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„Gdyby konflikt palestyńsko-izraelski nie istn iał albo gdyby został juz 
ostatecznie rozwiązany, historię Izraela postrzegano by powszechnie jako 
jeden z największych sukcesów historii najnowszej” (s. 11). Spostrzeżenie, 
jakim  Mario Vargas Llosa, peruw iański prozaik eseista, rozpoczyna swoje 
rozw ażania o tem atyce bliskowschodniej, wskazuje jednoznacznie na  ak 
tualność, relatywność, opcjonalność, wielowymiarowość oraz ważkość pro
blematyki, k tó rą  podejmuje w swojej pracy.

K onflikt izraelsko-palestyński (określany m ianem  konfliktu blisko
wschodniego) od przeszło pół w ieku w arunkuje realia w rejonie Bliskiego 
Wschodu. Należy bowiem podkreślić, iż od dnia proklam ow ania państw a 
Izrael, co nastąpiło  14 m aja 1948 roku, nieprzerw anie aż do początku la t 
dziewięćdziesiątych XX wieku obszar ten  był przedm iotem rywalizacji za
równo w ewnątrzregionalnej (arabsko-żydowskiej, arabsko-perskiej, arab- 
sko-arabskiej1), jak  i międzynarodowej. Przez kolejne dziesięciolecia d ru 
giej połowy XX w ieku sytuację w tej części globu determ inow ały bowiem 
dwa główne czynniki. Z jednej strony dominowały uw arunkow ania we- 
w nątrzregionalne, k tóre postrzegać należy przede w szystkim  przez p ry 
zm at wojen toczonych pomiędzy Izraelem  a państw am i arabskim i, z d ru 
giej zaś — w kategoriach supermocarstwowej, zimnowojennej rywalizacji 
na  linii Stany Zjednoczone — Związek Socjalistycznych Republik Radziec

1 P ierw szej wojny pa lesty ń sk ie j w 1948 r., k ryzysu  suesk iego  w 1956 r., wojny 
sześciodniowej (czerwcowej) w czerwcu 1967 r., wojny Yom K ippur (październikowej) 
w październ iku  1973 r. oraz agresji Izrae la  n a  L iban („Pokój dla G alilei”) w 1982 r.



Mario Vargas Llosa: Izrael —  Palestyna. 295

kich (ZSRR). Co zaś szczególnie istotne w tym  kontekście, to priorytetowe 
zaangażow anie USA po stronie Izraela, działan ia ZSRR z kolei n a  rzecz 
krajów arabskich oraz O rganizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP). W w a
runkach ówczesnej sytuacji politycznej, wieloaspektowości stale wzm aga
jącego się antagonizm u, w tym  wciąż powracającego problem u podziału 
Jerozolimy (anektowanej przez Izrael i ogłoszonej „wieczystą stolicą Izra
ela”), osadnictw a żydowskiego, uchodźców palestyńskich wegetujących 
w państw ach arabskich, jak również intensyfikacji działań ugrupowań te r
rorystycznych głoszących hasła konieczności powstania suwerennego p ań 
stw a Palestyna oraz rozprzestrzeniania na  Bliskim Wschodzie idei p ań 
stw a teokratycznego, niejednokrotnie podejmowane inicjatywy pokojowe 
(zarówno przez kraje arabskie, państw a Europy Zachodniej, USA, ZSRR, 
jak i organizacje międzynarodowe — zwłaszcza Organizację Narodów Zjed
noczonych — ONZ) nie mogły okazać się an i pomocne, an i tym  bardziej 
rozstrzygające dla sytuacji narastających napięć, przeradzających się stop
niowo w kolejne konflikty, aż do wybuchu pierwszej intifady.

Ja k  dowiodła historia, możliwość pewnego przewartościowania proble
mów związanych z konfliktem  bliskowschodnim okazała się możliwa do
piero n a  przełomie la t osiem dziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Stało się to realne w znacznej mierze dzięki zmianom, jakie dokonały się 
wówczas w globalnym układzie sił. Zapoczątkowany w owym czasie d ia
log pokojowy przyniósł rezu lta ty  w postaci fundam entalnego dla stosun
ków izraelsko-palestyńskich porozum ienia podpisanego w Waszyngtonie 
13 w rześnia 1993 roku (wynegocjowanego zaś potajem nie w Oslo) zw a
nego „Deklaracją zasad” o ustanow ieniu przejściowej Autonomii Palestyń
skiej oraz kolejnych porozumieniach stopniowo rozszerzających zakres te 
ry torialny  funkcjonującej już wówczas Autonomii Palestyńskiej u s tano 
wionej w Strefie Gazy oraz w znacznej mierze n a  Zachodnim Brzegu Jo r
danu2.

