
Pañstwo ¯ydowskie
Stulecie wydania pisma programowego Theodora Herzla

W lutym 1896 roku w witrynie ksiêgarni wydawnictwa Maxa
Breitensteina w Wiedniu pojawi³a siê �wie¿o wydana 86-stronico-
wa broszura. Nosi³a ona tytu³: �Der Judenstaat, Versuch einer
Lösung der Judenfrage� (�Pañstwo ¯ydowskie, próba rozwi¹za-
nia kwestii ¿ydowskiej�). Jej autorem by³ dziennikarz wiedeñski
dr Theodor Herzl. Nastêpnego dnia Herzl napisa³ w swoim pa-
miêtniku: �Dla mnie, ko�ci zosta³y rzucone�. Tym samym wyzna-
czy³ on zwrot w swojej dotychczasowej karierze autora felieto-
nów.

Herzl, jako syn zasymilowanej wêgiersko-¿ydowskiej rodziny,
by³ ca³kowicie nie obeznany z zagadnieniami religii ¿ydowskiej.
Nie kultywowa³ tak¿e idei syjonistycznych. Nie zna³ nawet jesz-
cze wtedy ksi¹¿ki Moj¿esza Hessa �Rzym i Jeruzalem�, w której
ju¿ w 1862 roku napisa³ on o konieczno�ci powstania nowocze-
snego pañstwa ¿ydowskiego. W 1894 roku Herzl, jako korespon-
dent zagraniczny �Neue Freie Presse�, obserwowa³ w Pary¿u pro-
ces Dreyfusa i stwierdzi³, ¿e Dreyfus nie by³ s¹dzony jako dowód-
ca, ale stan¹³ przed s¹dem za to, ¿e by³ ̄ ydem. Gdy dwa dni przed
Bo¿ym Narodzeniem 1894 roku Dreyfus, jako �Judasz�, zosta³
skazany na do¿ywocie za domnieman¹ zdradê, dla Herzla sta³o siê
jasne, ¿e ¯ydzi tylko wtedy unikn¹ nienawi�ci zwi¹zanej z ich
pochodzeniem, gdy wywalcz¹ sobie ponownie wewnêtrzn¹ i ze-
wnêtrzn¹ wolno�æ. By³o to mo¿liwe tylko we w³asnym ¿ydow-
skim pañstwie.

¯ydzi religijni mistycznie �nili o Syjonie. W przeciwieñstwie
do tego dziennikarz Herzl sprowadzi³ ów sen na ziemiê i za¿¹da³:
�Musimy znów realnie obj¹æ ziemiê obiecan¹�. Dlatego w³a�nie
Herzl nie nazwa³ swego pisma programowego ani utopi¹, ani wi-
zj¹, ale �kombinacj¹ rzeczywi�cie wystêpuj¹cych faktów�. I tak
Herzl sta³ siê przywódc¹ pewnej idei, królem bez ludu, poniewa¿
wiêkszo�æ ¯ydów, a zw³aszcza intelektuali�ci, �miali siê z jego
pomys³u. Z drugiej jednak strony jego autorowi, jako mówcy i
my�licielowi, nie mogli odmówiæ b³yskotliwo�ci.

¯ydzi �miali siê z Herzlowego pomys³u pañstwa ¿ydowskiego,
za� chrze�cijanie ods¹dzali go od czci i wiary zarzucaj¹c mu blu�-
nierstwo, gdy¿ Ko�ció³, uwa¿aj¹c siê za �nowy Izrael�, dogma-
tycznie odmawia³ wszelkich praw staremu Izraelowi. Pomimo tego
znale�li siê pojedynczy ludzie, którzy mieli odwagê powa¿nie za-
stanowiæ siê nad pomys³em Herzla. Doprowadzi³o to do powsta-
nia ruchu, który pó�niej pod nazw¹ syjonizmu sta³ siê baz¹ dla
powstania pañstwa izraelskiego. I tak spe³ni³o siê za³o¿enie Herz-

la: �Kto chce byæ powa¿nie potraktowany w przysz³o�ci, musi w
pierwszych tygodniach swojego wyst¹pienia zostaæ uznany za sza-
leñca�.

Nieoczekiwanie po stronie niereligijnego Herzla stanêli pobo¿ni
¯ydzi i wierz¹cy chrze�cijanie, którzy stanowili dla niego oparcie
i zachowali wierno�æ nawet w czasach szczególnych ataków. W�ród
chrze�cijan wyró¿nia³ siê szczególnie brytyjski fundamentalista,
czcigodny William Hechler, który popar³ Herzla, gdy¿ rozpozna³
w Herzlowej idei pañstwa ¿ydowskiego wype³nienie proroctwa
biblijnego. Herzl nazwa³ go dlatego �swoim prorokiem� i zasiêga³
zawsze jego rady tam, gdzie koñczy³a siê jego w³asna wiara biblij-
na.

Gorliwy Hechler, który widzia³ w Herzlu co� na kszta³t po-
przednika Mesjasza, po�pieszy³ z Herzlow¹ ide¹ �Pañstwa ̄ ydow-
skiego� do filosemickiego wielkiego ksiêcia Badenii, który pismo
programowe przekaza³ natychmiast dalej do cesarza Wilhelma II.
Tak¿e i on zosta³ urzeczony pomys³em Herzla, gdy¿ dziêki niemu
mo¿na by³o jednocze�nie rozwi¹zaæ dwa problemy: ¯ydzi otrzy-
maj¹ w koñcu sw¹ narodow¹ ojczyznê, a Niemcy uwolni¹ siê od
uprzykrzonych ¯ydów. Dlatego te¿ niemiecki cesarz przedstawi³
projekt swemu sprzymierzeñcowi su³tanowi Abdul Hamidowi II,
spotka³ siê jednak z odmow¹. Turcja nie by³a gotowa odst¹piæ
¯ydom ziem znajduj¹cych siê pod w³adaniem jego wysoko�ci. W
tej sytuacji zapa³ cesarza zosta³ co prawda ostudzony, ale dziêki
jego pozytywnemu stanowisku Herzl przedosta³ siê na salony.

