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Gojka z Izraela 

Z Elą Sidi, pisarką mieszkającą na stałe w Izraelu, 

autorką powieści „Czcij ojca swego” i książek o 

tematyce izraelskiej rozmawia Natalia Ewa Dyck, 

studentka kulturoznawstwa: 

ND: W jaki sposób urodziła się w Pani pisarka? Czy jest 

jakieś wydarzenie, osoba, myśl, które się szczególnie 

do tego przyczyniły? 

 

ES: Tomasz Mann twierdził, że „pisarz nie musi wiele 

wiedzieć, musi tylko mocno być”. Jedynie w tym sensie 

czuję się „pisarką”. Bardzo emocjonalnie, wręcz przesadnie 

reaguje na to, co przytrafia mi się w życiu. Pisanie jest dla 

mnie sposobem na odreagowanie nadmiaru emocji i próbą 

pozytywnego wpływu na świat.  

Mój pierwszy tekst, który został opublikowany w czasopiśmie „Pani i Życie” był tekstem 

konkursowym. Wraz z dwoma innymi został uznany za najlepszy w konkursie Miłość bez 

granic ogłoszonym przez czasopisma: „Pani”, „Kobieta i Życie” oraz „Nowy Dziennik” z 

Nowego Yorku. Dzięki nieprawdopodobnemu wprost zbiegowi okoliczności, 

dowiedziałam się, że numer gazety z moim opowiadaniem został pozostawiony przez 

jakiegoś nieznajomego pasażera (bądź też nieznajomą pasażerkę) w przedziale pociągu 

relacji Warszawa-Katowice. 

Z nudów zainteresował się nim młody kleryk-misjonarz, który przyjechał na urlop z misji 

w Chinach. Ten młody chłopak musiał podjąć ostateczną decyzję dotyczącą złożenia, 

bądź też nie, ślubów zakonnych i deklaracji życia w celibacie. Mój tekst pomógł mu 

zdecydować, że jednak chciałby mieć rodzinę i dzieci. Dziś niedoszły misjonarz jest 

katechetą, ojcem trójki dzieci szczęśliwym mężem Chinki, która mówi po śląsku lepiej 

ode mnie. Dzięki niemu po raz pierwszy uświadomiłam sobie, jaką satysfakcję daje 

pisanie. 

 

ND: Studiowała Pani filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, czy Pani 

zdaniem są to dobre studia dla pisarza? Jakie są Pani wspomnienia z okresu 

studenckiego w Gdańsku? Jak wyglądało wtedy życie studenckie? Czy Pani była 

dobrą studentką? 

 

ES: Studia na filologii polskiej UG dobre są dla każdego, kto interesuje się literaturą, 

językiem, chce zdobyć wielostronną wiedzę humanistyczną, rozwinąć swoje 



 

2 
 

zainteresowania filologiczne. Mogą być inspiracją do tworzenia, pomocą w zdobyciu 

warsztatu językowego, będącego podstawą dla ludzi pióra. 

Mieszkając w Izraelu od 1991 roku (wyszłam za mąż za Izraelczyka) od lat opowiadam 

wszystkim, którzy wybierają się do Polski o najpiękniejszym polskim mieście, Gdańsku 

i zachęcam do jego odwiedzin. 

Okres studiów zapamiętałam, jako intensywny emocjonalnie. To były pierwsze lata 

dorosłości, doświadczenia samodzielności, podejmowania ważnych decyzji, popełniania 

życiowych błędów. Czas miłości, zawiązywania znajomości i przyjaźni. Dla mnie – 

najistotniejszy w moim życiu. Mało się wtedy spało, dużo czytało, romansowało, 

imprezowało, drżało przed egzaminami z romantyzmu, starocerkiewnosłowiańskiego.  

Mieszkałam w akademikach: we Wrzeszczu i na Polanki w Oliwie. Na parapetach 

większości okien stały wtedy słoiki ze smakołykami przywiezionymi z domu, zimą ciągle 

wywalało korki, bo wszyscy dogrzewali pokoje grzejnikami; zawsze była kolejka do 

telefonu na portierni; zdobycie miejsca na lince do suszenia prania graniczyło z cudem, 

kosze pełne były pustych butelek po napojach wysokoprocentowych, a na suficie 

zbiorowej kuchni widniały ślady po wystrzelonych w górę, zapomnianych jajkach 

na twardo. Większość z nas żywiła się bułkami z jogurtem ze sklepiku na studenckim 

osiedlu i bigosem w barku na campusie. 