Jednakże, jak  się okazało, wypracowane podstawy traktatow e nie ozna
czały, iż problem arabsko-izraelskich relacji został zminimalizowany. Po
mimo nakreślenia ram  czasowych oraz zasad normalizacji stosunków, osta

2 4 m aja  1994 r. w K airze podpisano U kład o ograniczonej A u to n o m ii P a lestyń 
skiej w strefach Gazy i Jerycha. 28 w rześn ia 1995 r. J a se r  A rafa t i Icchak R abin  pod
p isa li w W aszyng ton ie t r a k t a t  w sp raw ie  ro zsz e rze n ia  A u tonom ii (tzw. Oslo II). 
W Wye P lan ta tio n  wynegocjowano kolejny układ , k tóry  został podpisany 23 paździer
n ik a  1998 r. w W aszyngtonie przez B enjam ina N etan jahu , J a se ra  A rafa ta  oraz Billa 
C lintona. Z kolei 4 w rześn ia 1999 r. E hud  B arak  i J a s e r  A rafa t podpisali w Szarm  
el-Szejk porozum ienie (tzw. Wye II) n a  te m a t realizacji m em orandum  z Wye P la n ta 
tion. Kolejne rokow ania, k tórych m ediacji podjął się Bill C linton w 2000 r. w Camp 
Dawid, zakończyły się niepowodzeniem , w tym  sam ym  zaś okresie doszło do wybuchu 
drugiej in tifady noszącej m iano „intifady Al A ksa”.
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teczne rozw iązanie konfliktu wydawało się dosyć odległą perspektyw ą. 
Rozmowom pokojowym towarzyszyły bowiem zarówno liczne ak ty  te rro 
rystyczne ze strony fundam entalistycznych ugrupow ań po stronie pale
styńskiej (Islamskiego Ruchu Oporu — Hamas, Islamskiego Dżihadu P a
lestyny), jak  i protesty ze strony izraelskich sił prawicowych i religijnych, 
osadników żydowskich, a także fundamentalistów przejawiających tenden
cje terrorystyczne, odrzucających wszelki kompromis, w tym  niezbędną 
zasadę „ziemia za pokój”. Zarówno Ariel Szaron — prem ier Izraela, jak  
i Jaser Arafat — przywódca Autonomii Palestyńskiej stali się wówczas głów
nym i „rozgrywającymi” na  „bliskowschodniej szachownicy”. Prowadząc 
przez la ta  politykę, w której dominował kierunek braku  w yrażania jakiej
kolwiek woli do zaw arcia komprom isu, gotowości do ustępstw , doprowa
dzili oni do sytuacji, jak  by się mogło wydawać, „patowej” we wzajemnych 
relacjach. Sytuacji, w której nie można mówić o osiągnięciu i realizacji za
łożeń realnego konsensu. Skąd więc nagła, jednostronna decyzja A riela 
Szarona dotycząca likwidacji osiedli żydowskich w Strefie Gazy, k tó rą  
wprowadził w życie w połowie 2005 roku, a k tó ra  poprzedzona została 
w ystąpieniem  Szarona z partii Likud, której był przywódcą od 1999 roku, 
a następnie  stworzeniem  P artii Narodowej — Kadim a o nowym, pokojo
wym, a naw et propalestyńskim  obliczu? F ak t ten  raczej zaskakujący, co 
więcej, w pewien sposób „rewolucyjny”, dokonany już po śmierci Ja se ra  
A rafata  (zm arł 11 listopada 2004 r.), wzbudził dosyć kontrow ersyjne re 
akcje po każdej ze stron konfliktu. Pojawiło się wówczas wiele py tań  za
równo o charakter i rzeczywisty cel „nowego” kierunku polityki izraelskiego 
prem iera, jak  również o przyszłość samej Autonomii Palestyńskiej, re a l
nego k sz ta łtu  jej granic, zasięgu czy, co najważniejsze w tym  kontekście, 
kwestii powstrzym ania oraz likwidowania osadnictwa żydowskiego?

Na te właśnie pytania stara  się znaleźć odpowiedzieć Mario Vargas Llo- 
sa w swojej pracy pod ty tu łem  Izrael — Palestyna. Pokój czy święta woj
na? Już  praktycznie w pierwszym  rozdziale noszącym znam ienny ty tu ł 
Sekretny p la n  Szarona  zadaje pytania: „Co kryło się za t ą  odw ażną in i
cjatywą? Czy chodziło o taktyczne ustępstw o, mające n a  celu odwrócenie 
uw agi międzynarodowej opinii publicznej od nasilen ia  polityki koloniza- 
cyjnej na  Zachodnim Brzegu Jordanu? Czy może o pow ażną próbę udo
w odnienia światu, że Izrael rzeczywiście chce raz n a  zawsze położyć roz
sądny kres konfliktowi?” (s. 17). Co jednak jednocześnie podkreśla autor: 
„Oddanie Gazy nie je st tym, czym się wydaje. Dopóki nie towarzyszy mu 
otwarcie granic, ożywiona działalność gospodarcza i n ieu stan n a  w ym ia
n a  z Zachodnim Brzegiem, z życia Palestyńczyków nie zniknie bezrobo
cie, głód, frustracja i agresja” (s. 28).

