rodzin��� ale �eż własną �ożsamość i �rad�cję. Dla�ego na��-
ralne�� że również � Dr�zów�� �ak jak � Ż�dów�� m�z�łmanów i chrześcijan�� zde-
c�dowana większość rodzin przes�rzega religijnego i �rad�c�jnego w�miar� 
��ch �rocz�s�ości. 

Tempo wzros�� pop�lacji dr�z�jskiej zmniejsz�ło się w ciąg� la�. W la�ach 
siedemdziesią��ch i osiemdziesią��ch średni roczn� wzros� pop�lacji w�no-
sił 3��5%�� w la�ach dziewięćdziesią��ch j�ż 2��3%�� w rok� 2001 ��lko 2��14%�� 
a w rok� 2005 doszedł do 1��9%. W pierwsz�ch dziesięcioleciach pa�s�wa 
(przed la�ami siedemdziesią��mi) Dr�z�jka rodziła średnio siódemkę dzieci. 
Wielka poprawa w poziomie opieki lekarskiej i war�nków b��ow�ch jako 
w�nik ż�cia w s�werenn�m pa�s�wie Izrael�� a �akże wzros� poziom� w�ksz�ał-
cenia i w�sokości dochodów�� prz�cz�nił� się do zmniejszenia liczb� po�omków 
w rodzinie dr�z�jskiej�� zbliżonej do norm w�s�ęp�jąc�ch na Zachodzie. 

Pita z CzEKoladą 

�edzenie s�anowi dla Dr�zów ważn� znak prz�należności i �ożsamości�� 
widoczn� w�raz ich więzi i solidarności ze społecznością�� z klanem�� a zwłasz-
cza z rodziną n�klearną i wielopokoleniową�� ale �eż w�raz bliskiej kon�roli 
nad jednos�ką. Tak jak w każd�m �rad�c�jn�m społecze�s�wie�� �ak �eż � Dr�-
zów pokarm�� jego składniki i norm� odgr�wają bardzo ważną rolę w s��l� 
ż�cia�� w k�l��row�ch war�nkach i we wspólnej �ożsamości. �e� �o szczególnie 
ważne podczas świą� i �rocz�s�ości rodzinn�ch. 

Dr�z�jska k�l��ra jedzenia w�ksz�ałca również ogólne war�ości ważne dla 
wspólno���� �akie jak hojność�� pomaganie l�dziom i dobre sąsiedz�wo�� a �akże 
podział pokarm� dla po�rzeb�jąc�ch�� prz�go�owanie posiłków dla rodzin odb�-
wając�ch ��dzie� żałob��� prz�wi�anie gości�� zaangażowanie sąsiadek i krewn�ch 
do pomoc� pani dom� w go�owani� na wielkie w�darzenia�� pomoc w podawa-
ni� jedzenia gościom�� w�poż�czanie nacz�� i krzeseł. Prz�wiąz�wanie wiel-
kiego znaczenia do spoż�wania pokarmów w dr�z�jskiej k�l��rze widoczne 
jes� w wiel� zw�czajach�� zakazach i zasadach zachowania się prz� s�ole. 

�ościnność w dr�z�jskim społecze�s�wie �ważana jes� za najw�ższą war-
�ość�� a ż�wienie gości�� k�óre zawiera wiele r���aln�ch składników�� jes� cen-
�ralną i ważną częścią w �rad�cji powi�ania. W�raża się �o w s�os�nk��� jaki 
gospodarz okaz�je gościowi. 
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Prz�ję�e jes� okaz�wać szac�nek gościowi obficie i wielką ilością posiłków 
(są bardziej różnorodne od ��ch spoż�wan�ch codziennie)�� �ak ab� gość pocz�ł 
się mile widzian� i szanowan�. �ospodarz siedzi � szcz��� s�oł��� goście wokoło 
wedle porządk� ich ważności i poz�cji społecznej. Porządek �en pokr�wa się 
z porządkiem podawania do s�oł�; najpierw podaje się najbardziej szanowa-
n�m�� a po�em schodzi się w hierarchii. 

W przeszłości rodzin� dr�z�jskie ż�ł� w biedzie i odż�wiał� się zwłaszcza 
prod�k�ami ż�wnościow�mi z rodzinnego pola oraz z miejscowego sklep� spo-
ż�wczego. Posiłek b�ł złożon� głównie ze zbóż i roślin s�rączkow�ch�� s�ano-
wiąc�ch nadw�żki zbiorów z pola. B�ł� one gromadzone w domach na bardzo 
dł�gi czas i sł�ż�ł� na wsz�s�kie dni rok�. 

Kwes�ia prz�go�owania posiłków należała do kobie��. �łównie do �ego 
ograniczał� się jej zajęcia. Posiłek b�ł prz�go�owan� w sposób �rad�c�jn� 
i większa jego część�� włączając prz�praw� i prod�k�� pods�awowe�� b�ła w�pro-
d�kowana samodzielnie (mleko kozie�� roślin� s�rączkowe rodzimej prod�kcji�� 
prz�praw��� oliwa z oliwek�� zboża�� a nawe� mięso). W dr�z�jskiej społeczności 
na�ka sz��ki go�owania przechodziła w ciąg� wiel� pokole� z ma�ki na córkę�� 
a czasem również z dorosł�ch siós�r na młodsze. Na�ka opierała się na nad-
zorowani� �czącej się�� włączając w �o kr���kę i dawanie �wag. 

Wiele z po�raw �rad�c�jnej k�chni dr�z�jskiej zos�ało zaczerpnię��ch 
z s�r�jskiej�� liba�skiej i pales���skiej �rad�cji k�linarnej�� jednakże is�nieje 
�eż niemało ni�ansów i doda�ków�� k�óre rozwinęł� się w dr�z�jskiej �rad�cji 
k�linarnej samodzielnie. W k�chni dr�z�jskiej �ż�wa się bardzo częs�o cien-
kiej pi�� w�piekanej na miejsc��� prz�praw zbieran�ch z dzikiej roślinności 
w zamieszkiwan�ch górz�s��ch okolicach�� świeżo mielonej baranin� i mięsa 
koziego�� mleka owiec i kóz�� r�ż��� w�ciskanej na miejsc� oliw� z oliwek oraz 
kasz� pszennej. 

Zgodnie z �rad�cją�� Dr�zowie przes�rzegają na��ralności pokarm�; jes� 
�o na prz�kład cz�s�e mleko�� nie zmieszan� olej�� na��raln� miód cz� ser� 
z cz�s�ego mleka. Trad�c�jn�mi dr�z�jskimi po�rawami są po�raw� nadzie-
wane r�żem i mięsem�� dania prz�rządzone z pieczonego cias�a l�b obrobionej 
i smażonej kasz��� sała�ki ze śwież�ch l�b smażon�ch warz�w�� cienko pokro-
jone świeże mięso kozie i baranina�� prod�k�� z mleka koziego i owczego. 

Na��ralna oliwa z oliwek jes� ważn�m i powszechn�m składnikiem w dr�-
z�jskim go�owani�. W październik� i lis�opadzie Dr�zowie mają zw�czaj sami 
zr�wać oliwki i sami �eż prod�k�ją oliwę w wielkich ilościach�� ab� zachować 
ją na dł�gi czas. Na liście dr�z�jskich po�raw brak jes� różnego rodzaj� z�p 
i sosów. 

Ocz�wiście�� jak w każdej arabskiej k�l��rze�� również � Dr�zów pi�a jes� 
sercem posiłk� i w�s�ęp�je w �rzech pos�aciach. Najbardziej znana �o lafa 
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– cienka i okrągła pi�a o średnic� do pół me�ra�� złożona z mąki pszennej�� do 
k�órej dodaje się środka konserw�jącego aż do pows�ania cias�a. 

Tak jak w k�l��rze arabskiej�� również � Dr�zów kawa jes� więcej niż napo-
jem i pows�ał� wokół jej spoż�wania zw�czaje i �rad�cje. Kawa podawana jes� 
w nacz�niach zrobion�ch z miedzi (fingan). Prz�ję�e jes� pić ją po porann�m 
ws�ani� i przed śniadaniem z doda�kiem mał�ch cias�eczek. 

�ocne napoje są zakazane przez religię dr�z�jską�� jednak wpł�w� k�l��r� 
izraelskiej na młod�ch świeckich Dr�zów spowodował� zmian�. Zacz�nają oni 
pić mocne napoje�� a nawe� sprzedają je na wsiach�� co nie b�ło znane w przeszło-
ści. Obecnie podaje się nawe� mocne napoje podczas domow�ch posiłków�� jed-
nakże Dr�zowie nie cz�nią �ego�� kied� wśród nich obecn� jes� religijn� Dr�z. 

Trad�c�jna k�l��ra k�linarna jes� nadal ż�wa i dr�z�jskie k�chnie są pełne 
jej aroma�ów�� ale z biegiem la� s�aje się �eż coraz słabsza�� s�opniowo zamie-
niana zw�czajami sprowadzan�mi z powszechnej k�linarnej k�l��r� izrael-
skiej . 

Dr�zowie�� k�órz� wzbogacili się doświadczeniami k�linarn�mi w różn�ch 
miejscach w Izrael� (w wojsk� izraelskim cz� res�a�racjach izraelskich)�� 
a nawe� za granicą�� zaczęli niedawno adap�ować �rad�c�jne po�raw� różn�ch 
gr�p ż�dowskich�� jak na prz�kład malawach�� cz�len��� k�sk�s�� a nawe� po�raw� 
z obc�ch k�l��r�� np. chi�skie cz� włoskie. Także prze�worzone prod�k�� spo-
ż�wcze k�powane w s�permarke�ach zas�ęp�ją coraz częściej dawne na��-
ralne i domowe prod�k��. 

Co więcej�� w�rosło nowe pokolenie młod�ch�� mniej zain�eresowane go�o-
waniem�� a bardziej res�a�racjami. �łode kobie�� wolą �cz�ć się i pracować 
w zawodach prz�nosząc�ch z�ski�� co powod�je więcej go�owego jedzenia 
i zmianę w �rad�c�jn�m podziale obowiązków pomiędz� mężem a żoną. �ęż-
cz�zna dr�z�jski nadal nie wchodzi do k�chni�� ale wiel� młod�ch pomaga 
w nakr�wani� do s�oł��� m�ci� nacz�� i podawani� po�raw gościom. 

Ciekawe zjawisko: w os�a�nich la�ach wzrosła liczba dr�z�jskich res�a�-
racji�� jednakże zaskak�jąco nie podają �am �rad�c�jn�ch po�raw dr�z�jskich. 
T�lko nieliczne propon�ją dr�z�jskie w�pieki i również one różnią się zazw�-
czaj jakością od �ego�� co jes� prz�ję�e podawać rodzinie i gościom. 

Wraz ze wzros�em poziom� ż�cia powiększ�ł się �eż rozmiar k�chni i dzi-
siaj w wiel� domach dr�z�jskich�� k�óre w większości są przes�ronne�� znajd�je 
się szerokie miejsce sł�żące do magaz�nowania i prac�. Również projek� wnę-
�rza k�chni jes� nowoczesn� i �lepszon�; na całej powierzchni leż� marm�r�� 
a pośrodk� – wielki zlew. 

W prawie każdej k�chni można znaleźć większość elek�r�czn�ch narzędzi�� 
począwsz� od d�żej lodówki�� po piec�k�� k�chenki elek�r�czne�� mikrofalówkę�� 
mikser��� �rządzenie do ciepłej i zimnej wod� i ocz�wiście zm�warkę. 
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W wiel� domach w kącie k�chni l�b na s�r�ch� znajd�je się spiżarnia 
sł�żąca do gromadzenia zapasów ż�wnościow�ch. �eśli posz�k�jem� pozos�a-
łości �rad�cji�� można dzisiaj je znaleźć w pos�aci magaz�nowania pokarm� 
i prz�praw w plas�ikow�ch b��elkach�� ab� pocz�nić oszczędności w gospo-
dars�wie domow�ch. Oprócz magaz�nowania nacz�� k�chenn�ch Dr�zowie 
mają w zw�czaj� gromadzić �przednio zakonserwowane po�raw�. W �rad�c�j-
n�ch rodzinach dr�z�jskich miesiące le�nie sł�żą do prz�go�owania spiżarni 
oraz zakonserwowanej ż�wności na wsz�s�kie por� rok��� zwłaszcza na zimę. 
Kobie�a odpowiedzialna za prace k�chenne magaz�n�je �e prod�k�� w szkla-
n�ch b��elkach zwan�ch martaban (مرطبان).