W tamtych czasach prawie każdy słuchał Ewy Demarczyk i jej piosenek 

skomponowanych przez Zygmunta Koniecznego do tekstów takich poetów, jak: Miron 

Białoszewski, Bolesław Leśmian czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (tak się złożyło, 

że po latach Zygmunt Konieczny skomponował muzykę do tłumaczonego przeze mnie 

dramatu „Jakiś i Pucze” Hanocha Levina).  

Wydział Filologiczno-Historyczny sprawiał wrażenie intymnego i przyjaznego. Byłam 

dobrą, ale nie wybitną czy szczególnie wyróżniającą się studentką. Najbardziej lubiłam 

zajęcia z poetyki i literatury powszechnej. Drżałam przed zajęciami z łaciny, a profesor 

Ewa Nawrocka, tak mnie onieśmielała, że na jej zajęciach zapominałam podstawowych 

słów. Bardzo ceniłam sobie zajęcia z literatury staropolskiej z profesorstwem Jadwigą i 

Edmundem Kotarskimi. Uwielbiałam profesora Kazimierza Nowosielskiego, który na całe 

życie przekazał mi miłość do poezji R.M Rilkego, a także profesorów Jana Datę i 

Ryszarda Karwackiego. Z wielką przyjemnością wspominam zajęcia z historii filmu z 

charyzmatycznym profesorem Tadeuszem Szczepańskim.  

Nie cierpiałam metodyki nauczania i tak długo wymigiwałam się od praktyk w szkole, że 

tylko dzięki dobroci wykładającej ten przedmiot niezapomnianej Teresy Kanteleckiej, 

która po ostatecznym terminie zgodziła się na wizytację moich zajęć w liceum. Dzięki 

temu mogłam skończyć studia. Pracę magisterską z teorii literatury obroniłam u profesor 

Anny Marii Martuszewskiej. 

Dziewczyny z mojego roku były pierwszymi, które odmówiły czynnego uczestnictwa w 

zajęciach wojskowych, w tamtym okresie obowiązkowych nie tylko dla studentów, ale 

również dla studentek i uczenia się na pamięć definicji typu: „co to jest kałuża?” 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Le%C5%9Bmian
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Pawlikowska-Jasnorzewska


 

3 
 

ND: Jakie jest Pani motto życiowe (albo pisarskie)? 

ES: W życiu pewna jest jedynie zmiana. 

 

ND: Jacy są Pani ulubieni pisarze żydowskiego pochodzenia? 

ES: Bolesław Leśmian – polski poeta i Zeruya Shalev – izraelska pisarka. 

 

ND: Czy z powodu zainteresowania kulturą żydowską w okresie studiów szukała 

Pani w Gdańsku śladów tej kultury? 

ES: W okresie studiów prawie nic nie wiedziałam o kulturze żydowskiej i wydawało mi 

się, że osobiście nie znam ani jednego Żyda czy Żydówki. Dopiero pod koniec studiów 

dowiedziałam się, że jedna z moich koleżanek na roku ma żydowskie pochodzenie. 

Moje zainteresowanie judaizmem pojawiło się po przypadkowym poznaniu Izraelczyka 

(od 25 lat mojego męża), dla którego zdecydowałam się na emigrację do Izraela.  

 

ND: Czy czuje się Pani w Izraelu „jak u siebie”? 

ES: W Izraelu urodziła się moja córka i mój mąż. Mam tu swój dom, pracę, znajomych, 

ulubione miejsca, potrawy. Nie mogę jednak powiedzieć, że czuje się w Izraelu „u 

siebie”. Moje dzieci (nawet syn urodzony w Polsce, w Gdańsku, choć wychowany od 

najmłodszych lat w Izraelu) o wiele bardziej niż ja czują się Izraelczykami. Ja nadal 

jestem Polką zamieszkałą w Izraelu, choć również Izraelką, bo mam podwójne 

obywatelstwo.  

Moim pierwszym odczuciem po przyjeździe do Izraela było wrażenie swojskości. 