Herzlowa idea pañstwa ¿ydowskiego znalaz³a te¿ zrozumienie
w�ród ̄ ydów. Ze wstydem przyznali oni, ¿e �nareszcie znów zna-
laz³ siê cz³owiek, który traktuje swoje ¿ydostwo nie jako brzemie-
niê albo nieszczê�cie, które trzeba z rezygnacj¹ znosiæ, ale szczyci
siê tym, ¿e jest prawnym dziedzicem prastarej kultury�. Zaledwie
rok pó�niej, w 1897 roku, odby³ siê w Bazylei pierwszy kongres
syjonistyczny, po którym Herzl napisa³: �W Bazylei za³o¿y³em
pañstwo ¿ydowskie. Obecnie uwa¿a siê powszechnie, ¿e jestem
�mieszny, ale za 50 lat wszyscy przekonaj¹ siê, ¿e mia³em racjê�.
W 1947 roku, dok³adnie 50 lat pó�niej, ONZ uchwali³a deklaracjê
o powstaniu pañstwa izraelskiego, która doprowadzi³a do powsta-
nia Izraela w 1948 roku. Herzl pomyli³ siê jednak uwa¿aj¹c, ¿e
jêzyk hebrajski nie zostanie przywrócony do ¿ycia. Dzisiaj jego
�Pañstwo ̄ ydowskie� mo¿na przeczytaæ we wspó³czesnym jêzy-
ku Iwrit.
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Der Judenstaat,
 Versuch einer Lösung der Judenfrage

Streszczenie ksi¹¿ki Theodora Herzla

Doktor praw Theodor Herzl napisa³ �Judenstaat� po niemiec-
ku. Ksi¹¿ka ukaza³a siê po raz pierwszy w 1896 roku w wydaw-
nictwie Maxa Breitensteina w Wiedniu. Pierwsze wydanie liczy
86 stron. Ksi¹¿ka zawiera 7 rozdzia³ów: 1. Przedmowa; 2. Wpro-
wadzenie; 3. Czê�æ ogólna; 4. The Jewish Company (Spó³ka ¯y-
dowska); 5. Grupy lokalne; 6. Society of Jews (Stowarzyszenie
¯ydów) i Pañstwo ¯ydowskie; 7. Zakoñczenie

Przedmowa

W przedmowie autor zastrzega siê, ¿e jego program nie jest
utopi¹ w stylu Thomasa Morusa, ale realnym planem powo³ania
do ¿ycia pañstwa ¿ydowskiego. Uwa¿a, ¿e si³¹ napêdow¹ jego planu
bêdzie zagro¿enie bytu ¿ydowskiego w ich przybranych ojczy-
znach. Herzl twierdzi te¿, ¿e jego misja koñczy siê wraz z opubli-
kowaniem ksi¹¿ki. Potem zamierza³ ograniczyæ siê jedynie od
obrony postawionych tez. Na zakoñczenie pisze: �Czy to, co pi-
szê, nie jest jeszcze dzisiaj s³uszne? Czy wyprzedzi³em swój czas?
Czy cierpienia ¯ydów nie s¹ jeszcze wystarczaj¹co wielkie? Zo-
baczymy. Zale¿y to wiêc od samych ̄ ydów, czy ta ksi¹¿ka o pañ-
stwie stanie siê powie�ci¹ o pañstwie. (...) Ci ¯ydzi, którzy bêd¹
chcieli pañstwa, bêd¹ je te¿ mieli i na nie sobie zas³u¿¹�.

Wprowadzenie

We wprowadzeniu Herzl uzasadnia tezê, ¿e nie ma innego spo-
sobu rozwi¹zania �kwestii ¿ydowskiej�, która ci¹gnie siê za Euro-
p¹ od �redniowiecza, jak tylko przez stworzenie dla ¯ydów od-
dzielnego, suwerennego pañstwa. Herzl stwierdza, ¿e problem
¿ydowski nie ogranicza siê do poprawy bytu pewnej grupy nieza-
mo¿nych ¯ydów, nie jest to te¿ problem jedynie religii. �To jest
problem narodowy (...) Jeste�my narodem, jednym narodem!� �
wykrzykuje. Podwa¿a on autentyczno�æ i sensowno�æ idei asymi-
lacji ̄ ydów w pañstwach ich zamieszkania. Twierdzi, ¿e asymila-
cja jest niemo¿liwe zarówno dlatego, ¿e ¯ydzi nigdy nie zatrac¹
swej odrêbno�ci, jak i ze wzglêdu na nie gasn¹ce zarzewia antyse-
mityzmu. �Kto mo¿e, chce i musi przemin¹æ, ten powinien prze-
min¹æ. Jednak osobowo�æ narodowa ¯ydów nie mo¿e, nie chce i
nie musi przemin¹æ. Nie mo¿e, bo j¹ spajaj¹ zewnêtrzni wrogo-
wie. Nie chce, bo udowodni³a to swoj¹ histori¹ dwóch tysiêcy lat
straszliwych cierpieñ. A ¿e nie musi, to chcê, za wieloma innymi
¯ydami, którzy nie utracili nadziei, wykazaæ w tym pi�mie�.