War�o podkreślić�� że w dr�z�jskim dom� prawie zawsze będą się znajdo-
wać d�że ilości jedzenia�� ponieważ s�ale odwiedzają dom goście�� k�órz� prz�-
b�wają bez wcześniejsz�ch zapowiedzi. �ieszka�c� dom� nie chcą op�szczać 
swoich gości w cel� zrobienia zak�pów�� �o�eż zawsze znajd�ją się w dom� 
rzecz��� z k�ór�ch można prz�go�ować dla nich coś do zjedzenia. 

�o�owanie i podawanie do s�oł� nadal należ� do obowiązków przede 
wsz�s�kim kobie���� nawe� jeśli prac�je. Do jej pomoc� włączają się córki�� 
w �en sposób �cząc się sz��ki prz�go�ow�wania prz�smaków. �imo wsz�s�ko�� 
obecnie wraz z ak��wnością zawodową kobie� wzrosła liczba mężcz�zn 
pomagając�m żonom w pracach k�chenn�ch. Zazw�czaj praca �a w�raża się 
w „par�iach ła�w�ch do w�konania”�� jak na prz�kład rozpalani� ognia i prz�-
go�owani� jedzenia na grill��� smażeni� fr��ek�� prz�rządzani� lekkich napo-
jów i kaw��� sprzą�ani� ze s�oł��� a �akże w zm�wani� nacz��. 

�ed�n�mi�� k�órz� chcą się �rz�mać z gorliwością s�arodawnej �rad�cji 
k�linarnej�� są religijni Dr�zowie. W ich rodzinach i w s�arsz�ch społecznoś-
ciach dr�z�jskich nie zaprasza się gości do s�oł��� ale podejm�je się ich wokół 
obr�s� rozpos�ar�ego na podłodze w pokoj� gościnn�m albo w zachodnim 
pokoj� posiedze� (hadiwan – الدیوان)�� �meblowan�m w ma�erace i d�wan� 
ścienne bez sof. W ��m prz�padk� goście siedzą po s�ronie wewnę�rznej 
pokoj��� a gospodarze blisko drzwi�� ab� mogli �sł�giwać gościom sz�bko  
i w�dajnie. 

zE sPołECznoŚCi analfabEtów  
do wyKształConEgo sPołECzEństwa 

Do pows�ania pa�s�wa Izrael większość dr�z�jskiego społecze�s�wa b�ła 
pozbawiona w�ższego nowoczesnego w�ksz�ałcenia. Niewielka liczba �miała 
cz��ać�� pisać i licz�ć na poziomie możliw�m do prz�jęcia�� nie wspominając 
o his�orii�� fiz�ce i jęz�kach obc�ch. Poziom analfabe��zm� � kobie� b�ł jeszcze 
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większ� i prak��cznie nie oczekiwano od nich niczego prócz pełnienia �rad�-
c�jn�ch f�nkcji w rodzinie. 

Wraz z pows�aniem pa�s�wa dr�z�jski sek�or w społecze�s�wie izraelskim 
zos�ał ziden��fikowan� z sek�orem mówiąc�ch w jęz�k� arabskim; jedn�m 
z nas�ęps�w �ej iden��fikacji b�ło włączenie �czniów dr�z�jskich do arab-
skiego pa�s�wowego s�s�em� ed�kacji.

Pod koniec la� sześćdziesią��ch wśród dr�z�jskiego kierownic�wa zaczęł� 
się pojawiać głos� domagające się odcięcia od arabskiego s�s�em� ed�kac�j-
nego i �s�anowienia oddzielnego s�s�em�. Prz�cz�na b�ła po�rójna. Po pierw-
sze�� b�ła �o obawa przed as�milacją młodego pokolenia z sek�orem arabskim�� 
k�óra mogłab��� jak mniemano�� doprowadzić do odcięcia się od religii�� k�l��r� 
i �rad�cji dr�z�jskiej. Po dr�gie�� b�ło �o pragnienie odróżnienia Dr�zów od 
Arabów�� pragnienie zacieśnienia związków z Ż�dami i oderwania się od nega-
��wnej e��kie�� Arabów nadanej im przez Ż�dów. Kolejna prz�cz�na �o chęć 
zachowania �pragnion�ch e�a�ów w szkolnic�wie dla l�dzi z sek�ora dr�z�j-
skiego i niedzielenia ich z arabskimi na�cz�cielami i d�rek�orami. Odcię-
cie �o �możliwiłob� włączenie do s�s�em� szkolnic�wa �reści w�różniając�ch 
Dr�zów. 

�ednakże mimo wciąż wracając�ch próśb�� władza ż�dowska wahała się 
i s�r�k��ra szkolnic�wa wspólnego z Arabami zos�ała zachowana przez jeszcze 
dwa dziesięciolecia. Pierwsz� znacząc� zwro� nas�ąpił w połowie la� siedem-
dziesią��ch�� kied� rząd prz�jął propoz�cję kilk� rad co do podział� międz� 
sek�orami. �inis�ers�wo Oświa�� b�ło jedn�m z pierwsz�ch�� k�óre wprowa-
dziło dec�zję w ż�cie i w 1977 rok� w�łącz�ło kwes�ię zajmowania się Dr�-
zami i Czerkiesami z sekcji oświa�� dla Arabów. (Or�ginalnie Czerkiesi b�li 
walcząc�mi plemionami na północ� Ka�kaz��� w T�rcji i na Bliskim Wscho-
dzie�� a ponad�o s�anowili diasporę o nieco mniejsz�m znaczeni� w reszcie 
świa�a. W Izrael� ż�je mała społeczność Czerkiesów�� sk�pion�ch w dwóch 
wioskach w �alilei – Kama i Rechani�a). 

W rok� 1991 zos�ał powołan� komi�e� doradcz� z ramienia rząd� izrael-
skiego w cel� sprawdzenia zmian w poli��ce oświa�owej w sek�orze dr�z�jskim 
i porównania oświa�� dr�z�jskiej z ogóln�m �rendem pan�jąc�m w pa�-
s�wie. Komi�e� wskaz�wał na konieczność dos�arczenia oświacie dr�z�jskiej 
środków po�rzebn�ch dla jej rozwoj�; wprowadzenia �echnologii�� pracowni 
i komp��erów�� a �akże popraw� fiz�czn�ch war�nków �czenia i na�czania. 
Zaproponowano również likwidację e�a�� minis�erialnego pełnomocnika do 
spraw dr�z�jskiej oświa�� i nałożenie obowiązk� opieki nad s�s�emem oświa�� 
w dr�z�jskich wioskach na d�s�r�k��� do k�órego należą. 

W 1992 rok��� w w�nik� dwóch dec�zji rządow�ch w sprawie zniwelowania 
nierówności międz� środkami prz�dzielan�mi dr�z�jskim osadom a ż�dow-
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skim rozwojow�m mias�om�� minis�ers�wo oświa�� wprowadziło pięciole�ni 
plan w cel� zmniejszenia różnic ed�kac�jn�ch i b�dże�ow�ch oraz porówna-
nia poziom� oświa�� w dr�z�jskim sek�orze z ogóln�m poziomem s�s�em� 
oświa��. 

Dla�ego �eż w os�a�nich la�ach nas�ąpił s�kces�wn� wzros� w poziomie 
w�ksz�ałcenia w społeczności dr�z�jskiej�� w�rażając� się zarówno w liczbie 
�czniów we wsz�s�kich poziomach na�czania�� jak również w liczbie dop�sz-
czon�ch do ma��r�. Znacząc� wzros� nas�ąpił zwłaszcza w liczbie �cząc�ch się 
i dop�szczon�ch do ma��r� dziewczą� dr�z�jskich. 

Niewielką liczbę biorąc�ch �dział w ��m procesie zawdzięcza się moder-
nizacji w �ej gr�pie społecznej oraz s�ałem� włączani� dr�z�jskich �czniów 
do ż�dowskiego pa�s�wowego s�s�em� oświa�� a �akże podnoszeni� poziom� 
na�czania (na�cz�ciele�� na�cz�cielki i kierownic� zdob�wają akademickie 
w�ksz�ałcenie). 

R�ch młod�ch Dr�zów w Izrael��� pows�ał� w 2001 rok��� s�anowi w�ją�-
kową organizację odzwierciedlającą szczególn� p�nk� widzenia i s�anowi-
sko Dr�zów w społecze�s�wie izraelskim. Organizacja działa we wsz�s�kich 
dr�z�jskich osadach. W „credo” pojawiając�m się na jej s�ronie in�erne�o-
wej cz��am�: „Organizacja s�awia sobie za cel zapewnienie war�ości �rad�-
cji i dziedzic�wa dr�z�jskiego�� izraelskiej d�m��� miłości ojcz�zn� i dobrego 
ob�wa�els�wa. Organizacja w�chow�je do ogólnol�dzkich �niwersaln�ch war-
�ości�� �akich jak prawda�� e��ka i sprawiedliwość�� z położeniem nacisk� na 
równość międz� l�dźmi�� godność człowieka i jego wolność.”.

S�mbol organizacji – złożon� z pięcioką�nej i pięciokolorowej dr�z�jskiej 
gwiazd� oraz ż�dowskiej gwiazd� Dawida – reprezen��je izraelskich Dr�zów. 

PożEgnaniE z rolniKiEM i PastErzEM stada 

W ciąg� la� gospodarka dr�z�jskiej wioski nie różniła się bardzo od gospo-
darki wiosek inn�ch mniejszości w Erec Israel: zarówno jedni�� jak i dr�dz� 
��rz�m�wali się głównie z �rad�c�jnego rolnic�wa. Z powod� war�nków �opo-
graficzn�ch wiosek�� w większości górz�s��ch�� rolnic�wo dr�z�jskie oparło się 
na �prawie plan�acji (oliwek�� winogron i owoców liścias��ch)�� a nieco mniej 
na �prawie zboża. Nieliczni pracowali na swoje ��rz�manie zapewniając 
�sł�gi w wiosce�� a niewielka liczba znalazła pracę poza nią. 

Upł�nęło wiele wod� w po�okach północ� i Karmel��� ab� również i rol-
nic�wo ��raciło swoją war�ość. Dzisiaj mniej niż 5% za�r�dnion�ch w dr�-
z�jskim sek�orze zarabia na chleb pracą na roli. Również jeśli doda się do 
nich członków rodzin� (dzieci�� żon��� dorosł�ch)�� zaangażowan�ch do �praw� 
rodzinnej ziemi i zajmowania się plan�acjami jako siła pomocnicza�� nadal nie 
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ma �o w�raźnego wpł�w� na dr�z�jską gospodarkę�� w k�órej obecnie prze-
waża charak�er miejski. 

Społecze�s�wo dr�z�jskie w Izrael� znajd�je się obecnie w apoge�m 
proces� rozpad� s�arego porządk� społecznego�� k�ór� rozpoczął się wraz 
z �s�anowieniem pa�s�wa i na począ�k� formowania się nowego społecznego 
porządk�. �owa �� o s�opniow�m rozłączeni� się �rzech główn�ch filarów 
��rz�mania �ej gr�p�: ziemia �prawna jako pods�awa ekonomiczna�� źródło 
��rz�mania i główne zajęcie; wielopokoleniowa rodzina (klan) jako domin�-
jąc� cz�nnik w �s�alani� porządk��� władza i prz�wódz�wo społeczne; religia 
i �rad�cja jako d�chowe źródło i najw�ższ� a��or��e� w kwes�iach społeczno-
k�l��row�ch. �ednocześnie dochodzą źródła ��rz�mania w�wodzące się z róż-
n�ch dziedzin. 

Rozwój ekonomiczn� nie pos�ęp�je w �akim sam�m �empie we wsz�s�kich 
dr�z�jskich osadach na północ�. Dali�a� al Karmel i Isfi�a są d�żo bardziej 
rozwinię�e pod względem ekonomiczn�m niż większość inn�ch osad. W ob�-
dw� świe�nie się rozwija handel i ��r�s��ka. T�siące prz�b�szów z Izraela 
i z zagranic� odwiedza �e dwie osad� w weekend��� k� radości miejscow�ch 
przedsiębiorców i właścicieli res�a�racji. 

Rozkwi� ekonomiczn� z jednej s�ron� prz�cz�nia się do podniesienia 
poziom� ż�cia�� ale z dr�giej nar�sza pods�aw� �rad�cji i społeczne kod� 
k�l��rowe. Pewna część społeczności w�raża obawę przed oddawaniem czci 
zachodniem� kapi�alizmowi�� widząc w nim realne niebezpiecze�s�wo dla is�-
nienia gr�p�. 