Pomimo egzotyki, Izrael, w dużej mierze powstały dzięki Żydom z Polski, przypominał mi 

ojczyznę. Paradoksalnie, poczucie obcości pojawiło się dopiero w miarę głębszego 

poznania. Izrael przestał być jednak jednym z wielu krajów w świecie i stał mi się bliski. 

Mieszkam w telawiwskiej aglomeracji, obracam się głównie wśród świeckich Żydów. Nie 

mam prawie kontaktu z arabskimi mieszkańcami Izraela, w większości mieszkającymi 

we własnych miastach i osiedlach, czy z odseparowaną od laickiego świata enklawą 

ultraortodoksyjnych Żydów. Nie mam znajomych wśród osadników na Terytoriach 

Okupowanych ani wśród izraelskich Beduinów, Druzów czy Etiopczyków. Emigracja 

zmieniła moje życie i mnie samą. Pozostawiła tęsknotę za cząstką mnie pozostawioną w 

Polsce, zmusiła do rozłąki z rodziną i przyjaciółmi. Czasami w Izraelu mam poczucie, że 

moje życie toczy się gdzieś indziej, a kraj, w którym mieszkam jest tylko rodzajem 

poczekalni. Oczywiście to tylko złuda, bo w Izraelu przeżyłam już prawie połowę mojego 

dorosłego życia, a Polskę odwiedzam tylko od czasu do czasu. Poza tym, przez lata 

mojej nieobecności Polska przeszła transformację tak poważną, że często gubię się w 

nowych detalach codzienności. 

Pierwsze latach emigracji były dla mnie okresem "wieży Babel". Z mężem nieznającym 

polskiego mówiłam po angielsku, w hebrajskiej szkole językowej po hebrajsku i rosyjsku, 

a z polskimi znajomymi po polsku. W budynku, w którym mieściła się polskojęzyczna 

gazeta, miały również swoje redakcje gazety wychodzące w kilku innych językach. 
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Przychodząc więc do pracy codziennie słyszałam ludzi rozmawiających po niemiecku, 

rumuńsku, węgiersku, rosyjsku i w jidysz. Bojąc się, że mój syn, jako nie-Żyd zostanie 

źle przyjęty w hebrajskiej szkole, w której wszyscy są Żydami, wysłałam go najpierw do 

katolickiej, prywatnej szkoły francuskiej w Jaffo, a dopiero później do szkoły hebrajskiej 

w Giwatajim, gdzie mieszkaliśmy. Będąc w Jaffo mój syn, Maciek uczył się, oprócz 

francuskiego i angielskiego, również arabskiego i hebrajskiego. Ze mną zaś mówił po 

polsku, z ojczymem po angielsku lub na migi. 

 

ND: Prawie każdy chce, chociaż raz w życiu odwiedzić Ziemię Świętą, czy są 

miejsca, znajdujące się poza utartym szlakiem turystycznym, które warto 

odwiedzić, żeby lepiej poczuć klimat tego kraju? 

ES: Kibuce. Kwintesencja izraelskości. Koniecznie trzeba zostać w kibucu – izraelskiej 

utopii socjalnej – na noc, aby lepiej wchłonąć wyjątkowość tego ewenementu 

społecznego, który w dużej mierze ukształtował współczesną, izraelską mentalność.  

 

ND: Jak postrzega Pani współczesny Izrael? Czy jego wielokulturowość to 

bogactwo czy zagrożenie? Jakie widzi Pani różnice kulturowe między Polską a 

Izraelem? Jakie są różnice w mentalności współczesnych Polaków i 

Izraelczyków? 

ES: Nie ma jednego pojęcia Izraela, tak jak nie ma jednego typu Izraelczyka czy w 

szerszym pojęciu Żyda. W Izraelu mieszkają Żydzi nie tylko z Europy czy z Azji, ale 

również czarni Etiopczycy. Od lat 90. dominującą mniejszością są emigranci z byłego 

ZSRR. Izrael to wielość światów na małej przestrzeni, kalejdoskop języków (w Izraelu 

mówi się 33 językami i używa kilku rodzajów alfabetu), postaw, pojęć, tożsamości. W 

wielu państwach istnieje podobna sytuacja, jednak w Izraelu kontrasty to podstawa 

egzystencji, a nie proces uboczny.  