Jedynym sposobem wyeliminowania �redniowiecznych uprze-
dzeñ do ̄ ydów w kulturach europejskich by³oby osi¹gniêcie stop-
nia w³adzy, który umo¿liwi³by ¯ydom prze³amanie tych przes¹-
dów. Jest to jednak niemo¿liwe, gdy¿ nawet niewielki udzia³ ¯y-
dów w sprawowaniu w³adzy wywo³uje fanatyczny sprzeciw. Co
by siê wiêc dzia³o, gdyby ¯ydzi siêgnêli po pe³niê w³adzy? A s¹
oni narodem klasy �redniej, która posiada pe³niê mo¿liwo�ci, by
po w³adzê siêgaæ. Dalej twierdzi autor, ¿e utworzenie pañstwa
¿ydowskiego bêdzie rozwi¹zaniem korzystnym dla wszystkich
stron. Nie bêdzie to w ¿adnej mierze ucieczka, ale legalne przesie-
dlenie narodu do pañstwa powo³anego do ¿ycia za zgod¹ mocarstw.

O praktycznych sposobach realizacji idei pañstwa pisze: �Nikt
nie jest tak silny i tak bogaty, aby przesiedliæ ca³y naród z jednego
miejsca na drugie. To mo¿e uczyniæ tylko idea. Idea pañstwa ma
w³a�nie tak¹ moc. Przez ca³¹ noc swej historii ¯ydzi nie przestali
�niæ owego królewskiego snu: «Nastêpny rok w Jeruzalemie!» �
to nasze stare s³owo. Teraz chodzi o to, aby pokazaæ, ¿e sen mo¿e

obróciæ siê my�l jasn¹ jak dzieñ�. Dalej proponuje powo³anie
dwóch organów, o których szerzej napisze w dalszych rozdzia-
³ach, a mianowicie: Society of Jews (Stowarzyszenie ̄ ydów), któ-
re dba³oby o stronê moraln¹ i teoretyczn¹ ca³ego przedsiêwziêcia,
oraz przedsiêbiorstwa Jewish Company, które posiadaj¹c osobo-
wo�æ prawn¹ i mo¿liwo�æ prowadzenia interesów zajê³oby siê prak-
tyczn¹ stron¹ przesiedlenia ¯ydów. Dla realizacji tego wielkiego
dzie³a w ka¿dym kraju powinny byæ powo³ane do ¿ycia grupy lo-
kalne.

Obawiaj¹c siê zapewne, ¿e jego pomys³ nie zostanie ³atwo przy-
jêty przez samych ¯ydów pisze Herzl na zakoñczenie: �Choæ od-
wo³ujê siê jedynie do rozs¹dku, to wiem dobrze, ¿e sam rozs¹dek
nie wystarczy. Starzy wiê�niowie niechêtnie wychodz¹ z ciemni-
cy. Przekonamy siê, czy doros³a nam ju¿ m³odzie¿, której tak bar-
dzo potrzebujemy; m³odzie¿, która pobudza zapa³ starszych, która
niesie ich na silnych ramionach i potrafi zmieniaæ rozs¹dek w za-
chwyt.�

Czê�æ ogólna

KWESTIA ¯YDOWSKA. We wszystkich krajach jeste�my
prze�ladowani � stwierdza autor. Ludzie wo³aj¹: «Nie kupuj u
¯yda». W Berlinie krzycz¹ «Juden raus». Z tym akurat autor siê
zgadza, ale je�li mamy siê wynosiæ, to dok¹d � pyta.

DOTYCHCZASOWE PRÓBY ROZWI¥ZANIA. ̄ ydów pró-
bowano ju¿ kolonizowaæ, daj¹c im ziemiê do uprawy. Wioski ¿y-
dowskie stawa³y siê jednak zarzewiem antysemityzmu, gdy¿ wspó-
³czesne rolnictwo, przez u¿ycie maszyn, sta³o siê te¿ zak³adem
produkcyjnym. Nie da siê dzisiaj odtworzyæ klasy ch³opskiej we-
d³ug historycznego, feudalnego wzoru. Za� pomys³ asymilacji
¯ydów zosta³ ju¿ skrytykowany przez autora we wprowadzeniu.

POWODY ANTYSEMITYZMU. Herzl uwa¿a, ¿e antysemi-
tyzm nie ma obecnie �róde³ religijnych, ale ekonomiczne. Daw-
niej, gdy chrze�cijanie prze�ladowali ¯ydów, to zabierali im ich
dobra, bogactwa, pieni¹dze. Dzisiaj to, co posiadaj¹ ¯ydzi, znaj-
duje siê na miêdzynarodowym rynku kapita³owym. W domu maj¹
tylko papier, który nie przedstawia ¿adnej warto�ci dla prze�la-
dowcy. Stan ten wywo³uje atak bezsilnej z³o�ci ludzi, dla których
�rednia klasa ¿ydowska jest zagro¿eniem ekonomicznym.

SKUTKI ANTYSEMITYZMU. ¯ydzi zostali zmuszeni do
powo³ania w³asnego pañstwa. �Jeste�my jednym narodem. Nasi
wrogowi, bez udzia³u naszej woli uczynili z nas naród, jak to za-
wsze w historii bywa³o. Wobec zagro¿enia stajemy obok siebie i
wtedy nagle czujemy swoj¹ si³ê. Tak, mamy si³ê, aby zbudowaæ
pañstwo i to pañstwo wzorcowe.�

PLAN. Plan Herzla, jak sam twierdzi, jest bardzo prosty: �Na-
le¿y daæ nam suwerenno�æ na jakim� kawa³ku powierzchni ziemi,
odpowiadaj¹cym naszym s³usznym potrzebom narodowym, o
wszystko inne zatroszczymy siê sami�. Proponuje powo³anie dwóch
wspomnianych powy¿ej organów Society of Jews, które mia³oby
charakter naukowo-polityczny oraz Jewish Company, które zajê-
³oby siê praktyczn¹ stron¹ przesiedlenia. Pierwszymi przesiedla-
nymi byliby najubo¿si, którzy przygotowaliby kraj na przybycie
kolejnych grup. Ich przybycie zapocz¹tkowa³oby nap³yw kapita³u
do ich ziemi. Kraj, który by budowali, odpowiada³by najnowszym
wzorom kulturowym i technicznym. Nie powo³ywaliby do ¿ycia
pañstwa �redniowiecza ani staro¿ytno�ci, ale pañstwo na miarê
czasu. Gdy infrastruktura pañstwa bêdzie gotowa, przybêd¹ na-



stêpni na w³asny koszt i ryzyko. Pañstwo ¿ydowskie wed³ug po-
mys³odawcy mia³o byæ politycznie neutralne.