�edn�m z ważn�ch sk��ków zmian� ekonomicznej jes� nowa poz�cja dr�-
z�jskiej kobie��. W galop�jąc�m �empie rośnie poziom w�ksz�ałcenia Dr�-
z�jek oraz ich samoświadomość (przede wsz�s�kim z powod� o�warcia się 
na wiedzę). T�m sam�m poprawia się ich poz�cja w rodzinn�m gnieździe; 
zacz�nają mieć swój �dział w dec�zjach rodzinn�ch. Zmiana w s�a��sie Dr�-
z�jki widoczna jes� również w sposobie �bierania się młod�ch kobie� (coraz 
bardziej liberaln�m i modn�m)�� w zanikani� ins����cji swa�ania i w coraz 
większej niezależności ekonomicznej. 

Dawniej dr�z�jskie kobie�� sk�piał� się głównie na prowadzeni� gospo-
dars�wa domowego i �nikał� w�chodzenia do prac� poza domem. �iało �o 
swoje �rad�c�jne prz�cz�n� (całkowi�e podporządkowanie się mężowi)�� reli-
gijne (kon�ak� z obc�mi mężcz�znami) i prak��czne (np. sprawa mobilno-
ści). W os�a�nim dziesięcioleci� obraz �en zmienił się�� jako w�nik procesów 
zeświecczenia i modernizacji nawiedzając�ch dr�z�jskie społecze�s�wo�� o�wo-
rzenia się na �reści feminis��czne (za pośrednic�wem �niwers��e���� mediów 
w jęz�k� hebrajskim i angielskim oraz chęci popraw� jakości ż�cia�� k�órą 
można osiągnąć dzięki doda�kowej prac�jącej osobie w rodzinie). Dla�ego �eż 
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coraz więcej kobie� wchodzi na r�nek prac�. Wiele z nich jes� nawe� dopingo-
wan�ch przez rodzin� do zdob�cia w�ższego w�ksz�ałcenia i osiągnięcia ��m 
sposobem doda�kowego a���� na r�nk� prac�. 

Większość Dr�z�jek z w�ższ�m w�ksz�ałceniem zwraca się k� profesji 
na�czania. �odzin� prac� w ��m zawodzie są najw�godniejsze i �możliwiają 
jednocześnie prowadzenie dom� rodzinnego. �ednak z powod� szcz�płej 
ofer�� e�a�ów wiele z nich zos�aje bezrobo�n�mi albo przenosi się do sek�ora 
handlowego (przede wsz�s�kim w rodzinn�m in�eresie)�� do prac� w res�a�-
racji albo rodzinnej piekarni oraz do prac� fiz�cznej w pobliskich fabr�kach. 
Część dos�aje za�r�dnienie w charak�erze �rzędniczki w miejscowej radzie 
albo w oddziałach p�bliczn�ch ins����cji w osadach. Również zawod� spo-
łeczne s�ają się w os�a�nich la�ach coraz bardziej pop�larne wśród dr�z�j-
skich kobie�. W�jście zamężn�ch kobie� i ma�ek do prac� poza ich wioskami 
zobligowało do ��worzenia przedszkoli i żłobków a ��m sam�m s�worz�ło 
nową gr�pę opiek�nek�� przedszkolanek i pomocnic. 

A co z zawodami bardziej pres�iżow�mi i prz�nosząc�mi więcej z�sków? 
Nieliczn�m�� z w�ją�kową odwagą i de�erminacją (w większości dzięki wspar-
ci� rodziców i męża) �daje się dojść w karierze do zajęć�� k�óre w przeszłości 
b�ł� �ważane za nieodpowiednie dla kobie� (adwoka��ra�� med�c�na�� archi-
�ek��ra i inne). Kobie�� �e mają dec�d�jącą rolę w zmianie s�a��s� Dr�z�jki�� 
gd�ż �or�ją drogę�� �worzą modele s�kces� i zmiękczają �rad�c�jne for�ece 
sprzeciw�. 

Wiel� Dr�zów ma nadal �r�dności z zaakcep�owaniem zmian w �rad�c�j-
n�ch rolach kobie���� k�óra powinna pows�rz�m�wać się od każdej społecznej 
działalności cz� prac� z mężcz�znami. Problem �en mają nie ��lko religijni 
Dr�zowie�� ale �eż pewna gr�pa świeckich. Wiele zawodów pozos�aje dla nich 
nadal niedos�ępn�ch – na prz�kład sł�żba w siłach bezpiecze�s�wa albo samo-
dzielne prowadzenie własnego in�eres�. 

Dr�z�jki nie są zazw�czaj za�r�dniane jako d�rek�orki (również dr�giego 
s�opnia)�� ponieważ w społeczności �ej nie jes� prz�ję�e�� ab� mężcz�zna b�ł 
w jakikolwiek sposób podporządkowan� kobiecie. Również zawod� ar��s��czne 
(film�� gra ak�orska i�p.) są zamknię�e przed nimi�� głównie z prz�cz�n ob�cza-
jow�ch i e��czn�ch�� a �akże z powod� nies�andardow�ch godzin prac�. 

Prz�kład demons�r�jąc� poz�cję dr�z�jskiej kobie�� jako zamknię�ej nadal 
międz� konserwa��wn�mi war�ościami a nowoczesn�m e�osem można zna-
leźć w sposobach prowadzenia dom� i prowadzeni� pojazdów przez kobie��. 
W większości dr�z�jskich rodzin �o mężcz�zna jes� odpowiedzialn� za bieżące 
nadzorowanie b�dże��. �es� �eż zobligowan� do w�kon�wania opła� oraz kon-
�ak�ów z władzami i ins����cjami (rada�� pocz�a�� bank); zna bardzo dobrze 
sposób ich działania i wie�� jak do�rzeć do każdego miejsca�� �akże znajd�jącego 
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się poza osadą. Co więcej�� ojciec rodzin� ma nieograniczone prawo w�jeżdżać 
z wioski. �owa �� zarówno o prawie jazd� zapewniając�m m� mobilność�� jak 
również o prawie „społeczn�m” �możliwiając�m w�jazd��� zała�wianie spraw 
bez sprawdzającego i kr���cznego oka mieszka�ców wioski. War�o podkre-
ślić�� że przed rokiem siedemdziesią��m kobie�om dr�z�jskim nie b�ło wolno 
prowadzić pojazdów. Obecnie liczba kobie� zdob�wając�ch prawo jazd� wciąż 
rośnie�� ale nadal nie jes� prz�ję�e�� żeb� kobie�a prowadziła samochód poza 
osadą�� zwłaszcza jadąc sama. 

Dr�zowie prz�kładają wielkie znaczenie do pres�iż� w�kon�wanej profesji 
i będą chcieli �cz�ć się zawod��� k�ór� �waża się za cenion��� choć ocz�wiście 
nie zawsze jes� �o możliwe. Rodzice �czes�niczą w podejmowani� dec�zji�� 
s��m�l�ją dzieci w odpowiednim kier�nk� i szcz�cą się swoim po�omkiem�� 
k�órem� �dało się zdob�ć dla siebie pres�iżową profesję. 

Normą jes��� iż Dr�zowie wolą pracować na �erenie osad��� k�órą zamiesz-
k�ją�� albo w jej pobliż� (niewiele zajęć oblig�je oddalenie się od dom��� jak 
na prz�kład wojsko izraelskie). Dzieje się �ak z powod� głębokiej więzi z ich 
rodziną i z ziemią. 

Prawie wsz�s�kim mniejszościom na świecie w prz�jęci� do prac� pomaga 
zwłaszcza polecenie ze s�ron� prz�jaciół�� krewn�ch cz� znajom�ch. Kied� 
w osadzie pojawia się ofer�a szanowanej f�nkcji (na prz�kład d�rek�or 
szkoł�)�� cał� klan angaż�je się na rzecz swego kand�da�a. Zazw�czaj liczba 
f�nkcji w osadzie jes� ograniczona i dla�ego współzawodnic�wo jes� bar-
dzo d�że�� a napięcia wielkie; czasem prowadzą one do przemoc� słownej  
i fiz�cznej. 

W�bor� do zarząd� rad� s�anowią rozwiązanie za�r�dnieniowe�� k�óre 
z biegiem la� zakorzeniło się w osadach dr�z�jskich. W�bran� przewodni-
cząc� będzie wolał mianować członków swojej rodzin� i spokrewnion�ch na 
�pragnion�ch „popleczników”. Nic więc dziwnego�� że w wiel� prz�padkach 
wsz�s�kie w�siłki okaz�ją się dozwolone�� ab� zdob�ć �pragnione zw�cięs�wo 
w miejscow�ch w�borach. W północnej osadzie dr�z�jskiej Yirka międz� Kar-
mielem a Akko w okresie poprzedzając�m w�bor� w 2003 rok� spor� dopro-
wadził� do rękocz�nów i w�mian� s�rzałów. 

Wedle �inis�ers�wa Przem�sł��� handl� i Za�r�dnienia (s�an na 2003 rok)�� 
główne dziedzin��� w k�ór�ch są za�r�dniani Dr�zowie�� �o sek�or p�bliczn� 
– zwłaszcza zarządzanie�� oświa�a�� zdrowie�� opieka społeczna i pomoc (40��5% 
z za�r�dnion�ch); przem�sł (20%) i b�downic�wo (11��8%). 40% z za�r�dnio-
n�ch Dr�zów ��rz�m�je się z prac zawodow�ch�� 18��6% jes� agen�ami�� zaj-
m�jąc�mi się handlem i �sł�gami�� a 14��1% ma wolne i akademickie zawod�. 
Około 36% z za�r�dnion�ch Dr�z�jek w�kon�je zawod� wolne i �echniczne�� 
zwłaszcza w dziedzinie na�czania. 
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Ważn� p�nk� w związk� z za�r�dnieniem: podobnie do s���acji � Arabów�� 
również liczba Dr�zów prac�jąc�ch w sł�żbach pa�s�wa jes� mniejsza od ich 
liczb� w pop�lacji. Zjawisko �o w�nika zarówno z ich koncen�racji w małej 
liczbie osad dalekich od Tel Awiw� i �erozolim��� jak również z jawnej i �kr�-
�ej d�skr�minacji przez ins����cje pa�s�wa. S���acja �a powod�je odcz�cia 
gor�cz� i wielkiej fr�s�racji w społeczności. 

Liczba Dr�zów prac�jąc�ch na własn� rach�nek – mężcz�zn i kobie� 
razem – jes� podwójna w porównani� do za�r�dnion�ch Ż�dów; świadcz� 
�o o wielkim znaczeni��� jakie prz�kładają Dr�zowie do handl� i prac� na 
własn� rach�nek. Liczba dr�z�jskich mężcz�zn definiowan�ch jako prac�jąc� 
na własn� rach�nek w�nosi ok. 20% (wobec 11% � Ż�dów)�� na�omias� liczba 
Dr�z�jek definiowan�ch jako prac�jące na własn� rach�nek w�nosi ok. 12% 
(wobec 6% � Ż�dówek). �ożliwe�� iż liczba prac�jąc�ch na własn� rach�nek 
wśród dr�z�jskich mężcz�zn jes� nieco zaw�żona�� ponieważ nie wiadomo�� il� 
jes� najmowan�ch pracowników w siłach bezpiecze�s�wa. 

Topograficzne war�nki większości dr�z�jskich osad sąsiad�jąc�ch z górami 
�alilei pogarszają ich dos�ępność. Oddalone są od miejskich wielkich cen-
�rów znajd�jąc�ch się na pasie nadbrzeżn�m (międz� Aszkelonem a hajfą)�� 
na główne drogi w�jeżdża się z wiosek drogami dr�gorzędn�mi�� a doda�kowo 
s�s�em kom�nikacji miejskiej nie jes� �ak rozwinię�� jak w ż�dowskich osa-
dach (prak��cznie cała �alilea cierpi z powod� wielkich problemów kom�-
nikac�jn�ch). Z sondaż� przeprowadzonego przed kilkoma la�� w�nika�� że 
ponad 70% z za�r�dnion�ch Dr�zów jedzie do prac� własn�m pojazdem�� 
pojazdem z miejsca prac��� przejazdem zorganizowan�m albo s�opem. �niej 
niż jedna �rzecia korz�s�a z kom�nikacji miejskiej. Bez wą�pienia ma �o nega-
��wn� wpł�w na możliwości znalezienia prac� l�b ��rz�mania s�ałej posad�. 

Dziedziną�� k�óra prz�ciągała i prz�ciąga liczn�ch Dr�zów�� jes� s�s�em 
obronn�. Dane w ��m p�nkcie są po pros�� zadziwiające: zakłada się�� że  
30–40% z dr�z�jskiej sił� roboczej zalicza się do sił bezpiecze�s�wa�� w porów-
nani� do 15% w sek�orze ż�dowskim. Niek�órz� �wierdzą�� że prz�cz�ną �ej 
s���acji jes� �akże brak zachę�� ze s�ron� prz�wódców społeczności�� k�órz� 
nie skłaniają swoich s�nów do zaangażowania się w inne dziedzin�. 