Są Izraelczycy, którzy budują nielegalne osiedla na Terytoriach Okupowanych i tacy, jak 

ci przynależni do "Neutrej Karta", którzy są przeciwni istnieniu izraelskiego państwa i nie 

uznają jego instytucji, uważając syjonistów za największych wrogów Żydów. 

Izrael to państwo, które ciągle się zmienia pod względem terytorium, języka, polityki, 

wpływów Wschodu i Zachodu, etnicznej struktury społecznej. W Izraelu na żywo 

przeprowadzany został niespotykany w świecie eksperyment socjologiczno-polityczny: 

powstania nowego narodu, wskrzeszenia z martwych starożytnego języka i zbudowania 

organu państwowego, który na Bliskim Wschodzie jest oazą demokracji, liberalizmu i 

kultury Zachodu.  

Typowy Izrael jest pogmatwany, bałaganiarski, niejednolity, zdezintegrowany i 

sprzeczny. Na co dzień sprawia wrażenie totalnie rozbitego i żyjącego setkami 

nakładających się na siebie konfliktów: świeckich Żydów i ortodoksyjnych, syjonistów 

narodowo-religijnych z chasydami niezaciągającymi się do wojska; lewicy dążącej do 

porozumienia z Palestyńczykami z prawicą wzbraniającą się od jakichkolwiek ustępstw; 

Żydów sefardyjskich z Żydami aszkenazyjskimi; urodzonych w Izraelu z nowymi 
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emigrantami – olim, Żydów z Rosji z Izraelczykami z innych krajów; białych przeciwko 

czarnym Etiopczykom; (mieszkańców centrum – Tel Awiwu i okolicy z mieszkańcami 

prowincji); laickich, socjalizujących kibucników z religijnymi Żydami. Jednak Izraelczycy 

potrafią być wyjątkowo solidarni, zwłaszcza w konflikcie z nie-Żydami i w takich 

wyjątkowych sytuacjach jak wojna. Są bardzo otwarci, prostolinijni i skorzy do pomocy. 

Mentalność Żydów z Europy (aszkenazyjczyków) podobna jest do mentalności Polaków. 

Aszkenazyjczycy są orędownikami kultury Zachodu. Wschodni Żydzi, głównie, z krajów 

arabskich: Jemenu, Iraku, Iranu, Libanu, Syrii, Maroka są o wiele bardziej otwarci, 

żywiołowi, głośni, w dużym stopniu przesiąknięci kulturą arabską, Wschodem. 

Wielokulturowość jest dla mnie jest pojęciem zdecydowanie pozytywnym. Oznacza 

większą otwartość na innych, szersze możliwości wyboru wpływów i wzorców, otwarcie 

się na drugiego, odmiennego od nas człowieka, mniej szowinizmu, megalomanii 

narodowej i ksenofobii. 

 

ND: Jak są postrzegani, jak mówi się i pisze w Izraelu o Polakach? 

ES: W Izraelu najbardziej znanymi Polakami są: Lech Wałęsa, Józef Piłsudski, Jan 

Paweł II, Wisława Szymborska, Stanisław Lem, Krzysztof Kieślowski i Andrzej Wajda. 

Ceniona jest polska literatura i poezja tłumaczona na język hebrajski. W najambitniejszej 

gazecie izraelskiej „Haarec”, w której pracuję, wielokrotnie ukazywały się wiersze Ewy 

Lipskiej, Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza.  

Pod względem etnicznym, emigranci z Polski zajmują w Izraelu 5 miejsce (ok. 200 tys. 

osób). Stanowią izraelską elitę polityczną, gospodarczą, naukowa i ekonomiczną. 

Kwestia przynależności narodowej Żydów polskich jest jednak bardzo skomplikowana 

i niejednoznaczna. Trudno, więc tu mówić o typowej Polonii. Wiele miast i miasteczek 

polskich ma swój związek w Izraelu. Głównym zadaniem tych zrzeszeń jest 

pielęgnowanie w Izraelu pamięci i kultury polskich Żydów. Polaków – katolików w Izraelu 

jest niewielu (ok. 2% populacji w całym Izraelu to chrześcijanie, w większości Arabowie). 