PALESTYNA CZY ARGENTYNA. Herzl rozwa¿a obie mo¿-
liwo�ci lokalizacji pañstwa ¿ydowskiego, sk³ania siê jednak do
Palestyny, gdy¿ sama nazwa prastarej ziemi Izraela stanowi³aby
ju¿ wielk¹ zachêtê dla ̄ ydów, aby siê osiedlaæ w nowopowsta³ym
pañstwie. Proponuje te¿, ¿e w zamian za zezwolenie na powstanie
pañstwa na terenie Palestyny, wchodz¹cej w sk³ad Imperium Oto-
mañskiego, ¯ydzi mogliby uregulowaæ problemy finansowe Tur-
cji.

POTRZEBY, ORGANY, RUCH. Autor stwierdza, ¿e ¯ydzi
przybywaj¹c do jakiego� miejsca przynios¹ ze sob¹ o¿ywienie
gospodarcze. Zbudowanie linii kolejowych, dróg, mostów, stwo-
rzenie nowoczesnego przemys³u by³oby korzy�ci¹ dla ca³ego re-
gionu, a wiêc tak¿e dla s¹siadów ich pañstwa.

Jewish Company

W rozdziale tym T. Herzl szczegó³owo analizuje sposób orga-
nizacji Spó³ki ̄ ydowskiej. Mia³a to byæ spó³ka akcyjna z siedzib¹
w Londynie o kapitale za³o¿ycielskim wynosz¹cym na przyk³ad
oko³o miliarda marek. Spó³ka zajmowa³aby siê likwidacj¹ maj¹t-
ku ¿ydowskiego w krajach przesiedlenia i osadzaniem ¯ydów w
podobnych warunkach na terenie przysz³ego pañstwa ¿ydowskie-
go. Spó³ka po�redniczy³aby wiêc w zakupie i sprzeda¿y nierucho-
mo�ci. By³aby gwarantem uzyskania dobrych cen dla wyprowa-
dzaj¹cych siê ̄ ydów. Agencja zajmowa³aby siê te¿ po�rednictwem
pracy. W pañstwie ¿ydowskim Herzl proponuje wprowadzenie
systemu 7-godzinnego dnia pracy. Ka¿dy pracowa³by dwa razy po
3,5 godziny dziennie, ale prace by³yby prowadzone na dwie zmia-
ny, tak by 14 godzin dziennie budowana by³a ojczyzna ¯ydów.
Dla pozyskiwania �rodków na dzia³anie Jewish Company Herzl
proponuje powo³anie banku, w którym udzia³y mogliby mieæ nie
tylko ̄ ydzi, ale tak¿e chrze�cijanie zainteresowani pozbyciem siê
¯ydów ze swego kraju. Plany dzia³ania spó³ki Herzl omawia w
sposób niezwykle szczegó³owy i precyzyjny. Zainteresowani tymi
szczegó³ami, którzy posiadaj¹ nieco wiedzy prawniczej i ekono-
micznej, znajd¹ je w oryginale ksi¹¿ki.

Grupy lokalne

W rozdziale tym Herzl proponuje, aby ̄ ydzi decyduj¹cy siê na
przesiedlenie organizowali siê w grupy jeszcze w krajach zamiesz-
kania. Zarówno przesiedlenie, jak i organizacja w grupach, maj¹
byæ dobrowolne. Ka¿dy mia³by te¿ mo¿liwo�æ przy³¹czenia siê do
dowolnej grupy, choæ powstawa³yby one w oparciu o miejsce za-
mieszkania. Ka¿da grupa mia³aby swojego rabina, który by³by jed-
nocze�nie po�rednikiem miêdzy grup¹ a organami organizuj¹cy-
mi przesiedlenie � Society i Company. Rabina w dzia³aniu wspie-
ra³aby niewielka grupka mê¿ów zaufania. Grupy te zajê³yby siê
przygotowaniem ¯ydów do wyjazdu. Mia³yby te¿ obowi¹zek za-
jêcia siê najubo¿szymi, których nie by³oby staæ na op³acenie kosz-
tów podró¿y. Przy tej okazji Herzl stwierdza, ¿e pañstwo ¿ydow-
skie ma byæ krajem ludzi pracuj¹cych. Nie bêdzie tam miejsca dla
¿ebraków. Ci, którzy z w³asnej woli nie zechc¹ pracowaæ, bêd¹ do
tego zmuszani w domach pracy. Protestuje te¿ przeciwko organi-
zowaniu domów starców. Uwa¿a, ¿e ta forma dobroczynno�ci jest
bardzo przykra. Jest to bowiem skazywanie ludzi na ¿ycie w ocze-
kiwaniu na �mieræ. Uwa¿a, ¿e ludzie starzy powinni pracowaæ tak
d³ugo, jak tylko mog¹, odpowiednio do swych mo¿liwo�ci fizycz-
nych i umys³owych. Grupy lokalne jeszcze przed przesiedleniem
mia³yby mo¿liwo�æ wybrania miejsca zamieszkania w pañstwie
¿ydowskim. Wi¹za³oby siê z tym jednak wykonanie okre�lonych
przez Spó³kê ¯ydowsk¹ prac na wybranym terenie. Plany miast i
domów, w których bêd¹ mieszkaæ cz³onkowie danych grup do-
starczane by³yby grupom przed przesiedleniem. Po przybyciu do
pañstwa grupy tworzy³yby autonomiczne osiedla. Herzl uwa¿a, ¿e
przesiedlenie jednej grupy bêdzie poci¹ga³o za sob¹ przybycie

rodzin i znajomych jej cz³onków, tak jak to siê odbywa³o podczas
innych przeprowadzek ¯ydów. Herzl liczy bardzo na efekt maso-
wo�ci akcji przesiedleñczej, który zapewni spontaniczne powo-
dzenie ca³ej akcji i dostarczy koniecznych �rodków finansowych.