W poszczególn�ch wioskach (zwłaszcza oddalon�ch i górz�s��ch�� w k�ór�ch 
nie ma pods�aw� ekonomicznej na prz�jęcie żołnierz� po sko�czonej sł�żbie 
wojskowej) liczba za�r�dnion�ch w ogniwach s�s�em� obronnego dochodzi do 
60% i więcej ze wsz�s�kich prac�jąc�ch. 

Dr�zowie mają swoje przeds�awiciels�wo we wsz�s�kich ogniwach s�s�em� 
obronnego�� począwsz� od wojska izraelskiego�� po sł�żb� graniczne�� policję 
Izraela�� Sł�żbę Bezpiecze�s�wa Ogólnego (szabak)�� szabas (sł�żbę w wię-
zieniach) i przem�sł wojskow�. Około 40% z pracowników sł�żb� granicz-
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nej jes� Dr�zami�� około 18% pracowników sł�żb� w więziennic�wie �o �eż  
Dr�zowie. 

Dr�zowie wchodzą w skład wsz�s�kich organizacji wojska i policji�� zwłasz-
cza w organizacji walczącej�� w wiel� prz�padkach w walce z Pales���cz�kami 
zarówno w ramach sł�żb� granicznej�� jak również sł�żb� w więziennic�wie�� 
w�magającej pilnowania więźniów�� k�órz� zagrażali bezpiecze�s�w� pa�s�wa. 
Fak��� że arabski jes� ich jęz�kiem ojcz�s��m�� �możliwia wojsk� izraelskiem��� 
sł�żbie granicznej i sł�żbie w więziennic�wie zrobić poż��eczn� �ż��ek z ich 
zdolności wobec pop�lacji pales���skiej mówiącej po arabsk�. 

Wedle dan�ch szabas��� ak��aln�ch na rok 2006�� 1.060 z 5.924 pracowników 
�ej sł�żb� jes� Dr�zami (prawie 18% ze wsz�s�kich pracowników szabas�). 
Liczba �a gór�je w widoczn� sposób nad częścią�� jaką s�anowią w pop�lacji. 
Dr�zowie z wielkim �znaniem odnoszą się do zawodów związan�ch z ��rz�-
m�waniem porządk�. Sł�żba we wsz�s�kich siłach bezpiecze�s�wa jes� dla 
nich związana z heroizmem i odwagą; s�anowi s�mbol wierności pa�s�w�. 
Doda�kowo sł�żba w różn�ch siłach bezpiecze�s�wa s�anowi źródło ��rz�ma-
nia obiec�jące s�abilność ekonomiczną i socjalną. 

Większość Dr�zów woli pracę w ogniwach s�s�em� obronnego pomimo 
s�os�nkowo ciężkich war�nków prac� (s�rowa d�sc�plina�� zagrożenie fiz�czne�� 
oddalenie miejsca prac� od osad��� dł�ga nieobecność w dom�). Cz�nnikami 
wpł�wając�mi na �ę preferencję są: 
– d�ża ofer�a e�a�ów w różn�ch ogniwach s�s�em� obronnego wobec nie-

wielkiej ofer�� na r�nk� c�wiln�m��
– za�r�dnienie�� k�óre nie jes� �zależnione od zawodow�ch kompe�encji cz� 

wcześniejsz�ch war�nków poza odb�ciem perfekc�jnie pełnej sł�żb� woj-
skowej��

– proces prz�jmowania do prac� jes� s�os�nkowo kró�ki i nie jes� związan� 
z niepo�rzebną bi�rokracją�� w szczególności gd� mowa o bezpośrednim 
przejści� z obowiązkowej sł�żb� wojskowej do sł�żb� zawodowej��

– praca w siłach bezpiecze�s�wa oznacza s�os�nkowo w�soką zapła�ę�� w po-
równani� do �ego�� co moglib� dos�ać na r�nk� c�wiln�m�� sieć �bezpiecze� 
socjaln�ch i różn�ch premii ekonomiczn�ch (doda�ki�� poż�czki�� w niek�ó-
r�ch prz�padkach w�poż�czan� samochód)�� a wiek odejścia na emer���rę 
jes� s�os�nkowo wczesn� w porównani� z inn�mi sek�orami w gospodarce 
i �możliwia rozwinięcie jeszcze dr�giej karier���

– odcz�cie równości w miejsc� prac� bez d�skr�minacji na �le pochodzenia 
cz� religii��

– praca na zmian� oraz �s�alone �rlop� ��godniowe i miesięczne �możli-
wiają wiel� �prawianie w woln�m czasie ziemi i plan�acji�� k�óre są w ich 
posiadani� jako doda�kowe źródło ��rz�mania wspomagające rodzinę��
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– odcz�cie prz�należności i włączenia do społecze�s�wa izraelskiego przez 
osobis�� wkład dla pa�s�wa Izrael i jego bezpiecze�s�wa��

– Dr�z w m�nd�rze ciesz� się z �znanej poz�cji i pres�iż� w społeczności.
Doświadczenie�� jakie zdob�li podczas sł�żb� wojskowej�� �możliwia mło-

d�m Dr�zom zajmowanie się zawodami posiadając�mi charak�er obronn� 
również w sek�orze c�wiln�m. Wiel� z członków społeczności za�r�dnia się 
jako ochroniarze w różn�ch p�bliczn�ch miejscach (pa�s�wowe ins����cje�� 
cen�ra handlowe�� miejsca rozr�wki). 

Należ� podkreślić�� że jed�nie mężcz�źni prac�ją w sł�żbie bezpiecze�-
s�wa. Dr�z�jki są zwolnione od sł�żb� wojskowej i dla�ego nie mają za sobą 
�akich doświadcze�. Na��ralnie cen�ra za�r�dnienia w siłach bezpiecze�s�wa�� 
a w szczególności f�nkcje związane z prak��ką wojskową�� w�kon�wane są na 
�erenach oddalon�ch od per�ferii osad (w ��dei i Samarii�� w okolicach S�ref� 
�az� – Aszkelon�� Sdero��� na granicach i w więzieniach dla więźniów zagra-
żając�ch bezpiecze�s�w� Izraela i�p.); w niewielkim s�opni� są �o f�nkcje 
��rz�m�wania porządk� na miejsc�. Dla�ego wielka liczba mężcz�zn za�r�d-
nion�ch w siłach bezpiecze�s�wa wpł�wa na charak�er ż�cia w osiedlach dr�-
z�jskich. Tak na prz�kład w wiel� osiedlach przez większość dni w ��godni� 
nie ma prawie wcale młod�ch mężcz�zn�� ale w weekend� �lice zalewane są 
przez nosząc�ch m�nd�r�. Doda�kow�mi milcząc�mi świadec�wami są osiedla 
„zb�d�j swój dom”dla odb�wając�ch sł�żbę w siłach bezpiecze�s�wa i ocz�wi-
ście cmen�arze wojskowe – obce zjawisko w wioskach pozos�ał�ch mniejszości 
w Izrael�. 

Większość za�r�dnion�ch w ogniwach s�s�em� obronnego ma również 
wpł�w na inne zawod�: ��lko mniejszość za�r�dniona jes� w akademickim 
sek�orze i marke�ing��� a większość w sek�orze �sł�gow�m. Wzras�ająca pop�-
larność sł�żb� w siłach obronn�ch prz�niosła �eż s�os�nkowe zmniejszenie 
liczb� pracowników w gałęziach przem�sł� z 33% wsz�s�kich za�r�dnion�ch 
na począ�k� la� osiemdziesią��ch do około 10% obecnie. 

Wedł�g oficjaln�ch dan�ch poziom społeczno-gospodarcz� większości dr�-
z�jskiego społecze�s�wa jes� s�os�nkowo niższ� w s�os�nk� do całej pop�-
lacji. Tak na prz�kład w rok� 2002 średnia pensja mężcz�zn w osiedlach 
dr�z�jskich w�nosiła około 5400 szekli�� a średnia pensja kobie� 2400 szekli. 
Dla porównania�� średnia pensja w izraelskiej gospodarce w ��m sam�m rok� 
w�nosiła 7604 szekli. 

Co więcej�� osiedla zamieszkiwane przez dr�z�jską pop�lację zaklas�fiko-
wane są przez �łówn� Urząd S�a��s��czn� do 3 i 4 wars�w� (z 10) w klas�fika-
cji społeczno-ekonomicznej pod względem poziom� ż�cia przeprowadzonej. 

W społecze�s�wie dr�z�jskim jes� wiel� biedn�ch�� napo��kając�ch na 
codzienne �r�dności i ż�jąc�ch z dnia na dzie�. Również z p�nk�� widze-
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nia oficjaln�ch dan�ch mowa �� o biedn�m społecze�s�wie. Ale objazd po 
osiedlach dr�z�jskich pokaz�je całkowicie inną rzecz�wis�ość. Znaki �bós�wa 
i nędz� nie są powszechne. Przeciwnie�� widoczn� jes� dość w�soki w skali świa-
�owej poziom ż�cia i mieszkania. L�dzie nie są spieczeni sło�cem�� nie chodzą 
w łachach i nie można spo�kać biedn�ch�� poniewierając�ch się po �licach 
i prosząc�ch o jałm�żnę. Również większość domów nie jes� ciasna i zap�sz-
czona. Inn�mi słow��� mimo że oficjalnie społecze�s�wo dr�z�jskie �ważane 
jes� za „biedne”�� fak��cznie nie jes� �akie (w wielkim �ogólnieni�). D�ża 
część Dr�zów należąc�ch do „najniższej dziesią�ki” (10% pop�lacji znajd�ją-
cej się najniżej na drabinie społeczno-gospodarczej) nie jes� biedna wedł�g 
zachodniego roz�mienia. Dzieje się �ak z par� prz�cz�n:
– szara s�refa i praca na czarno (prz�ję�e i powszechne w sek�orze)�� zapła�a 

bez rach�nków�� za pośrednic�wem �owarów albo �sł�g zamias� opła�� pie-
niężnej i�p.�� 

– cen� prod�k�ów (zwłaszcza spoż�wcze i �braniowe) w dr�z�jskich osied-
lach – niskie�� czasem znacząco niższe od średniej cen� w ż�dowskich osied-
lach��

– k�l��ra pomoc� i wzajemnego wsparcia�� zakorzeniona w dr�z�jskim spo-
łecze�s�wie�� �niemożliwiająca człowiekowi dojście do sromo�nej nędz� 
(głód�� brak dach� nad głową)��

– w rękach wiel� rodzin – środki ��rz�mania�� k�óre nie wchodzą w skład 
oficjaln�ch rapor�ów (plan�acje�� ogrod��� warz�wa�� zbiorniki na wodę i�p.);

– wiele rodzin nie płacąc�ch poda�ków (zwłaszcza poda�k� od własności) 
i nie zgłaszając�ch rapor�� o swojej własności��

– wzniesienie dom� mieszkalnego i jego ��rz�manie znacznie niższe od śred-
niej w ż�dowskim sek�orze (wiele rodzin ma pr�wa�ną ziemię�� a b�dowa 
jes� najczęściej przeprowadzana przez krewn�ch). 

sabra MówiąCy Po arabsKu

��ż w �rz�dzies��ch la�ach XX wiek��� kied� ż�dowski jisz�w (osada) w Pa-
les��nie z marginesowej mniejszości przeksz�ałcał się w gr�pę o wielkiej sile 
demograficznej�� ekonomicznej�� poli��cznej i wojskowej�� pojawił� się pierwsze 
zwias��n� współprac� na płaszcz�źnie obronnej międz� Ż�dami a Dr�zami. 

Dr�zowie�� mieszka�c� wiosek w Erec Israel i S�rii�� k�órz� zos�ali zwer-
bowani przez l�dzi Shai (Sł�żb� informacji hagan�)�� dos�arczali rozmai�ej 
informacji i nawe� sł�ż�li pomocą we wprowadzani� �kr���ch dr�z�jskich 
agen�ów wśród ocho�ników pomagając�m bandom arabskim działając�m na 
�erenie �alilei�� k�ór�mi kierował �ohammad Amin al-h�ssaini. Dr�zowie 
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sprzedawali �eż organizacji hagan� bro� i am�nicję�� k�óra b�ła szm�glowana 
z S�rii cz� Liban� albo k�piona w arabskich wioskach �alilei (poroz�mie-
nie o sprzedaż� broni i am�nicji zos�ało podpisane międz� Abbą h�shi a La-
bibem ab� R�k�nem z wioski Isfi�a).