Od 1991 roku istnieje w Hajfie założone przez Polki będące w związkach małżeńskich 

z Palestyńczykami Towarzystwo Polonijne „Piast” – jedyne formalne stowarzyszenie 

społeczno-kulturalne „skupiające ludzi różnych środowisk, kultur i wyznań, dla których 

płaszczyzną porozumienia jest kultura polska, wszystkich zaś łączy miłość do kraju 

pochodzenia”. W jego skład wchodzi 70 rodzin, głównie, polsko-palestyńskich, choć są 

również żydowsko-polskie.Od 1996 roku w Strefie Gazy istnieje współpracujące z Kołem 

Naukowym Arabistów UW Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej zajmujące się 

propagowaniem wiedzy na temat Palestyny poprzez organizację spotkań, paneli 

dyskusyjnych, pokazów filmowych.  

Polki – partnerki żydowskich mężów – spotykają się razem nieoficjalnie: w domach, na 

pokazach filmów polskich, w kawiarni nad morzem w Tel Awiwie i na spotkaniach z 

polską kulturą. Szczególnie od czasu przystąpienia Polski do UE, ożywionych więzi 

gospodarczych polsko-izraelskich i wyjazdów obywateli Polski za granicę na studia oraz 

do pracy rozpoczęło się nawiązywanie osobistych kontaktów polsko-żydowskich, których 
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część zakończyła się wspólnym życiem w Izraelu. W Jaffo, w kościele Św. Piotra, 

znajduje się polska parafia katolicka na czele, której stoi ksiądz Grzegorz Pawłowski 

(Żyd uratowany przez polską rodzinę). W Jerozolimie mieszczą się dwa katolickie Domy 

Polskie – „Nowy Dom Polski” i „Stary Dom Polski”. Dzięki datkom parafian z Polski 

powstał w Betlejem sierociniec „Dom Pokoju” sióstr Elżbietanek. W Izraelu istnieje 

polska szkoła (przy Ambasadzie Polski w Tel Awiwie), nie ma jednak polskich 

przedszkoli, gazet, księgarń. 

Izraelczycy nadal najczęściej widzą i oceniają Polskę i Polaków przez pryzmat Zagłady 

i antysemityzmu, ustosunkowując się do Polski, jak do żydowskiego cmentarza. W 

izraelskiej, narodowej pamięci żywe są pogromy, Shoah i antysyjonistyczna nagonka z 

Marca 1968. Pozytywnie wypowiadają się natomiast o „Solidarności” i roli Polski w 

upadku europejskiego socjalizmu. W ostatnich latach bardzo popularne są weekendowe 

wyjazdy na zakupy do Polski, gdzie ceny są o ok. 50% niższe niż w Izraelu. Szczególnie 

pozytywną opinią pod względem turystycznej atrakcyjności cieszy się Kraków. 

 

ND: Czy gojka to określenie neutralne czy negatywne? Czy spotkała się Pani z 

negatywnym odbiorem własnej osoby, bo jest Pani Polką? Czy przekonanie o 

narodzie wybranym tkwi w mentalności mieszkańców Izraela? 

ES: „Goj” oznaczający „obcego”, „nie-Żyda” etymologicznie ma znaczenie neutralne. 

Wśród niektórych Żydów funkcjonuje jednak jako negatywne.  

Będąc „gojką z Polski” nigdy nie czułam nienawiści do mnie czy do moich dzieci. 

Niechęć – owszem. Rodzina mojego męża: (dziadek ze strony matki – był rabinem w 

Rio de Janeiro, a pradziadek ze strony ojca syjonistą, założycielem żydowskiej osady 

Har Tuw pod Jerozolimą pod koniec XIX wieku) nie była zachwycona nie-żydowską 

synową z kraju kojarzącego się Izraelczykom z biednym, postsocjalistycznym państwem 

o antysemickim nastawieniu. Nie-żydowska synowa, to nie-żydowskie dzieci wykluczone 

ze społeczności żydowskiej, ponieważ, jak wiadomo, według judaizmu, narodowość 

dziedziczy się po matce. Żydzi przez tysiące lat, żyjąc bez własnego państwa, zachowali 

odrębność religijno-narodową, m.in. dzięki etnicznej solidarności, a także dzięki 

staraniom o to, by nie asymilować się z innymi narodami. Gojka w żydowskiej rodzinie 

nigdy nie była powodem do dumy, a czasami wręcz ją skłócała i przyczyniała się do 

rozpadu wzajemnych kontaktów. Musiało upłynąć dużo lat, zanim zdobyłam ich zaufanie 

rodziny męża.  