Herzl sprzeciwia siê szeroko rozpowszechnionym uogólnieniem
na temat ¯ydów. Jeden z obiegowych pogl¹dów mówi, ¿e ¯ydzi
to naród handlarzy. Na dowód przeciwko temu autor przytacza
przyk³ad bogatych handlowców, którzy kieruj¹ swoje dzieci na
uczelnie albo szerokich mas ubogich ¯ydów z Europy wschod-
niej, którzy bynajmniej nie gardz¹ zwyk³¹ fizyczn¹ prac¹. Uwa¿a
tym samym, ¿e ̄ ydzi dysponuj¹ wszechstronnym materia³em ludz-
kim potrzebnym dla budowy pañstwa. Z wielkim uznaniem wyra-
¿a siê o drobnych przyzwyczajeniach spo³eczno�ci ¿ydowskiej.
Twierdzi, ¿e to one w³a�nie tworz¹ wiêzy spo³eczno�ci, które trudno
bêdzie rozerwaæ.

Society of Jews i Pañstwo ¯ydowskie

Herzl pragnie, aby organ ten spe³nia³ funkcjê duchowego przy-
wódcy. Nazywa go nawet nowym Moj¿eszem narodu ¿ydowskie-
go. Society mia³oby byæ wspó³w³a�cicielem wszystkich dóbr ¿y-
dowskich. W jego sk³ad wchodziliby mê¿owie stanu, naukowcy,
intelektuali�ci, arty�ci. Wydawa³oby ono ksi¹¿ki, prowadzi³o ba-
dania i statystyki, przygotowywa³o plany osiedlenia. Society okre-
�li³oby sposób obejmowania ziemi przez osadników. Przydzia³
ziemi odbywa³by siê na drodze swego rodzaju przetargu us³ug.
Teren otrzyma³aby ta grupa, która podjê³aby siê wykonania na nim
okre�lonych prac, jak np. budowa dróg, mostów i urz¹dzeñ do
regulacji wód.

USTRÓJ, JÊZYK, FLAGA, ARMIA, PRAWO. Herzl wyra¿a
pogl¹d na temat przysz³ej konstytucji pañstwa ¿ydowskiego. Uwa-
¿a, ¿e demokracja bez przeciwwagi w osobie króla jest niesku-
teczna, prowadzi do parlamentarnego gadulstwa i rozwoju �okrop-
nej klasy zawodowych polityków�. Dlatego te¿ proponowanym
przez niego ustrojem jest republika arystokratyczna. Jednak osta-
teczne rozstrzygniêcia odno�nie ustroju pozostawia do decyzji
Society. Odno�nie jêzyka autor stwierdza, ¿e nikt z ̄ ydów nie zna
na tyle hebrajskiego, by siê nim pos³ugiwaæ w ¿yciu codziennym.
Uwa¿a jednak, ¿e pos³ugiwanie siê ró¿nymi jêzykami nie stworzy
wiêkszego problemu. Powo³uje siê przy tym na przyk³ad Szwaj-
carii. Herzl wyra¿a zdecydowanie negatywny stosunek do ¿argo-
nów ¿ydowskich. Nazywa je jêzykami getta i uwa¿a, ¿e ̄ ydzi bêd¹
musieli siê od nich odzwyczaiæ. W kwestii udzia³u religii w ¿yciu
publicznym zachowuje umiar. Doceniaj¹c rolê religii jako czynni-
ka spajaj¹cego naród wyra¿a siê przeciwko budowaniu systemu
teokratycznego. Uwa¿a te¿, ¿e w pañstwie ¿ydowskim winno zna-
le�æ siê miejsce tak¿e dla ludzi innych religii i innych narodowo-
�ci. ¯ydzi, dziêki antysemityzmowi nauczyli siê w Europie tole-
rancji. Society of Jews powinno zaj¹æ siê zbudowaniem nowocze-
snego i wzorcowego systemu prawnego dla nowego pañstwa. Pañ-
stwo to winno mieæ zawodow¹ armiê uzbrojon¹ w nowoczesn¹
broñ, której zadanie polega³oby na obronie obywateli przed za-
gro¿eniem z zewn¹trz i utrzymaniu porz¹dku wewnêtrznego. Jako
flagê proponuje autor bia³y sztandar symbolizuj¹cy czysto�æ no-
wego ¿ycia z siedmioma z³otymi gwiazdami wyobra¿aj¹cymi sied-
miogodzinny dzieñ pracy. Herzl uwa¿a, ¿e ¯ydzi powinni z cza-
sem przej¹æ odpowiedzialno�æ za swoich przestêpców. Na pocz¹t-
ku prawo przesiedlenia otrzymywaliby ci, którzy uzyskuj¹ u lo-
kalnych w³adz wzorow¹ ocenê. Przestêpcy byliby przyjmowani
dopiero po odbyciu kary. Z czasem jednak, po ustabilizowaniu
pañstwa, musia³oby ono zaj¹æ siê te¿ budow¹ systemu peniten-
cjarnego.