Współpraca miała napo�kać problem��� kied� okazało się�� że sił� Arabskiej 
Armii W�zwole�czej Qaw�qji (k�ór� podczas wojn� w�zwole�czej najechał 
z S�rii na Erec Israel) mają w swoim składzie oprócz irackich i s�r�jskich 
ocho�ników również żołnierz� dr�z�jskich. Na czele dr�z�jskiego p�łk� s�ał 
Szakib Wahab�� kapi�an w wojsk� s�r�jskim. 

Po pokonani� p�łk� dr�z�jskiego Wahaba w bi�wie o kib�c Rama� Yoha-
nan w kwie�ni� 1948 rok� zos�ało zawar�e �ajne „prz�mierze krwi” międz� 
Dr�zami a Ż�dami�� zgodnie z k�ór�m Dr�zowie przes�ali popierać s�ronę 
arabską i przeszli na s�ronę ż�dowską. Zaraz po ��m walcz�li po s�ronie 
hagan� w bi�wach o Rama� Yishai. �ednos�ka �czes�nicz�ła również w pa�ro-
lowani� i pilo�owani� oddizałów wojska izraelskiego�� k�óre zaa�akował� arab-
skie wioski �aba i A’in ghazalé w Karmel��� gdzie Arabowie opanowali drogę 
hajfa-Tel Awiw i zaa�akowali ż�dowskie pojazd�. 

W ko�c� la�a 1948 rok� Sz�ab �eneraln� wojska izraelskiego pos�anowił 
��worz�ć reg�larną jednos�kę złożoną z mniejszości Bed�inów�� Czerkiesów 
i Dr�zów. Do jej zada� należał� cele wojskowe�� jak pa�rol i w�wiad�� ale �akże 
poli��czne: dążenie do pogłębienia podziałów międz� Dr�zami�� Czerkiesami 
i Bed�inami a pales���skimi Arabami. �ednos�ka zos�ała zorganizowana na 
bazie e�nicznej�� każda mniejszość miała swój oddzieln� oddział. 

W lis�opadzie 1948 rok� Ben ��rion wpadł na pom�sł przeksz�ałcenia 
dr�z�jskiej jednos�ki w żandarmerię (rodzaj s�raż� granicznej). W is�ocie 
pom�sł zos�ał �rzecz�wis�nion� pomimo sprzeciw� prz�wódc� wojskowego 
w �alilei i na dr�z�jską jednos�kę zos�ała nałożona misja s�rzeżenia granic. 

W rok� 1951 zdec�dowano o powiększeni� jednos�ki mniejszościowej�� 
a nazwa zos�ała zmieniona na jednos�kę 300. �ednos�ka �a przeksz�ałciła się 
wkró�ce w wojskową markę gr�p��� a jej s�kces� w znacząc� sposób prz�cz�nił� 
się do awans� dr�z�jskich oficerów w armii izraelskiej i do popraw� wize-
r�nk� �ej społeczności w ż�dowskim społecze�s�wie. 

Na począ�k� la� pięćdziesią��ch społeczność dr�z�jska s�ała się celem cięż-
kich wewnę�rzn�ch sporów wokół p��ania o obowiązkow� pobór do wojska. 
Część prz�wódców sprzeciwiała m� się�� a inni b�li za. W rez�l�acie szala wagi 
przech�liła się na rzecz obowiązkowego pobor� i b�ła �o his�or�czna dec�zja�� 
k�óra zaw�rokowała o losie społeczności dr�z�jskiej w Izrael�. 

W la�ach siedemdziesią��ch wierność Dr�zów pa�s�w� nie podlegała j�ż 
żadnej wą�pliwości i rozróżnienie pomiędz� pop�lacją dr�z�jską a arabską 
b�ło silnie obecne w ż�dowskiej świadomości. W 1971 rok� David Elazar�� wów-
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czas prz�wódca zwierzchnic�wa północnego Sił obronn�ch Izraela�� przekonał 
sz�ab generaln��� b� �możliwić Dr�zom sł�żbę również w br�gadzie piecho�� 
„�olani”�� br�gadzie pancernej�� mar�narce wojennej�� k�rsach dla oficerów 
(Bahad 1) i eksped�cjach wojska izraelskiego za granicą. 

W rok� 1979 jednos�ka 300 zos�ała ogłoszona br�gadą. Po raz pierwsz� na 
dowódcę br�gad� zos�ał powołan� Dr�z�� p�łkownik hajel Salah�� k�ór� później 
zos�ał przeniesion� do br�gad� pancernej i mianowan� jej dowódcą. Z czasem 
zos�ał �eż pierwsz�m Dr�zem�� k�ór� o�rz�mał s�opie� generała br�gad�. 

W la�ach osiemdziesią��ch w wojsk� izraelskim coraz �o nowe jednos�ki 
i f�nkcje zos�ał� �dos�ępnione dla Dr�zów. �ednocześnie obok proces� o�war-
cia się wojska izraelskiego na rekr���jąc�ch się Dr�zów�� rozpoczął się prz�-
spieszon� proces normalizacji sł�żb� wojskowej w ż�ci� społeczności�� aż do 
przeksz�ałcenia jej w jedną z charak�er�s��czn�ch cech gr�p�. S�ało się �o 
międz� inn�mi dzięki o�warci� się młod�ch Dr�zów na wojsko izraelskie jesz-
cze przed ich poborem. Oficerowie wojska prz�chodzą do szkół w dr�z�jskich 
osadach i dają młod�m w�kład� agi��jące do sł�żb� wojskowej; dos�arczają 
im również informacji o różn�ch armiach. 

Dr�zowie cieszą się obecnie pełną równością w sł�żbie bezpiecze�s�wa. 
Wsz�s�kie jednos�ki wojskowe (włączając k�rs pilo�aż��� k�rs saperski�� 
w�wiad� wojskowego�� W�ższą Szkołę Bezpiecze�s�wa Narodowego i inne) są 
dla nich o�war�e�� a awans na drabinie s�opni wojskow�ch odb�wa się wedle 
ich zdolności i w�konan�ch zada��� �ak jak � inn�ch. 

Obecnie liczba rekr���jąc�ch się spośród Dr�zów jes� s�os�nkowo w�ższa 
od �ej z sek�ora ż�dowskiego. W rok� 2007 procen� rekr���jąc�ch się Dr�zów 
�s�alił się na 86%�� z nich wsz�s�kich rekr��owało się do formacji „walczącej” 
57%. Zjawisko �ch�lania się od sł�żb� wojskowej nie jes� prawie wcale znane�� 
bo �ch�lając� się jes� �ważan� za kogoś�� k�o rz�ca plamę na całą społeczność. 
�ednakże dziewczę�a i pobożni Dr�zowie zwolnieni są ze sł�żb� wojskowej 
z powodów religijn�ch. 

Dł�go�rwała sł�żba wojskowa przenosi młodego Dr�za z jego wioski 
w komple�nie inne ram� ż�cia�� w k�ór�ch nie ma znaczenia r�walizacja i kon-
flik�� międz� klanami. �łodzi Dr�zowie s��kają się ze swoimi ż�dowskimi 
rówieśnikami we wsz�s�kich jednos�kach�� �czą się ich poznawać i o�wie-
rają się na zachodnią k�l��rę. Dł�go�rwała sł�żba wojskowa s�awia złożone 
w�zwania�� zmienia s�s�em war�ości młodego pokolenia�� rozbija konwenanse 
i rz�ca nowe świa�ło na �rad�cję�� zw�czaje i wiarę�� w k�ór�ch w�rośli. 

Sł�żba wojskowa prz�spiesza in�egrację Dr�zów w społecze�s�wie izrael-
skim. Po pierwsze�� podkreśla ich �prz�wilejowaną poz�cję w porównani� do 
inn�ch mniejszości i pogłębia ich ��ożsamianie się z pa�s�wem. Po dr�gie�� 
wojsko jes� �ważane od zawsze za cen�ralną oś w społecze�s�wie izraelskim; 
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jes� �rampoliną dla związków społeczn�ch i osobis��ch międz� mniejszością 
dr�z�jską a większością izraelską. Po �rzecie�� wojsko izraelskie cz�ni żołnierza 
dojrzalsz�m�� wzmacnia go i daje m� narzędzia pomocne na prz�szłej drodze 
ż�cia. Dr�z ko�cząc� sł�żbę wojskową rozpocz�na s��dia�� prac�je poza miej-
scem zamieszkania�� sz�ka lepiej pła�n�ch zajęć�� marz� o jeszcze w�ższ�m 
poziomie ż�cia�� prac�je ciężko�� w�kaz�je inicja��wę�� demons�r�je pracowi�ość 
i niezależność�� k�óre rozwinął w czasie sł�żb� w wojsk�. 

W w�nik� bliskiego kon�ak�� z Ż�dami mówion� jęz�k Dr�zów przepla-
�an� jes� niezliczoną ilością słów i w�raże� hebrajskich�� odzwierciedlając�ch 
również now� s�s�em war�ości. Widoczne jes� �o zwłaszcza wśród młod�ch 
odb�wając�ch sł�żbę w wojsk�. Sł�chanie ich rozmow� jes� ciekaw�m i fasc�-
n�jąc�m przeż�ciem�� bo s�anowi wspaniał� w�raz s�n�ez� pomiędz� k�l��rą 
arabską a k�l��rą hebrajską. Czasami �r�dno rozróżnić�� cz� mówią po arab-
sko-hebrajsk� cz� po hebrajsko-arabsk�. Dr�z�jki władają znacznie gorzej 
jęz�kiem hebrajskim z powod� słabszego kon�ak�� z ż�dowską pop�lacją. Ale 
obecnie coraz więcej dziewczą� s��di�je na �niwers��e�ach (przede wsz�s�kim 
na �niwers��ecie w hajfie i w pobliskich szkołach w�ższ�ch); s��dia znacząco 
poprawiają ich �mieję�ność posł�giwania się jęz�kiem hebrajskim. Trzeba �eż 
jednak podkreślić�� że hebrajski nadal s�anowi dla nich niemałą przeszkodę�� 
zwłaszcza we wsz�s�kim�� co się ��cz� w�rażania się na piśmie. �ęz�k młod�ch�� 
pełn� kolażów�� w�raża nie ��lko proces as�milacji Dr�zów w społecze�s�wie 
izraelskim i rosnąc� wpł�w pop�larnej k�l��r��� ale �eż pogłębiającą się w spo-
łecze�s�wie dr�z�jskim różnicę pokole�. W�rażenia jęz�kowe i liczne �rad�-
c�jne sposob� rozmow� po pros�� coraz bardziej znikają z ich jęz�ka. 

Pos�ać żołnierza i oficera dr�z�jskiego w wojsk� izraelskim jes� pod wie-
loma względami rodzajem b�dzącej podziw „krz�żówki” międz� k�l��rami 
hebrajską i arabską. �eśli chce się i dopasow�je – jes� �o możliwe. W ��m 
względzie Dr�zowie zar�sow�ją op��mis��czną prz�szłość dla Bliskiego 
Wschod�. 

POLITyka InTegRacjI 

Dr�zom �dało się zawsze zbierać większą siłę poli��czną od ich elek�ora��. 
Prz�cz�nę �ego można znaleźć w s�os�nkach bliskości i za�fania is�niejąc�ch 
międz� Dr�zami a Ż�dami�� jak również w silniejsz�m połączeni� sek�ora dr�-
z�jskiego z ins����cją izraelską w porównani� do sek�ora arabskiego. 

Doda�kow�m możliw�m powodem może b�ć energiczne zabieganie s�joni-
s��czn�ch par�ii o dr�z�jskie głos� z powod� konieczności włączenia na lis�� 
kand�da�ów do Knese�� jakiegokolwiek przeds�awiciela mniejszości arab-
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skiej. Kand�da� Dr�z spełniając� �ę f�nkcję przeds�awian� jes� jako przeds�a-
wiciel pop�lacji mówiącej po arabsk�. W dziennikarskim żargonie naz�wano 
�o zjawisko c�nicznie: „Dr�z domow�”. 

Począwsz� od dr�giego Knese�� (1951–1955) do ósmego (1973–1977)�� 
dr�z�jska społeczność będzie reprezen�owana za pośrednic�wem jednego 
członka Knese�� – zawsze w ramach par�ii Prac� (�apaj) i jej arabskich 
par�ii sa�eli�ów. 