Akceptacja kogoś z innej kultury i religii to skomplikowana sprawa, zwłaszcza w Izraelu, 

który w deklaracji niepodległości określa się jako "państwo żydowskie", a jednym z 

głównych praw jest „Prawo powrotu” dające możliwość zamieszkania w Izraelu jedynie 

Żydom. W Izraelu obowiązują religijne prawa: prawo o koszerności, poszanowania 

szabatu. Świeccy i religijni Żydzi podlegają religijnym władzom, rabinatowi, w kwestii: 

małżeństwa, rozwodu, pogrzebu. Państwo stara się utrzymać żydowski charakter i dla 

kogoś kto nie jest Żydem, osiedlenie się w nim jest skomplikowane i niechętnie 

widziane.  
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Jako nie-Żydówka przeważnie jestem skrupulatniej sprawdzana na lotnisku. Mój syn 

z pierwszego małżeństwa przez lata pobytu w Izraelu nie mógł dostać obywatelstwa i 

przyznawano mu jedynie status „stałego mieszkańca”. Jednak z drugiej strony: został 

wybrany na jednego z młodzieżowych delegatów na kongres młodzieży w USA, 

poświęcony przemocy. Maciek dopiero po odsłużeniu służby wojskowej otrzymał 

obywatelstwo izraelskie. Był jednak w pełni akceptowany przez swoich kolegów ze 

szkoły i ze studiów oraz przez ich rodziców. Trzeba jednak podkreślić fakt, że 

mieszkaliśmy w Giwatajim, najbardziej lewicowym, europejskim i laickim mieście Izraela, 

i jego koledzy pochodzili z otwartego środowiska inteligenckiego. 

Myślę, że przekonanie o wybraństwie obecne jest w traktowaniu Zagłady przez Żydów, 

jako sprawy jednego narodu, a nie tragedii ludzkości. W biblijnym znaczeniu tkwi 

szczególnie w osadnikach na Terytoriach Okupowanych, którzy uważają się za rycerzy 

syjonizmu ponownie zdobywających Kanaan przyrzeczony Żydom przez Boga i 

traktujących Palestyńczyków, jako intruzów i wrogów. 

 

ND: Czy długo trwała Pani nauka języka hebrajskiego? Czy jest to trudny język dla 

Polaków? 

ES: Języka uczę się do tej pory. Hebrajski, najmłodszy, a jednocześnie jeden z 

najstarszych języków świata, jedyny język antyczny, jaki po tysiącach lat nieużywania 

powstał z martwych, bardzo intensywnie się zmienia i nadal jest w okresie tworzenia. Z 

języka modlitewnego, sacrum, przemienił się w język pospolity, wyrażający codzienność. 

Sama bardzo często posługuję się zapożyczeniami, które Akademia Języka 

Hebrajskiego stara się wyeliminować proponując hebrajskie zamienniki. Te jednak, 

sztucznie stworzone przez językoznawców, często nie przyjmują się w codziennej 

mowie i nie wchodzą do żywego języka. Szczególnie trudne jest pisanie i czytanie po 

hebrajsku, ponieważ w zdecydowanej większości tekstów nie są zaznaczone 

samogłoski. Tekst pisze się i czyta z prawej do lewej strony i nie ma rozróżnienia na 

wielkie i małe litery. Najpierw trzeba znać brzmienie słowa, aby móc prawidłowo je 

odczytać. 

Izrael jest krajem emigrantów z całego świata. Izraelczycy przyzwyczajeni są do błędów 

językowych i traktują je z dużym pobłażaniem. Izraelski bałagan widoczny jest również 

w języku, w którym nie wszyscy przestrzegają reguł, ponieważ nie zawsze je znają lub 

dlatego, że reguły ciągle się zmieniają. Szczególnie problematyczna jest transkrypcja, 

co widoczne jest w łacińskiej pisowni nazwisk czy miast. Można zetknąć się z nazwą 

jednego z miast w 3 a nawet 4 wersjach – np. Hertzlia, Hercelia, Hortzlija, Hertzlyia. 