Zdaniem Herzla ten program przesiedlenia nie spowoduje ¿ad-
nych kryzysów ekonomicznych i bêdzie dobrowolnie przyjêty przez
rz¹dy pañstw, w których zamieszkuj¹ ¯ydzi. Rz¹dy nie tylko po-
zbêd¹ siê problemu niezadowolenia spo³ecznego wywo³ywanego
obecno�ci¹ ¯ydów, ale na dodatek zyskaj¹ dodatkowe dochody
ekonomiczne w obrocie handlowym z nowym pañstwem w spo-



sób naturalny powi¹zanym z dawnymi miejscami pobytu jego oby-
wateli. Uwa¿a te¿, ¿e program ten jest realny, gdy¿ wspó³czesna
technika zapewnia ³atwo�æ przemieszczania siê i budowania, cze-
go najlepszym przyk³adem s¹ m³ode miasta amerykañskie.

Zakoñczenie

Ca³a ta idea brzmi tak piêknie, ¿e mog³o by siê komu� wyda-
waæ, ¿e po jej zrealizowaniu ¯ydzi nie bêd¹ mieli ju¿ wrogów, a
antysemityzm zniknie raz na zawsze z uczuæ ludzi. Herzl prze-
strzega przed przesadnym optymizmem. Obawia siê, ¿e ̄ ydzi nie-
raz jeszcze bêd¹ zmuszeni stan¹æ do walki pod sztandarem z sied-
mioma z³otymi gwiazdami. Uwa¿a jednak, ¿e to, co by³o niemo¿-
liwe przez d³ugie lata, dzisiaj sta³o siê ca³kiem realne. �Tak jest,
¯ydzi! To nie bajka! To nie oszustwo! Przekonaæ siê mo¿e o tym

ka¿dy, bo ka¿dy nosi w sobie kawa³ek ziemi obiecanej, jeden w
g³owie, inny w rêkach, a jeszcze inny w odziedziczonym maj¹t-
ku�. Herzl nie odk³ada realizacji swego planu na d³ugie lata. Uwa-
¿a, ¿e mo¿e siê ona rozpocz¹æ ju¿ teraz, a dzia³anie idei uciszy
antysemityzm. W �wi¹tyniach �wiata bêd¹ zanoszone mod³y o
powodzenie tego dzie³a.

Na koniec autor �Pañstwa ¯ydowskiego� raz jeszcze powta-
rza: �Ci ¯ydzi, którzy tego chc¹, bêd¹ mieli swoje pañstwo. Po-
winni�my wreszcie jak wolni ludzie ¿yæ na swej w³asnej ziemi i
spokojnie umieraæ w naszej w³asnej ojczy�nie. �wiat stanie siê
wolny nasz¹ wolno�ci¹, ubogacony naszym bogactwem i powiêk-
szony nasz¹ wielko�ci¹. A to, co tam wypróbujemy dla swego
po¿ytku, uda siê wspaniale i szczê�liwie obróci siê w dobro dla
wszystkich ludzi�.

C.T. Russell o Herzlu i ruchu syjonistycznym
Wybór cytatów dotycz¹cych syonizmu w latach 1896-1906. Pochodz¹ one z cyklu �Widok z wie¿y� zamieszczanego regularnie w

czasopi�mie �Watch Tower�. Wyt³uszczenia wprowadzi³ t³umacz.

1 lipca 1897

Wraz z przybli¿aniem siê godziny wskazywanej rêk¹ proroctw
na wielkim zegarze wieków, kiedy to zakoñcz¹ siê czasy pogan, a
Królestwo Bo¿e przejmie kontrolê nad sprawami ziemi, wraz z
cielesnym nasieniem Abrahama jako jego ziemskim przedstawi-
cielstwem w ziemi obiecanej Abrahamowi (Dzieje Ap. 7:5), ka¿-
dy inteligentny badacz proroctw bêdzie naturalnie obserwowa³
wydarzenia maj¹ce wp³yw na losy Ziemi Obiecanej i ludu przy-
mierza.

Oko³o roku mija od czasu, gdy dr T. Herzl, wykszta³cony ̄ yd z
Wiednia, opublikowa³ ksi¹¿kê, w której wystêpuje na rzecz powo-
³ania Pañstwa ¯ydowskiego w starej ojczy�nie Palestynie, jako
jedynego praktycznego rozwi¹zania kwestii ¿ydowskiej. Jego po-
gl¹dy, znane obecnie pod nazw¹ �syjonizmu�, s¹ coraz bardziej
popularne na ca³ym �wiecie w�ród ¿ydowskich przywódców i ¿y-
dowskiej prasy. Bior¹c nawet pod uwagê pewn¹ opozycjê, jaka
podnios³a siê przeciwko tej idei, cudowne jest to, jak powszechna
jest ¿ydowska sympatia dla tego projektu. (...)

Zostali ju¿ wybrani delegaci, reprezentuj¹cy stowarzyszenia
¯ydów ze wszystkich stron �wiata, którzy spotkaj¹ siê 25 sierpnia
w niemieckim mie�cie Monachium, [Pierwszy kongres syonistycz-
ny odby³ siê w rzeczywisto�ci 29 sierpnia 1897 roku w Bazylei �
przyp. t³um.] aby zastanawiaæ siê nad praktycznymi krokami, któ-
re musz¹ byæ podjête dla osi¹gniêcia celów, jakie stawia przed
sob¹ syjonizm. Nastêpuj¹cy wybitni ¯ydzi s¹ odpowiedzialni za
tê konferencjê: dr T. Herzl, Max Nordau, C. Montefiore, dr DeHa-
as.