Kampania w�borcza do dziewią�ego Knese�� (17 maja 1977 do 30 czerwca 
1981) �s�anowiła nową erę�� k�órej znakiem b�ło ��worzenie par�ii cen�r�m 
Dasz (Demokra��czn� R�ch na rzecz zmian�) na czele z generałem d�wi-
zji (w rezerwie) Yigaelem Yadinem. W kampanii �ej zos�ał również pobi�� 
rekord w liczbie dr�z�jskich członków Knese���� k�órz� kied�kolwiek zasiadali 
�� równocześnie – b�ło ich cz�erech: Zidan A�shié i Shafik Asa’ad (z ramienia 
Dash)�� �abr �oa’ddi (z ramienia Ra’am Zjednoczonej Lis�� Arabskiej) i Amal 
Nasr Aldin (z ramienia Lik�d�). W prz�szł�ch Knese�ach reprezen�acja Dr�-
zów wracała do 1–2 przeds�awicieli (aż do dw�nas�ego Knese���� w k�ór�m 
Dr�zowie nie mieli żadnego przeds�awiciela�� i Knese�� szesnas�ego�� w k�ó-
r�m reprezen�acja wzrosła do �rzech). 

Wraz z w�b�chem dr�giej In�ifad� (październik 2000) Knese� rozpadł się 
i w w�borach�� k�óre odb�ł� się w l���m 2001 rok��� większością głosów w�grał 
Ariel Szaron�� k�ór� s�worz�ł prz�szł� rząd. Szaron powołał członka Knese�� 
Salaha Tarifa z par�ii Prac� na minis�ra bez �eki mianowanego z ramienia 
arabskiego sek�ora i minis�ra do spraw mniejszości w bi�rze premiera. Cz�-
nem ��m Tarif zmienił his�orię „jako pierwsz� nie ż�dowski minis�er w dzie-
jach pa�s�wa Izrael”. 

Prak��cznie większość Dr�zów głos�je na dwie d�że s�jonis��czne par�ie 
(zazw�czaj Par�ia Prac� i Lik�d) i na ich kand�da�ów na premiera�� z małą 
�endencją na rzecz Par�ii Prac� i jej kand�da�ów. Zjawisko �o odzwierciedla 
zmianę w s�a��sie Dr�zów�� zarówno z p�nk�� widzenia ich zbiorowej �ożsamo-
ści�� jak również ich wizer�nk� w oczach Ż�dów – z gr�p� znajd�jącej się poza 
granicami izraelskiego kolek��w� albo najw�żej na jego obrzeżach�� w gr�pę 
�znawaną i �znającą siebie za nieodłączną część społecze�s�wa izraelskiego. 

Osiemnas�e w�bor� do Knese�� (10 l��ego 2009) odznacz�ł� się przej-
ściem wiel� w�borców dr�z�jskich z popierając�ch par�ię Prac� do popiera-
jąc�m Kadimę�� Lik�d i par�ię Avigdora Libermana „Izrael nasz�m domem”. 
Członkami �ego Knese�� jes� cz�erech Dr�zów�� z pięci� kand�da�ów z róż-
n�ch par�ii. 

Dr�zowie znani są z w�sokiej frekwencji w�borczej. W la�ach 1951–1977 
�kładała się ona wokół 84%. �es� �o bardzo w�soka liczba w świa�owej skali�� 
w�ższa od liczb no�owan�ch w ż�dowskim sek�orze. 
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Od la� osiemdziesią��ch frekwencja Dr�zów w za�ważaln� sposób spada. 
Zjawisko �o łącz� się z ogólną �endencją obniżenia się frekwencji w społe-
cze�s�wie izraelskim i jes� �o w�razem pewnego rodzaj� o�rzeźwienia. 

Dr�zowie nie mają reprezen�an�ów w par�iach arabskich. Poza kró�kim 
okresem kadencji�� kied� �ohamad Naffa’a b�ł członkiem Knese�� z ramie-
nia Chadasz w dw�nas��m Knesecie (w w�nik� podania się do d�misji innego 
członka par�ii)�� nigd� nie b�ł członkiem Knese�� Dr�z z nie s�jonis��cznej 
lis��. Zdarz�ło się �o dopiero w maj� 2007 rok��� kied� adwoka� Saeid Naffa 
z par�ii Balad zos�ał zaprz�siężon� do Knese�� w w�nik� podania się do d�mi-
sji przewodniczącego jego par�ii�� Azmi Bishara. Ten os�a�ni op�ścił Izrael 
na począ�k� 2007 rok��� gd� radca prawn� zadec�dował o o�warci� karnego 
śledz�wa przeciwko niem� w w�nik� podejrzenia o przekaz�wanie informacji 
wrogowi. Od �ego czas� Bishar nie wrócił do Izraela. 

Sposób głosowania Dr�zów na par�ie arabskie na przes�rzeni la� charak-
�er�zował się niskimi wskaźnikami procen�ow�mi. W 1972 rok� w ramach 
Rakah (Nowej Lis�� Kom�nis��cznej�� później Chadasz)�� k�óra b�ła par�ią 
arabską charak�er�z�jącą się pla�formą narodową�� zos�ało �s�anowione po 
raz pierwsz� dr�z�jskie ciało o nazwie „Komi�e� inicja��w� dr�z�jskiej”. 
Komi�e� �en apelował o zlikwidowanie obowiązkowego pobor� Dr�zów do 
izraelskiego wojska. Doda�kowo pracował nad �mocnieniem �ożsamości arab-
skiej wśród Dr�zów i nieco �dało m� się zmniejsz�ć liczbę popierając�ch par-
�ie s�jonis��czne. W kampanii w�borczej rok� 1973 Rakah o�rz�mała 2.000 
głosów w sek�orze dr�z�jskim – osiągnięcie �o w�wołało wrzenie i wewnę�rzn� 
konflik� w społeczności Dr�zów. 

Rakah próbowała �akże nar�sz�ć dr�z�jski konsens�s prz� pomoc� roz-
dzielania s��pendiów na s��dia we wschodniej E�ropie (k�óre zdob�ła dzięki 
połączeni� z macierz�s�ą par�ią kom�nis��czną w ZSSR)�� ale ogólnie mówiąc 
Dr�zowie dł�go nie oddawali na nią głosów. Wędrówka głosów odb�wała się 
prawie w�łącznie w kier�nk� par�ii s�jonis��czn�ch. �imo �o Rakah-Chadasz 
jes� przod�jącą par�ią arabską w dr�z�jskiej społeczności (np. w w�borach 
1988 rok� o�rz�mała 17% ze wsz�s�kich głosów w sek�orze). Ogólna liczba 
poparcia arabskich par�ii s�abiliz�je się; w pię�nas��ch (maj 1999)�� szesna-
s��ch (s��cze� 2003) i siedemnas��ch w�borach do Knese�� (marzec 2006) 
wahała się międz� 10% a 12%. 

Dr�zowie z kilk� powodów nie skłaniają się do głosowania na arabskie 
par�ie: ponieważ ��ożsamiają siebie bardzo silnie z pa�s�wem Izrael (zwłasz-
cza na �le wspólnej sł�żb� wojskowej)�� z powod� zasad� �akii (religijn� nakaz 
�podobnienia się pod względem k�l��row�m i społeczn�m do rządzącej więk-
szości�� żeb� bronić wolności k�l�� religijnego)�� a �akże z powod� in�eresow-
nego i klasowego charak�er� ich głosowa�. 
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Dr�z�jskie głosowanie do Knese�� charak�er�z�je się homogenicznością�� 
k�órej prz�cz�n należ� sz�kać w głębokiej więzi z klanem. Dla�ego jedna 
par�ia może b�ć pop�larna w jednej wsi i odrz�cana w sąsiedniej. Tak na 
prz�kład�� w w�borach do dw�nas�ego Knese�� (lis�opad 1988) narodowe par-
�ie arabskie o�rz�mał� jedną czwar�ą głosów z wioski Bei� �ann�� na�omias� 
w wiosce sąsiedniej Saj�r zdob�ł� zaledwie mał� procen�. W w�borach do 
�rz�nas�ego Knese�� Szas o�rz�mała 22% z głosów w wiosce Saj�r�� w wiosce 
Yirka 8��7%�� a w sąsiad�jącej wiosce ��lis jed�nie 0��1%. 

Podobnie do s���acji w arabskim sek�orze�� w�bor� do rad� lokalnej gr�pie 
dr�z�jskiej mają szczególne znaczenie�� a w�raża się �o cz�nn�m zaangażowa-
niem mieszka�ców. W�borc� cz�ją�� że wpł�wają bezpośrednio nie na �sł�gi�� 
jakie o�rz�mają od rad� lokalnej�� ale raczej na poz�cję ich klan� w osadzie. 

�eszcze nie zos�ało przeprowadzone gr�n�owne badanie do��czące �ego 
�ema���� ale z liczn�ch rozmów�� k�óre odb�łem�� w�nika�� że miejscowa działal-
ność p�bliczna w większości prz�padków nie w�nika z mo��wacji spełnienia 
siebie albo ideologii�� ale przede wsz�s�kim z zimnej kalk�lacji osiągnięcia 
ekonomicznej i społecznej poz�cji�� jak również możliwości wpł�nięcia na 
spraw� społeczności�� klan� i rodzin� (dec�zje �akie jak mianowania�� pozwo-
lenie na b�dowę w miejsc� na �o nieprzeznaczon�m i inne). Z �ego powod� 
gromadzą się członkowie klan� wokół „ich” kand�da�a i robią wsz�s�ko�� co 
jes� w ich moc��� ab� zos�ał w�bran�. �es� �o �eż w��ł�maczeniem w�ją�kowo 
w�sokiej liczb� �czes�nic�wa w w�borach m�nic�paln�ch. 

�imo procesów modernizacji i wzros�� poziom� w�ksz�ałcenia jedność 
klanowa wzmacnia się w każdej z kampanii w�borcz�ch do lokaln�ch władz. 
Dzieje się �ak z powod� chęci rządzenia b�dże�ami władz� cz� lokalnej rad��� 
�ważanej za dos�arcz�ciela e�a�ów i największego zamawiającego prace 
w osadzie. Kró�ko mówiąc�� chodzi �� o poli��kę podział� ł�p�. 

Pomimo znaczącej roli�� jaką odgr�wają rad� w ż�ci� wioski�� należ� pamię-
�ać�� że większość lokaln�ch rad w sek�orze�� odpowiednich do ��ch w sek�orze 
arabskim�� cierpi z powod� głębokich defic��ów i ma �r�dności z przepro-
wadzaniem znacząc�ch zmian. Czasem�� gd� przewodnicząc� rad� prób�je 
poprawić s���ację przez podniesienie pobor� poda�ków i poda�k� od własno-
ści�� może za �o zapłacić drogą cenę. 

Frekwencja w�borcza w lokaln�ch w�borach należ� do najw�ższ�ch. Kra-
jowe par�ie w ��ch w�borach są sp�chane przez klanowe lokalne lis���� noszące 
��mczasowe nazw��� z k�ór�ch �r�dno odkr�ć�� k�o s�oi za nimi. 

Czasem dzieje się �ak�� że znana krajowa par�ia przeds�awia kand�da�a 
w w�borach lokaln�ch. �ednakże w ��m prz�padk� zazw�czaj pos�ać kand�-
da�a zmienia się w w�borach do władz i bardzo sz�bko jes� on ��ożsamian� 
wedle jego prz�należności klanowej. S�arając� się o f�nkcję będzie zazw�czaj 
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�nikał s�worzenia bezpośredniej więzi�� w ramach lokalnej lis���� na k�órej się 
znajd�je�� z jego macierz�s�ą par�ią dającą m� pro�ekcję i wsparcie finansowe. 
Dł�g par�ii spłaca przewodnicząc� rad� i jego klan� w krajowej kampanii 
w�borczej do Knese��. 

Oddzielenie w�borów na przewodniczącego rad� od w�borów na członków 
rad� prz�nosi zaos�rzenie klanow�ch walk o pres�iż. W �ej s���acji wzras�a 
znaczenie klan� i zos�aje �szkodzona s�r�k��ra ż�cia w osadzie. „Ż�jem� 
na śmie�nisk� kor�pcji” – powiedział Salim Braik�� badacz specjaliz�jąc� się 
w k�l��rze poli��cznej środowiska dr�z�jskiego. Braik wskaz�je na szczelin� 
pomiędz� klanami�� na kor�pcję i przemoc poli��czną. O�o częściowa lis�a 
z os�a�nich la�: w Saj�r rz�cono grana� obronn� w kier�nk� dom� przewodni-
czącego rad��� w Bei� �ann podpalono samochód krewniaka przewodniczącego 
rad��� w Ab� Sinan (mieszane osiedle) chrześcija�ski zas�ępca przewodniczą-
cego rad� dr�z�jskiej o�rz�mał pogróżki na ż�cie. 