 

ND: Żydzi to naród księgi i czy w związku z tym widać w szkolnictwie ślady dawnej 

tradycji szkół religijnych, szkół dla mężczyzn? Jak to teraz wygląda? 

ES: Ortodoksyjni Żydzi wierzą, że jeśli świat przestanie studiować Torę, zawładnie nim 

chaos. Dziś, tak jak przed wiekami, ortodoksyjni Żydzi codziennie, począwszy od 5. roku 

życia, studiują Biblię i komentarze do niej. Dla ultraortodoksyjnych Żydów jest to zajęcie 
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na całe życie, a w zasadzie sposób na egzystencję. Im ktoś ma większą wiedzę w 

biblijnych paragrafach, tym ma większy szacunek wśród pobożnych Żydów? Jednak 

sama znajomość Biblii nie jest wystarczająca, aby otrzymać pracę w świeckiej części 

Izraela. W laickim Izraelu nauczanie Biblii zaczyna się od przedszkola. Matura z 

Tanachu jest obowiązkowa. Nauka w szkołach świeckich, tak jak w religijnych, polega 

na dokładnym studiowaniu tekstu, odkrywaniu znaczenia każdego słowa, interpretacji 

biblijnych historii, wynajdowaniu kontekstów i porównywaniu poszczególnych 

paragrafów. Cytaty z Biblii występują w tekstach publicystycznych i w popularnych 

piosenkach. Również w mowie codziennej słychać biblijne sentencje. Są one obecne w 

imionach i nazwiskach Izraelczyków, w nazwach i w używanych, na co dzień pojęciach. 

 

ND: Pochodzi Pani z Lubina na Dolnym Śląsku, to dla mnie wielki zbieg 

okoliczności, ponieważ sama stamtąd pochodzę, jak wspomina Pani okres życia w 

tym mieście i skąd pomysł na studiowanie w Gdańsku? 

ES: Lubin jest miejscem mojego urodzenia. Jednak nigdy w nim nie mieszkałam. Do 7. 

roku życia mieszkałam w Rybniku. W Gdańsku zakochałam się od pierwszego 

wejrzenia, w dniu, w którym pierwszy raz przyjechałam do Trójmiasta od razu po 

maturze. Gdańsk tak mnie oczarował, że postanowiłam przenieść się do niego z 

drugiego końca Polski.  Ta miłość nadal jest we mnie. Nie minęła. Za każdym razem, 

kiedy przyjeżdżam do Gdańska, jestem nim zachwycona. Czuję, że to miasto jest moje 

– bardzo mi bliskie.  

 

ND: Jest Pani pisarką, tłumaczką, grafikiem komputerowym, jak wyglądał 

początek Pani drogi zawodowej? Jak wspomina Pani pracę korespondentki PAP?  

ES: Dzień po obronie pracy magisterskiej profesor Anny Martuszewskiej 

wyemigrowałam do Izraela. Pierwsza moja praca na emigracji była w języku rosyjskim 

(do Izraela w tym czasie masowo przyjeżdżali Żydzi z byłego ZSRR). Pracowałam w 

agencji dla artystów estradowych i modelek współpracującej głównie z nowymi 

emigrantami z ZSRR. Po kilku miesiącach przeniosłam się do ostatniej w Izraelu polskiej 

księgarni sławnego księgarza Edmunda Neusteina, a stamtąd, do ostatniej 

polskojęzycznej gazety "Nowiny Kurier". Próbowałam pracować, jako szlifierka 

diamentów i zajmowałam się polskim dubbingiem filmów dla dzieci.  Od ok. 20 lat 

pracuje w izraelskich czasopismach: „Maarivie” i „Haarec” jako grafik komputerowy. 