W tym  miejscu w arto podkreślić kilka faktów, na  które wskazuje sam 
A utor już we wstępie, a k tóre w znacznej mierze podnoszą w artość om a
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wianej pracy. Po pierwsze, n a  uwagę zasługuje fakt, iż praca M aria Var- 
gasa Llosy opiera się na  cyklu reportaży, które opracował podczas 15-dnio- 
wego pobytu w Izraelu  i Palestynie pomiędzy 30 sierpnia a 15 w rześnia 
2005 roku, czyli w okresie największego nasilen ia  akcji w ysiedlania Ży
dów prowadzonej przez A riela Szarona. Był naocznym świadkiem  tych 
wydarzeń, m iał możliwość przeprow adzenia licznych rozmów, wywiadów 
(których fragm enty sta ra  się przytoczyć) z reprezentantam i zarówno zwo
lenników, jak  i przeciwników nowej polityki izraelskiego prem iera, by ty l
ko wskazać takie nazwiska jak  Szimon Peres, Dawid Grossman, Amos Oz, 
N abil Amr, H anan  Aszrawi, H ajdar Abd asz-Szafi, M ustafa B arguti czy 
Szlomo Ben Ami. Ponadto Autor w swojej pracy dokonując próby obiekty
wizmu, prezentuje — można powiedzieć — skrajne stanowiska w omawia
nej kwestii, od stricte krytycznych wobec akcji wysiedlania osadników ży
dowskich ze Strefy Gazy, po stanow iska w yrażające aprobatę, a naw et 
uw ielbienie dla prem iera Szarona za odwagę ujaw nioną w tak im  postę
powaniu.

Ważne wydaje się w tym  miejscu, by podkreślić stosunek A utora do 
poruszanych kw estii. Czytając bowiem pracę, Odbiorca m a w rażenie, że 
Autor nie do końca pozostaje obiektywny, opowiadając się w konflikcie bli
skowschodnim po stronie palestyńskiej. Ja k  pisze Llosa: „[...] ciężko jest 
wyobrazić sobie, że najlepszym  sposobem na zwalczanie terroryzm u jest 
pogrążenie całego narodu  w nędzy, bezrobociu i odosobnieniu i wtłocze
nie go w ram y bezprawnego system u przywodzącego n a  myśl obozy kon
centracyjne [...], prześladow anie przeciw nika aż do skutku, czyli do mo
m entu, kiedy pogrąży się on w ostatecznym  chaosie lub zniknie” (s. 47). 
Ja k  można przeczytać w innym  miejscu: „[...] nic nie tłum aczy bezprawia, 
którego rządy izraelskie dopuszczały się i dopuszczają wobec ogółu lu d 
ności palestyńskiej” (s. 16). Autor starając się ocenić politykę zagraniczną 
Izraela n a  k ie runku  palestyńskim , używa bardzo krytycznych i ostrych 
słów pod jego adresem. Zgadza się ze stwierdzeniem gen. Charles’a de Gaul- 
le’a, że Żydzi stali się narodem  elitarnym , pewnym siebie, a naw et ag re
sywnym. W yraża zdecydowany pogląd, iż przez agresję, jakiej Izrael do
konał w czerwcu 1967 roku, stał się tym  samym, jak  go nazywa, „krajem 
kolonialnym”. Powołując się z kolei na  słowa Szlomo Ben Amiego, pow ta
rza: „Izrael sta ł się państw em , które nie um ie już żyć w pokoju i dlatego 
n ieustann ie  potrzebuje wojny” (s. 90). Jednakże, o czym można przeczy
tać już we w stępie książki, A utor je st świadomy percepcji swoich poglą
dów w społeczności międzynarodowej, dlatego też wyraźnie podkreśla, iż 
je st to odbiór bardzo błędny. J a k  pisze, spotkał się już k ilkakrotn ie z po
glądami, w których zarzucano m u postawę w yrażającą antysemityzm, dla
tego być może akcentuje kilkakrotnie w pracy w łasną dum ę z demokracji 
i rozwoju Izraela. J a k  wskazuje: „W rzeczywistości jestem  — lub staram
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się być — lojalnym przyjacielem Izraela [...]. Według mnie prawo Izraela 
do istn ien ia  nie w ynika z Biblii, an i z historii, k tó ra  została przerw ana 
tysiące la t tem u. To prawo opiera się n a  fakcie założenia nowoczesnego 
Izraela przez pionierów i uchodźców, którzy walcząc o przetrw anie, udo
wodnili, że to nie reguły historii k sz ta łtu ją  ludzi, lecz ludzie sw oją wolą 
i swoimi m arzeniam i w yznaczają k ierunek h istorii” (s. 145). Pojawia się 
więc, rzec można, pewien niewyjaśniony dualizm  stanow iska Autora.