„S�ojąc� na czele miejscowej władz� �o zbiór przeds�awicieli klanów�� 
k�óre cen�ralna władza dogląda” – powiedział Braik w w�wiadzie dla gaze�� 
haare�z (gr�dzie� 2004). „Nik� nie p��a�� jaka będzie prz�szłość osiedla. Nik� 
nie p��a�� co jes� dobre dla mieszka�ców.” Wedł�g niego „Lokalne władze �o 
cz�nnik przeszkadzając� rozwojowi. W s�s�emie oświa���� jeśli d�rek�or szkoł� 
jes� skłócon� z przewodnicząc�m władz�� oznacza �o cierpienie dla �czniów. 
Nie będzie papier� do ksera.”. Na marginesie: Braik zdec�dował się zamiesz-
kać z rodziną w Karmiel��� żeb� „nie pos�łać swojego s�na do dr�z�jskiej 
szkoł�”. 

Pomimo napięć i �rad�c�jn�ch blokad�� war�o podkreślić�� że w miejscowej 
poli��ce dr�z�jskiej zachodzi w os�a�nich la�ach wiele zmian i p�nk�� brane 
prz� w�borze kand�da�a odnoszą się dzisiaj �akże do poziom� osobis�ego i do 
jego doświadczenia. Prak��cznie większość przewodnicząc�ch lokaln�ch rad�� 
jak również działacze his�adr����� przewodnicząc� rad robo�ników i inn�ch�� 
są l�dźmi młod�mi (w wiek� 40-50 la�)�� w�ksz�ałcon�mi i �s�abilizowan�mi 
finansowo�� k�órz� zdob�li boga�e doświadczenie w zarządzani��� �worzeni� 
planów i w kon�ak�ach z mechanizmami władz� cen�ralnej. 

�ednakże w jednej pods�awowej rzecz� zos�ała silna �rad�cja�� bez żadnej 
zmian�: w�kl�czenie kobie� z poz�cji prz�wódcz�ch. Społecze�s�wo dr�z�jskie 
o�worz�ło się k� pos�ępowi i modernizacji w wiel� dziedzinach�� ale we wsz�s�-
kim�� co ��cz� poz�cji prz�wódcz�ch kobie��� na wsz�s�kich poziomach�� jes� �o 
nadal społecze�s�wo konserwa��wne. Przez wsz�s�kie la�a is�nienia pa�s�wa 
ani jedna kand�da�ka dr�z�jska nie zos�ała pos�awiona na prz�wódcz�m s�a-
nowisk� – zarówno na poziomie lokaln�m�� jak i krajow�m. 

Obok s�arego prz�wódz�wa – mieszczącego w sobie szejków i poli��czne 
prz�wódz�wo na poziomie krajow�m i lokaln�m – w społecze�s�wie dr�-
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z�jskim rozwija się coraz bardziej prz�wódz�wo al�erna��wne i mniej for-
malne. Chodzi �� o w�sokiej rangi oficerów w s�s�emie obronn�m�� o w�soko 
pos�awion�ch �rzędników w bi�rach rządow�ch�� o zamożn�ch biznesmenów 
i o l�dzi zajm�jąc�ch się pres�iżow�mi zawodami. Eli�a �a zdob�wa swój pre-
s�iż w środowisk� dzięki sw�m osiągnięciom i poz�cji�� jak również z powod� 
zain�eresowania�� jakie znajd�je w niej cała społeczność izraelska (zwłaszcza 
poprzez w�wiad� w mediach). 

A co z poli��ką nierównego �rak�owania�� bardzo częs�ą wśród arabskiego 
społecze�s�wa w Izrael�? �imo że społeczność dr�z�jska bardzo częs�o pod-
nosi niemal do rangi c�d� swoje prz�mierze krwi z pa�s�wem Izrael�� jej rzą-
dząc� i s�nowie odcz�wają dł�go�rwałe nierówne �rak�owanie. Bardzo częs�o 
obecne odcz�cie mówi�� że nie są �ak samo �rak�owani�� jak ich bracia ż�dow-
sc��� a ich ofiara nie jes� dos�a�ecznie doceniona. �ednak kr���ka �a nie zamie-
nia się w os�r� pro�es� z przemocą. Dzieje się �ak dla�ego�� że Dr�zowie zdają 
sobie sprawę ze słabości wewnę�rznej charak�er�z�jącej zarząd ich osiedlami�� 
a �akże z powod� zasad� �akii – cz�li wierności władz��� pod k�órej zwierzch-
nic�wem znajd�ją schronienie. 

Problem nierównego �rak�owania w�pł�wa z prawdziwej rzecz�wis�ości 
d�skr�minacji �ej gr�p� w wiel� dziedzinach�� ale również z obecnej w arab-
skim społecze�s�wie �endencji do �skarżania się�� z zakorzenionej wizji�� że 
prz�cz�n� sił� i wpł�w� leżą przede wsz�s�kim w osobis��ch s�os�nkach i ła-
pówkach (dla�ego Ż�dzi �jmowani są jako �roszcząc� się ��lko o siebie) oraz 
z wpł�w� kr���ki wobec ins����cji rządow�ch i jej przeds�awicieli�� pop�larnej 
obecnie w mediach�� w sądzie i izraelskim ż�ci� akademickim. 



Zako�czenie

globalna gosPodarKa a Państwo izraEl

Pod koniec la� osiemdziesią��ch�� zwłaszcza po pows�ani� dr�giego rząd� 
jedności narodowej w 1988 rok��� rozpoczęła się nowa epoka w gospodarce 
izraelskiej – epoka �l�rakapi�alis��czna. Zmalała ingerencja rząd� w gospo-
darkę�� a cen�ralizacja gospodarcza zos�ała ograniczona. Proces ów znalazł 
w�raz w �rzech zasadnicz�ch zjawiskach – zniesieni� s�bs�diów na pods�a-
wowe prod�k���� zmniejszeni� �lg i do�acji dla inwes�orów�� oraz pr�wa��zacji 
mają�k� pa�s�wowego. Równolegle �rwał proces o�wierania się Izraela na 
międz�narodow� woln� handel przez zniesienie ogranicze� i ceł na �owar� 
impor�owane – proces�� k�ór� rozpoczął się jeszcze w la�ach siedemdziesią��ch 
wraz z podpisaniem poroz�mienia o woln�m handl� z E�ropejską Wspólno�ą 
�ospodarczą. S�opniowo zniesiono również ograniczenia w posiadani� obcej 
wal���; począ�kowo przez sek�or gospodarcz� i nierez�den�ów�� a nas�ępnie 
przez wsz�s�kich mieszka�ców Izraela. Os�a�ecznie zniesiono je całkowicie 
w przeddzie� pięćdziesią�ej rocznic� niepodległości (1998).

W ciąg� dekad� diame�ralnie podniósł się średni poziom ż�cia w Izra-
el��� w wiel� parame�rach przekraczając poziom kilk� pa�s�w e�ropejskich�� 
np. �recji cz� Por��galii. Największ� wzros� miał miejsce w pierwszej połowie 
la� dziewięćdziesią��ch. W la�ach 1989–1995 PNB rósł w �empie 5��6% rocznie 
i podniósł się łącznie o około 40%. PNB na osobę wzrósł w ��m okresie o około 3% 
rocznie�� zwiększając się łącznie o około 16%. Wzros� PNB i PKB na osobę prze-
łoż�ł� się na wzros� kons�mpcji we wsz�s�kich branżach. W la�ach 1989–1995  
pr�wa�na kons�mpcja w cenach s�ał�ch wzrosła o 60%�� co daje średnio 7% 
rocznie. Pr�wa�na kons�mpcja na osobę w ��m sam�m okresie wzrosła o 25%�� 
cz�li średnio 4% rocznie. Roczn� dochód na przedsiębiors�wo w s�ał�ch 
cenach wzrósł w ��m okresie o około 30%�� mimo iż pop�lacja wzrosła jed�nie 
o 20%. Izraelcz�c� rozpoczęli „świę�owanie zak�pów”�� jak określiła �o prasa; 
obfi�ość wdarła się do domów w oszałamiając�m �empie. Dla zil�s�rowania 
�ej zmian� można powiedzieć�� że jed�nie w 1995 rok� Izraelcz�c� zak�pili 
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130 ��s. now�ch samochodów�� 50 ��s. lodówek�� 95 ��s. magne�owidów�� 40 ��s. 
zm�warek do nacz��. W pierwszej połowie 1995 rok� odno�owano 940 ��s.
w�jazdów za granicę. W�da�ki Izraelcz�ków za granicą w 1995 rok� w�niosł� 
1��5 miliarda dolarów. W ��m sam�m rok� Izraelcz�c� w�k�pili 6 milionów 
noclegów w ho�elach na cał�m świecie.

W kwie�ni� 1997 rok� �iędz�narodow� F�nd�sz Wal��ow� prz�łącz�ł 
Izrael do lis�� pa�s�w �przem�słowion�ch. Dec�zja �a zaowocowało sz�bkim 
rozwojem izraelskiej gospodarki i związan�m z ��m wzros�em dochodów 
na mieszka�ca. Pochlebna dec�zja �FW nie ��lko b�ła prezen�em gospo-
darcz�m�� ale również znakiem ko�ca dekad� rewol�c�jnej dla gospodarki�� 
w k�órej s�r�k��r� własności�� prod�kcji i �r�nkowienia przeszł� głębokie 
zmian�. Pa�s�wo Izrael s�ało się społecze�s�wem o�war�ego i konk�renc�j-
nego r�nk��� w k�ór�m pieniądze i z�sk są w�znacznikami is�nienia; społe-
cze�s�wem�� w k�ór�m ar��k�ł� określane jeszcze wczoraj jako „zb��ek dla 
boga��ch”�� w kró�kim czasie s�ał� się prod�k�ami powszechnego �ż��k�; spo-
łecze�s�wem�� k�óre przeszło od prod�kcji do �sł�g i w k�ór�m klasa średnia 
sz�bko rozszerza się�� a różnica międz� dwoma ko�cami skali (doln�m i gór-
n�m dec�lem) s�ale się pogłębia.

Im bardziej pa�s�wo s�awało się kapi�alis��czne i ma�erialis��czne�� ��m 
bardziej �raciło swój s�jonis��czn� charak�er. Społecze�s�wo izraelskie 
przes�ało b�ć monoli�em ze scen�ralizowaną gospodarką i homogeniczną 
kons�mpcją na niskim poziomie ż�cia�� a s�ało się pl�ralis��czn�m społecze�-
s�wem obfi�ości�� w k�ór�m ob�wa�el pos�rzegan� jes� j�ż nie jako prod�cen��� 
lecz kons�men�. K�l��ra kapi�alis��czna s�łamsiła i nadal �łamsi k�l��rę s�jo-
nis��czną – nacechowaną wspólno�owością i solidarnością – również dla�ego�� 
że legi��miz�je z�sk�� samorealizację�� narc�s��czn� hedonizm (podejście�� że 
ż�je się ��lko raz i dla�ego należ� jak najbardziej korz�s�ać z ż�cia). Kapi�a-
lizm s��m�l�je nierzadko okr��ną r�walizację o środki�� b�rzącą solidarność 
i �ożsamość wspólno�ową. Nic więc dziwnego�� że ekonomiczn� �ermin „pr�wa-
��zacja” s�ał się swego rodzaj� socjologiczn�m i filozoficzn�m idiomem s�m-
boliz�jąc�m całą epokę pos�s�jonis��czną: „izraelską pr�wa��zację”.

�lobaln� kapi�alizm skr�sz�ł s�jonis��czn� s��l ż�cia przede wsz�s�kim 
dla�ego�� że �derzał w zamknię�ość i e�nocen�r�zm cech�jące społecze�-
s�wo izraelskie. Kapi�alis��czna filozofia zachęcała do impor�� różnorakich 
prod�k�ów z zagranic��� w ��m w��worów k�l��r��� �akich jak m�z�ka i film��� 
a za�em źródeł obc�ch wpł�wów k�l��row�ch (przede wsz�s�kim amer�ka�-
skich). Kapi�alizm jes� dziś w d�ż�m s�opni� d�chową pla�formą jednoczącą 
większość świa�a�� ideow�m „opi�m” �zależniając�m wiel� l�dzi pochodząc�ch 
z różn�ch miejsc. Rozprzes�rzenienie się gospodarki kapi�alis��cznej dopro-
wadziło do homogenizacji k�l��rowej�� s�opniowo dławiącej �nikaln� charak-



Zakończenie 415

�er każdego pa�s�wa�� w ��m �akże Izraela. �lobalna gospodarka�� opar�a na 
zasadach kapi�alis��czn�ch�� �worz� r�sz�owania�� na k�ór�ch b�dowana jes� 
nowa k�l��ra dw�dzies�ego pierwszego wiek�.