Jak bardzo znacz¹ce jest to, ¿e ruch taki mia³ mieæ miejsce w
obecnym czasie! Gdy w 1878 roku wskazywali�my na to, ¿e we-
d³ug proroctw rozpocz¹³ siê wtedy naznaczony czas powrotu Bo-
skiej ³aski do Izraela, a jego pocz¹tkiem by³o oddanie przez Kon-
ferencjê Berliñsk¹ Egiptu i Palestyny pod ograniczony protektorat
brytyjski, to idea ta zosta³a przez wielu z pogard¹ odrzucona. Gdy
potem og³osili�my, ¿e nastêpnym krokiem jest powrót Izraelitów
do Palestyny, to nawet sami ¯ydzi z nas szydzili, uznaj¹c to za
absurd i twierdz¹c, ¿e ¯yd z Niemiec jest Niemcem, z Anglii �
Anglikiem, ze Stanów Zjednoczonych � Amerykaninem i podob-
nie w innych czê�ciach �wiata.

Gdy prze�ladowania w Rosji zmusi³y wielu [¯ydów] do po-
szukiwania nowych domów, Palestyna zosta³a z pogard¹ odtr¹co-
na jako pustkowie. Baron Hirsch, niemiecki milioner, pocz¹³ hoj-

nie wspieraæ now¹ ziemiê obiecan¹ w po³udniowoamerykañskiej
Argentynie, za� bogaci Hebrajczycy amerykañscy pomagali swym
tysi¹com braci z Rosji osiedlaæ siê w USA. Jednak niektórzy naj-
ubo¿si ¯ydzi rosyjscy z têsknot¹ spogl¹dali na Palestynê i udali
siê tam � aby znale�æ ziemiê such¹ i ja³ow¹. To dla nich jednak
Bóg wzbudzi³ przyjació³ w osobach Sir Mosesa Montefiore oraz
Barona Rotschilda, którzy widz¹c ich ubóstwo, zlitowali siê nad
nimi i zapocz¹tkowali ruch szkó³ przemys³owych i eksperymen-
talnych ogrodów, które mia³y ich kszta³ciæ, za³o¿yli szpitale, w
których mogli siê leczyæ, itd.

Wtedy wyszed³ dekret Su³tana [Turcji w³adaj¹cej nad Palesty-
n¹], ¿e odt¹d ju¿ wiêcej ̄ ydzi nie mog¹ osiedlaæ siê w Palestynie.
Wkrótce te¿ os³ab³y prze�ladowania w Rosji. Nasta³o kilka spo-
kojnych lat, w ci¹gu których sprawy dojrzewa³y, a ̄ ydzi mogli siê
o pewnych rzeczach przekonaæ. (1) Argentyñska kolonia wspiera-
na milionami w pozornie korzystnych warunkach nie przynios³a
sukcesu, ale okaza³a siê wielk¹ pora¿k¹ w wymiarze finansowym
i ka¿dym innym. ̄ ydzi, którzy siê tam osiedlili, s¹ niezadowoleni.
(2) ̄ ydom, którzy znale�li siê w USA, powodzi siê tylko wzglêd-
nie dobrze. (3) ¯ydom, którzy udali siê do �nieurodzajnej� Pale-
styny, powodzi siê fenomenalnie. Jakby przez dotkniêcie czaro-
dziejskiej ró¿d¿ki ich kraj sta³ siê bardziej urodzajny i szczê�liwy
i daje dowody sta³ego o¿ywienia. W rezultacie oczy wszystkich
¯ydów obracaj¹ siê ponownie w stronê Syonu, a ich has³em jest:
�Syon, Syon!� Zaprawdê, o Panie, �lud twój bêdzie dobrowolny
w dzieñ zwyciêstwa twego.� [Psalm 110:3] Mamy w tym z pew-
no�ci¹ jeszcze jeden wyra�ny dowód, ¿e ¿yjemy w �Dniu Pañ-
skim�. (Zob. WYK£ADY PISMA �WIÊTEGO, I tom, rozdzia³
15).

Obserwuj¹c kierunek rozwoju wydarzeñ dotycz¹cych Izraela
spogl¹damy te¿ w innym kierunku, aby przekonaæ siê, w jaki spo-
sób otworzy Pan drzwi, aby umo¿liwiæ ¯ydom powrót. I tak, jak
teraz obserwujemy opatrzno�æ i b³ogos³awieñstwo w opó�nieniu
ich emigracji a¿ do czasu, gdy Boska ³aska nad tym krajem skon-
centruje na nim uwagê wszystkich ̄ ydów, tak niebawem spodzie-
wamy siê zobaczyæ szeroko otwarte drzwi, i to, ¿e wielu, nie tylko
biednych, ale i bogatych z Izraela bêdzie szuka³o w Palestynie
swego domu. Nie spodziewamy siê jednak, jak to czyni¹ syjoni-
�ci, aby ruch ten bardzo szybko doprowadzi³ to powstania nieza-
le¿nego pañstwa ¿ydowskiego. Nie mo¿e siê to staæ, zanim nie
zakoñcz¹ siê w pe³ni czasy pogan � przy koñcu 1914 roku. (Zob.
WYK£ADY PISMA �WIÊTEGO, II tom, rozdzia³ 4). (...) [R2176]