Ponadto, n a  co w arto  zwrócić uwagę, w edług zam ysłu A utora, praca 
Izrael — Palestyna. Pokój czy święta wojna? została podzielona na  osiem 
krótkich rozdziałów, poprzedzonych wstępem o tym  samym tytule, co cała 
praca, oraz cyklem ośmiu aneksów  będących publikacjam i prasowym i
0 wskazanej uprzednio tematyce, ułożonymi w kolejności ukazyw ania się 
(od sierpnia 2001 r. do m aja 2004 r.). Co więcej, walorem  pracy je st cykl 
ujmujących fotografii zrobionych przez córkę Autora Morganę Vargas Llosę 
w Izraelu, Strefie Gazy i n a  Zachodnim Brzegu Jo rd an u  w raz z dokład
nym opisem każdej z nich.

A utor w kolejnych rozdziałach odwołuje się do najbardziej aktualnych 
problemów w relacjach izraelsko-palestyńskich, począwszy od wszechogar
niającego terroryzm u, dotykającego przede wszystkim ludność cywilną po 
obydwu stronach konfliktu, przez koncepcję budowy muru, jak  stw ierdzają 
izraelscy generałowie, wznoszonego w celach bezpieczeństwa i m inim ali
zacji ryzyka zamachów, przez jednostronność poglądów proizraelskich S ta
nów Zjednoczonych, sytuację gospodarczą i społeczną Strefy Gazy i in 
nych miejscowości, takich jak  Hebron, Kalkilia czy naw et Betlejem, aż po 
narasta jące obawy wśród władz Izraela o odrodzenie pacyfistycznych ru 
chów w ew nątrzpaństw ow ych i ich realny  wpływ n a  społeczeństwo, dzia
łalność i stanowisko ortodoksyjnych Żydów — nieprzejednanych zwolen
ników idei osadnictwa (jak ruch Gusz Emunim), ale i „sprawiedliwą” izra
elską, propokojowo nastaw ioną lewicę. Llosa wyraźnie daje do zrozum ie
nia, że jest zwolennikiem myślenia, iż idei demokracji w Izraelu nie można 
pogodzić z budow ą państw a jednolitego narodowościowo, w innej zaś kwe
stii pisze: „[...] sadzę, że względy bezpieczeństwa nie odgrywają w tej spra
wie głównej roli. I że podstawowym choć skrywanym powodem, dla które
go Szaron wznosi barierę, je st chęć zdobycia dla Izraela znacznej części 
okupowanych terytoriów, odgrodzenia jednych m iast arabskich od drugich, 
ta k  by stały  się niem al gettam i, i poszatkow ania Zachodniego Brzegu 
w tak i sposób, żeby ew entualne państw o palestyńskie n a  tych terenach  
urodziło się na  wpół uduszone, skazane na  totalny bezład adm inistracyjny
1 ekonomiczny” (s. 45).

Mimo że opracowanie Mario Vargasa Llosy nie stanowi typowego kom
pendium  wiedzy na  tem at konfliktu izraelsko-palestyńskiego, je st godne
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polecenia zarówno Odbiorcy niezorientowanemu w problematyce bliskow
schodniej, jak  i Odbiorcy biegle poruszającem u się w tej płaszczyźnie sto
sunków międzynarodowych. A utor bowiem, mimo że podejmuje zupełnie 
„świeżą” problematykę, k tóra nie znalazła jeszcze szerszego opracowania, 
s ta ra  się również odnosić do wydarzeń, które miały miejsce po 1948 roku, 
a które stanow ią filar na  tyle ważny, że bez odwołania do nich nie sposób 
udzielić odpowiedzi n a  zadaw ane przez A utora pytania, między innym i 
o fundam entalne kw estie przyszłości Ziemi Świętej. O pracowanie to nie 
stanow i więc tylko zwykłego opisu w ydarzeń historycznych, przyczyn, 
przebiegu oraz skutków konfliktu, ale staje się dosyć w nikliw ą i ciekaw ą 
an a lizą  koncepcji „nowej polityki” A riela Szarona. J a k  pisze Llosa: „Bo 
w Izraelu  i Palestynie żyje się mocniej niż gdzie indziej, a czas mija zde
cydowanie szybciej [...]. I może dlatego ten  spłachetek ziemi od czterech 
tysięcy la t ogląda więcej krwi i przejawów szaleństwa niż jakikolwiek inny 
region św iata” (s. 17).
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