Poprzez o�warcie się na zewną�rz Izrael s�awał coraz bardziej podobn� do 
inn�ch pa�s�w i s�opniowo �racił swoją k�l��rową �nikalność. Należ� podkre-
ślić�� że pa�s�wo Izrael nadal znacznie różni się pod względem k�l��r� domi-
n�jącej od inn�ch krajów i nadal is�nieje wiele cech narodow�ch�� składając�ch 
się na �nikaln� por�re� ��powego Izraelcz�ka. Ponad�o w pa�s�wie położon�m 
z dala od E�rop��� w regionie pa�s�w arabskich – zapóźnion�ch�� niedemokra-
��czn�ch i wrogich – wizja „globalnej wioski” jawi się jak fa�amorgana. �ed-
nakże Bliski Wschód jes� częścią k�li ziemskiej i można prz�jąć�� że również 
mieszka�c� Izraela poddadzą się w prz�szłości pod naporem globalnej ofen-
s�w� ekonomicznej i k�l��rowej. Niek�órz� specjaliści od Bliskiego Wschod� 
�wierdzą�� że ofens�wa �a j�ż w�warła swoje pię�no. T�mczasem – kied� widma 
wojn� krążą z coraz większą mocą�� a islam znów �nosi swój miecz – Izrael nie 
przes�aje b�ć pod wpł�wem globaln�ch �endencji. „Narodow� kolor��” blak-
nie�� a podobie�s�wo międz� s��lem ż�cia w Izrael� i w pa�s�wach zachodnich 
s�ale się zwiększa.

Kult niEPodlEgłoŚCi i ParadoKs norMalnoŚCi

E�os – a w d�ż�m s�opni� i mi� – wolnego w�bor� �o jeden z domin�jąc�ch 
w�różników późnego kapi�alizm��� mając� głęboki związek z �l�raind�wid�ali-
s��czn�mi war�ościami człowieka globalnego i pos�narodowego. W odróżnie-
ni� od e�os� narodowego�� w k�ór�m �ożsamość własna jes� zapośredniczona 
w kolek��wie�� �ożsamość nowego Izraelcz�ka (podobnie jak większości pos�aci 
pos�narodow�ch w epoce globalnej) is�nieje sama przez siebie. E�os własnego 
w�bor� pojm�je kolek��w oraz każdą obecność inn�ch – rodziców�� na�cz�cieli�� 
prz�jaciół i zw�kł�ch l�dzi – jako cz�nnik opóźniając� proces samorealizacji. 
W os�a�nich dziesięcioleciach jes�eśm� świadkami wiel� pse�do�d�chowio-
n�ch man�r sławiąc�ch e�os własnego w�bor�: „bądź sobą”�� „jeśli �wierz�sz 
w siebie�� granicą będzie ��lko niebo”�� „na�cz się siebie”�� „bądź ze sobą na 
�ak”�� „człowiek nie pokocha dr�giego�� zanim nie pokocha siebie” i ��m podob-
n�ch. Owe man�r� oddają s�opie��� do jakiego war�ości �l�raind�wid�alne 
nowego Izraelcz�ka z�skał� jęz�kow� w�raz w pos�narodowej propagandzie.

Wprawdzie epoka pos�modernis��czna rozbiła narodową me�anarrację na 
mniejsze narracje�� w ��m na oddzielne narracje każdej z gr�p społeczn�ch 
w Izrael��� lecz – zdaniem pewn�ch badacz� i k�l��roznawców – wraz z rozkła-
dem ins����cji władz pa�s�wa narodowego nas�ąpił rozpad solidarności spo-
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łecznej i pocz�cia odpowiedzialności ob�wa�elskiej. Zain�eresowanie sam�m 
sobą�� a w szczególności �znanie prawa do osobis�ego szczęścia za najw�ższą 
war�ość�� s��m�l�je pows�awanie niezliczonej ilości mał�ch narracji�� aż do 
szczebla samo�nego a�om� – ind�wid��m: każd� człowiek ma swoją pr�wa�ną 
opowieść. Każd� człowiek ma swoje małe in�eres�.

Społecze�s�wo izraelskie osiągnęło wielki s�kces. Poziom i średnia dł�gość 
ż�cia należą �� do najw�ższ�ch na świecie. Społecze�s�wo prowadzi woln��� 
kr���czn� d�sk�rs i jes� o�war�e na świa�. W zd�miewając�m �empie wzras�a 
różnorodność w��warzan�ch przez nie prod�k�ów ma�erialn�ch i d�chow�ch�� 
pom�słowość i inicja��wa s�ają się coraz bardziej w�rafinowane�� a badania 
s�ale po�wierdzają�� że zdec�dowana większość Izraelcz�ków cz�je się szczęś-
liwa i kocha ż�cie w Izrael�. Nawe� konflik� izraelsko-arabski�� k�ór� nie zos�ał 
rozwiązan��� a w os�a�nich la�ach wręcz rozszerz�ł się do rozmiarów global-
nego konflik�� izraelsko-m�z�łma�skiego i �mieścił nas na celownik� Iran��� 
nie zgasił �śmiech� na �warzach Izraelcz�ków. Większość pozos�ała op��mi-
s�ami�� wierząc�mi w dobre j��ro. Póki co�� rzecz�wis�ość po�wierdza�� że mają 
rację. Izrael zw�cięż�ł w �r�dn�ch wojnach�� prze�rwał ws�rząsające kr�z�s� 
i nie przes�ał się rozwijać.

Pomimo �o nad społecze�s�wem izraelskim zawisła chm�ra�� b�dząca nie-
pokój w sercach wiel� Izraelcz�ków. Izrael s�oi w oblicz� nieła�w�ch w�zwa�. 
Podobnie jak w wiel� inn�ch pa�s�wach na cał�m świecie�� �rad�c�jne s�s�em� 
władz��� począwsz� od poli��ki�� przez s�s�em ed�kacji po mass media�� chwieją 
się i rozpaczliwie po�rzeb�ją zmian� parad�gma�ów. Co więcej�� wiele spośród 
przeds�awion�ch w książce problemów sek�orów społecze�s�wa nie zos�ało 
rozwiązan�ch�� lecz skomplikował� się jeszcze bardziej. Na prz�kład problem 
w�sokiego prz�ros�� na��ralnego i niskiego poziom� za�r�dnienia charedim 
cz� problem in�egracji Ż�dów e�iopskich�� Dr�zów i Arabów.

Ponad�o w Izrael��� podobnie jak w wiel� inn�ch krajach zachodnich�� doro-
sło młode pokolenie noszące problema��czne s�mp�om��� przede wsz�s�kim 
zależności�� dziecinności�� ma�erializm� i egoizm�. Dla społecze�s�wa�� k�óre 
nadal m�si ż�ć pod bronią�� zjawisko �o może b�ć ka�as�rofalne w sk��kach. ��ż 
�eraz spada poziom f�nkcjonowania izraelskiego s��em� bezpiecze�s�wa.

Wsz�s�kie �e problem� są jednak nicz�m wobec problem��� k�ór� jes� znacz-
nie mniej widoczn��� a znacznie bardziej do�kliw�: wiel� l�dzi cz�je�� że pa�-
s�wo Izrael �raci ż�dowską i s�jonis��czną d�szę�� k�óra cz�niła je w�ją�kow�m�� 
i s�aje się „zw�czajn�m krajem” – na dobre�� ale �eż na złe. Rodzi się bowiem 
p��anie: jeśli zako�cz�ła się epoka „w�ższ�ch celów” i�� gd� wsz�s�ko spro-
wadza się do celów osobis��ch�� jaki ma sens ż�cie właśnie w Izrael�? �ożna 
przecież zakochać się�� zrobić karierę i zarobić pieniądze w wiel� inn�ch miej-
scach�� może nawe� bez ��ch niebezpiecze�s�w i napięć.
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Zgadza się�� że an��semi��zm znów podnosi głowę na świecie i że izraelska 
k�l��ra jes� droga i �kochana przez większość Izraelcz�ków. Fak�em jes��� że 
niewiel� emigr�je z Izraela�� a więcej imigr�je bądź powraca po dł�ższ�m 
pob�cie za granicą. �imo �o jednak nadal is�nieje wiele miejsc na świecie�� 
k�óre z radością prz�jmą izraelskich Ż�dów�� zwłaszcza ��alen�owan�ch�� k�ó-
rz� wniosą swój wkład do lokalnej k�l��r��� �ak jak cz�nili �o z wielkim �alen-
�em przez se�ki la� Ż�dzi w różn�ch diasporach.

Cz� Izrael czeka wielka fala emigracji? Na razie nic na �o nie wskaz�je. 
�ożliwe jednak�� że w społecze�s�wie cich��ko gromadzi się proch�� k�ór� 
w�b�chnie wraz z os�rzałem rakie� podczas nas�ępnej wojn�. �ówię �� o c�ni-
zmie�� nihilizmie i eskapizmie�� k�óre mogą sz�bko rozprzes�rzenić się w świe-
ckiej�� zamożnej i w�ksz�ałconej wars�wie społecze�s�wa�� doprowadzając do 
fali emigracji�� k�óra pozbawi Izrael jego najcenniejszego mają�k� – l�dzi.

�ożna j�ż �sł�szeć c�niczne p��anie: po co �kwić na Bliskim Wschodzie? 
�aki jes� sens b�ć kwi�nącą oazą na m�z�łma�skiej p�s��ni�� zapóźnionej 
i niedemokra��cznej? Przecież przepaść międz� nami i krajami arabskimi 
pogłębia się�� a zawiść płonie? Dlaczego nie �s�anowić „Nowego Izraela”�� j�ż 
jako projek� k�l��row��� a nie pa�s�wow��� na s�b�rbiach Nowego �ork� albo 
w A�s�ralii?

Cz� �o p��anie w�łącznie �eore��czne? Okaz�je się�� że nie. Badanie prze-
prowadzone przez ins����� �eocar�ograph� dla Konferencji Sdero� dla Społe-
cze�s�wa (Kenes Sderot la-Chewra) w 2003 pokazało�� że 68% dorosłej ż�dowskiej 
pop�lacji jes� zain�eresowane zdob�ciem dla swoich dzieci paszpor�� obcego 
kraj� (w ��m polskiego)�� obok paszpor�� izraelskiego. �ed�nie około 1/5 
responden�ów (21%) zaznacz�ła�� że nie są zain�eresowani w�s�araniem się 
dla dzieci o obc� paszpor�. �ak można b�ło się spodziewać�� wśród s�arając�ch 
się dla dzieci o obc� paszpor� przeważają młodzi i w średnim wiek� (18–54 
la�); raczej świecc� l�b �rad�c�jni niż religijni i charedim . 

Na razie mowa jed�nie o dr�gim paszporcie (pomagając�m w ��r�s��ce 
i in�eresach)�� a nie o al�erna��wn�m dla izraelskiego. Również kwes�ia 
emigracji nie jes� sprawą pilną�� na pewno nie w obecnej s���acji. �imo �o 
rez�l�a�� badania są znaczące i dołączają do inn�ch niepokojąc�ch dan�ch 
– na prz�kład zniknięcie słowa jored (hebr. schodząc� – pejora��wne okre-
ślenie osob� emigr�jącej z Izraela�� w przeciwie�s�wie do ole – wchodząc� 
– powszechnie prz�ję�ego �ermin� na imigran�a do Izraela) z d�sk�rs� p�b-
licznego i �rwając� spadek mo��wacji do sł�żb� w wojsk�.

Izrael cierpi na „paradoks zw�cięskiej rewol�cji”�� jak określił �o niegd�ś 
w�bi�n� socjolog �ax Weber. Wedł�g �ego paradoks��� rewol�cja społeczna 
skr�wa w sobie po�encjał samodes�r�kcji�� a więc w is�ocie �o�� co legło � pod-
s�aw jej s�kces��� osłabia pierwo�ną siłę prz�ciągania�� aż do jej zniknięcia. 
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�ed�na droga do zachowania rewol�c�jnego czar� �o dolać nowej oliw� do 
ognia war�ości społeczn�ch. �a�� jako badacz izraelskiego społecze�s�wa�� nie 
mam wą�pliwości�� że jeśli Izrael ��raci swoją �nikalność – zginie. �aka będzie 
�a �nikalność po epoce s�jonis��cznej? Na �o p��anie na razie nie ma odpo-
wiedzi.
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