15 sierpnia 1904 � Stabilno�æ Syjonizmu

�mieræ dr T. Herzla, g³ównego przywódcy ruchu syjonistycz-
nego w�ród ¯ydów, jest z pewno�ci¹ wielk¹ strat¹, która zahamu-
je rozwój ruchu zmierzaj¹cego do powo³ania w Palestynie pañ-
stwa ¿ydowskiego pod protektoratem, czyli zwierzchnictwem Tur-
cji i wielkich mocarstw tego �wiata. Jednak z drugiej strony mo¿e
ona mieæ dobre skutki, ucz¹c zainteresowanych, ¿e nie nale¿y ufaæ
w cz³owieku, ale w Bogu. Nadszed³ naznaczony przez Pismo �wiê-
te czas ponownego zgromadzenia wiernych ̄ ydów w Palestynie i
ju¿ nied³ugo drzwi mo¿liwo�ci zostan¹ dla nich otwarte. Rzeczy-
wistym przywódc¹ tego ruchu jest Pan i bêdzie prowadzi³ go
swoimi drogami. Wydaje siê, ¿e dr Herzl, do�æ przychylnie odno-
si³ siê do propozycji rz¹du brytyjskiego, który w odpowiedzi na
pragnienia ¯ydów oferowa³ im ziemiê po³o¿on¹ daleko na po³ud-
nie od Palestyny, w Afryce. Gdyby dr Herzl nadal pozosta³ przy-
wódc¹ tego ruchu, to móg³by siê okazaæ nieprzychylny dla intere-
sów Boskiej opatrzno�ci, które skoncentrowane s¹ w Palestynie:
�Oto Ja zgromadzê ich ze wszystkich ziem, do którychem ich
wygna³ ... Jakom przywiód³ na ten lud to wszystko wielkie z³e, tak
przywiodê na nich to wszystko dobre, o któremem z nimi mówi³.�
� Jer. 32:37-42; 31:27-40. [R3412]

15 wrze�nia 1905 � Podzia³ syjonizmu na tle wiary

Niedawny podzia³ ruchu syjonistycznego na dwa stronnictwa
przebieg³ wzd³u¿ linii wiary oraz niewiary i jest przesiewaniem.
Drogê do tego przygotowa³a �mieræ dr Herzla. Zangwill, jeden z
g³ównych, kolejnych przywódców ruchu, przychyla siê do propo-
zycji brytyjskiego rz¹du, który oferuje obszerny i urodzajny ob-
szar w Afryce, blisko tysi¹c mil na po³udnie od Palestyny. U¿ywa
on ca³ego ciê¿aru swych wp³ywów na korzy�æ tej koncepcji i po-
zyska³ znaczn¹ liczbê zwolenników, którzy podobnie jak i on spo-
gl¹daj¹ na syjonizm jedynie z humanitarnego punktu widzenia.

Zaszczyt przynosi temu ruchowi jako ca³o�ci, ¿e odrzuci³ on tê
propozycjê. Dowodzi to, ¿e syjonizm nie jest jedynie ruchem po-
prawy socjalnych warunków bytu ¯ydów rosyjskich, ale g³ównie
odrodzeniem narodowym zbudowanym na gruncie wiary w Bo-
skie obietnice, które odnosz¹ siê do Palestyny � ziemi obietnicy.
Warto zauwa¿yæ, ¿e ani jeden z przedstawicieli amerykañskich nie

popar³ podzia³u Zangwilla, chocia¿ odwiedzi³ on ten kraj, aby agi-
towaæ na rzecz przyjêcia brytyjskiej propozycji.

Ruch nabiera si³y

Warto te¿ nadmieniæ, ¿e z ka¿dym rokiem ruch syjonistyczny
znajduje przychylno�æ u coraz to wiêkszej liczby ¯ydów. Na po-
cz¹tku, kilka lat temu, wiêkszo�æ wykszta³conych [¯ydów] odrzu-
ci³a go i wy�mia³a. Teraz za� czytamy, ¿e pomimo �mierci uzdol-
nionego przywódcy � dr Herzla, kolejny kongres, który odby³ siê
w Bazylei w Szwajcarii, mia³ niebywa³¹ warto�æ pod wzglêdem
intelektualnym. Ruch ten zgodny jest z proroctwami i opó�nie-
nie mo¿e jedynie roznieciæ pragnienie i nadziejê oraz wiarê nie-
zbêdn¹ do wprowadzenia siê do ziemi, gdyby kiedy� Turcja na to
zezwoli³a na warunkach ograniczonej autonomii. (...) [R3627]

15 wrze�nia 1906

(...) Wraz z up³ywem lat syjoni�ci przejawiali coraz wiêkszy
entuzjazm. Dr Herzl przedstawi³ swoje plany su³tanowi, mówi¹c,
¿e wszystkie fundusze zostan¹ skierowane do Palestyny w nadziei
ustanowienia tam pañstwa ¿ydowskiego. Na pró¿no � Palestyna
pozosta³a zamkniêta. Nastêpnie rz¹d brytyjski zaproponowa³ za-
³o¿enie pañstwa ¿ydowskiego w Afryce na bardzo korzystnych
warunkach. Zainteresowa³o to tylko niektórych, a za to bardziej
zaostrzy³o pragnienia innych skierowane w stronê Ziemi Obieca-
nej. Wtedy w³a�nie umar³ dr Herzl, wielki przywódca, na którego
miejsce, jak siê wydawa³o, nie bêdzie nastêpcy. Ruch pocz¹³ s³ab-
n¹æ. I oto raptownie, bez wp³ywów wielkiego przywódcy, bez
wspó³pracy ¿ydowskich milionerów, bez potrzeby wydania choæ-
by jednego dolara, su³tan zniós³ embargo na osiedlanie siê ̄ ydów
w Palestynie, równie nagle, jak je ustanowi³, i bez ha³asu, i bez
uzasadnienia. Dla nas, którzy czuwamy, oznacza to: �Nie wojskiem
ani si³¹ stanie siê to, ale duchem  moim [moc¹, wp³ywem], mówi
Pan zastêpów� [Zach. 4:6]. Za ruchem tym stoi Bóg i teraz ̄ ydzi
bêd¹ mieli okazjê sobie to u�wiadomiæ, za� pokorni bêd¹ siê cie-
szyæ i naucz¹ siê nie pok³adaæ ufno�ci w sile cz³owieka, ale opie-
raæ siê na ramieniu Pana. (...) [R3855]
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