
Nowa wojna stuletnia?  
   

Spór izraelsko-palestyński zaczął się na długo przed powstaniem 

Izraela. W 1948 roku z lokalnego sporu przeistoczył się w konflikt o 

zasięgu międzynarodowym, który zaangażował nie tylko 

nowopowstałe państwo żydowskie i społeczność palestyńską, ale także 

sąsiednie kraje arabskie i z czasem światowe supermocarstwa – USA i 

ZSRR. Dzisiaj świat zdaje się być przyzwyczajony do tego, że w 

Ziemi Świętej trzech monoteistycznych religii cały czas leje się krew. 

Kolejne pokolenia przyjmują napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie, 

jako coś naturalnego i dziejącego się od „zawsze”. To „oswojenie” 

izraelsko-palestyńskiego konfliktu sprawia, że mało kto zastanawia się nad tym, jak wygląda życie zwykłych ludzi, 

którzy mieszkają na terytoriach palestyńskich i w Izraelu. Czarno-biały obraz lansowany przez media oraz obie strony 

konfliktu ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W swojej najnowszej książce „Oczy zasypane piaskiem” Paweł 

Smoleński stara się spojrzeć na konflikt oczami zwykłych ludzi – Żydów i Arabów, którzy zmuszani są ciągle do 

dokonywania wyborów i nierzadko poczucie przyzwoitości zmusza ich do stawania w opozycji do rodaków.  

W pewnym sensie „Oczy zasypane piaskiem” są książką odkrywczą. Niewiele osób bowiem ma świadomość 

istnienia w Izraelu i na terytoriach Autonomii Palestyńskiej pewnych zjawisk i postaw. Smoleński opisuje np. 

żydowski terroryzm i brutalność osadników na Zachodnim Brzegu, którzy wyładowują swoją nienawiść nie tylko na 

Palestyńczykach, ale równie często na samych Żydach, jeśli stwierdzą, że ci niezbyt gorliwie wspierają żydowską 

rację stanu lub co gorsza ujmują się za Arabami. Przykładem dużego ruchu działającego na rzecz ułożenia normalnych 

stosunków pomiędzy zwaśnionymi narodami są organizacje weteranów izraelskiej armii. Ich członkowie po 

doświadczeniach służby na terytoriach palestyńskich angażują się w walkę o pokój i zatrzymanie błędnego koła 

przemocy.  

Po stronie palestyńskiej również nie brakuje różnic i wzajemnej podejrzliwości. Organizacja terrorystyczna 

Hamas prowadziła krwawą wojnę domową z Fatahem. Hamas przejął władzę w Strefie Gazy i rozpoczął nowy 

rozdział w konflikcie z Izraelem, ostrzeliwując sąsiednie miejscowości, w których mieszkają Żydzi. Ataki terrorystów 

pociągnęły za sobą krwawy odwet izraelskiej armii. Przez wiele tygodni ten mały i gęsto zaludniony obszar był 

bombardowany. Ginęli cywile, a infrastruktura legła w gruzach. Islamscy radykałowie równolegle prześladowali 

tysiące swoich rodaków, którym zarzucali brak przywiązania do muzułmańskich wartości i niedostateczny entuzjazm 

dla narodowowyzwoleńczej walki.  

Ogromnym plusem książki jest to, że autor prowadzi nas przez Strefę Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu, starając 

się w maksymalny sposób pokazać skomplikowanie panującej tam sytuacji. Niestety, czytelnik może czuć pewien 

niedosyt. Wątki są często urywane w interesujących miejscach. Przykładem niech będzie fragment, dotyczący 

katastrofalnego zaopatrzenia w wodę palestyńskiej ludności. Problem, który będzie narastał w nadchodzących latach, 

został potraktowany bardzo pobieżnie. Czytelnik może się również pogubić w mnogości wątków. Przynajmniej część 

z nich jest powtórzeniami, bądź niewiele wnosi do treści. Irytować może też chaotyczny i „chodnikowy” styl.  

Trzeba jednak przyznać, że Smoleński napisał jedną z najważniejszych książek o konflikcie izraelsko-

palestyńskim, jaka ukazała się w ostatnich latach w Polsce. „Oczy zasypane piaskiem” to lektura obowiązkowa dla 

każdego, kto interesuje się Bliskim Wschodem i pragnie pogłębić swoją wiedzę. Mimo pewnego niedosytu, jaki 

pozostawia, jest ona istotnym głosem w debacie o jednym z najdłuższych konfliktów we współczesnej historii.  
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