W 2014 roku za artykuł „Serdecznie witamy w Auschwitz” opublikowanym w „Gazecie 

Wyborczej” dostałam jedną z trzech nominacji prasowych do nagrody PAP i wygrałam 

nagrodę Grand Press, w dziedzinie „Publicystyki”. Propozycja pracy dla PAP była 

konsekwencją uznania dla moich artykułów i wydania książki „Izrael oswojony”. Praca 

korespondentki wydawała mi się bardzo atrakcyjna, a okazała się żmudnym 

gromadzeniem podstawowych informacji, które należy jak najbardziej skrócić i 

opublikować anonimowo. Pisząc o kontrowersyjnym Izraelu, zrozumiałam ciężar 

odpowiedzialność za każde słowo, które zostało opublikowane, a nawet to, które 



 

9 
 

usunięto. Na przykład pisząc humorystyczny, apolityczny tekst o krokodylach, które 

uciekły z farmy znajdując schronienie w Jordanie i strasząc turystów – użyłam 

określenia „izraelski” dla spornego politycznie terenu, którego część znajduje się na 

Terytoriach Okupowanych, co wywołało duży protest propalestyńskich czytelników. 

Bycie korespondentem daje szerokie możliwości oddziaływania na opinię publiczną. 

Jest się kimś, kto decyduje, jakiego rodzaju informacje z Izraela zostaną przekazane do 

Polski, jednak jest to praca w pośpiechu, dla kogoś, kto w przeciwieństwie do mnie lubi 

lapidarność, ma łatwość pisania i dużo czasu.  

 

ND: Co skłoniło Panią do przetłumaczenia kontrowersyjnych dramatów Hanocha 

Levina? 

ES: Hanoch Levin jest najwybitniejszym dramaturgiem izraelskim, kontynuatorem teatru 

absurdu Eugène’a Ionesco i Samuela Becketta, a także spadkobiercą teatru 

okrucieństwa Antonina Artauda i teatru epickiego Bertolta Brechta. Bardzo cenię Levina. 

Jego dramaty nie są dla grzecznych dzieci ze względu na wulgaryzmy czy ostre sceny 

erotyczne (nie akceptuje on cenzury jakiegokolwiek rodzaju, a jego bohaterowie poznają 

świat i siebie wzajemnie poprzez ciało), ale trudno im odmówić trafności spostrzeżeń 

dotyczących ludzkiej natury i sensu egzystencji. Szczególnie zafascynowały mnie 

mityczne dramaty Levina, takie jak „Wielka nierządnica z Babilonii” czy „Chudy żołnierz” 

(tłumaczenie tych dramatów wyszło w antologii dramatów Hanocha Levina „Wielka 

nierządnica z Babilonu i inne sztuki antyczne”). Dramaty Levina oparte są na 

starożytnych mitach i tekstach biblijnych. Poruszają uniwersalne tematy, jak: ból, 

upokorzenie i degradacja człowieka, daremności ludzkiego cierpienia, zagubienie się w 

miłości i kwestię śmierci. 

 

ND: W powieści „Czcij ojca swego” podjęła Pani trudny, ważny i rzadko literacko 

wykorzystywany temat? Czy wymagało to dużej odwagi? 

ES: Głęboko wierzę w to, co powiedział w „Pięknych dwudziestoletnich” Marek Hłasko: 

„Książki warto pisać tylko wtedy, jeśli przekroczy się ostatnią granicę wstydu; pisanie 

jest rzeczą bardziej intymną od łóżka”. Napisałam swoją „Czcij ojca swego” tak, aby 

miało się wrażenie jednoczesnego podglądania i bycia podglądanym w najbardziej 

intymnych sytuacjach. W związku z tym jest to emocjonalna lektura tylko dla odważnych. 

Nie każdy jest w stanie ją przeczytać. Powieść nie oszczędza czytelnika wciągając go w 

niewygodne emocje. Nie dałam mu taryfy ulgowej, pomyślnego zakończenia i 

zwycięstwa pozytywnych bohaterów. Fabuła zgodna jest z dziecięcym oglądem świata i 

totalnością dziecięcych emocji. 

 

ND: Czy ma Pani w planach napisanie kolejnej książki? 

ES: Napisałam już kolejną powieść. Jeśli wszystko dobrze pójdzie dobrze  (jestem w 

trakcie rozmów z wydawnictwem, które wyraziło chęć publikacji i końcowej pracy nad 

tekstem), we wrześniu 2018 roku wyjdzie moja nowa powieść. Tym razem romantyczna, 
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o miłości. Akcja rozgrywa się  w Tel Awiwie, na Golanie i w Gdańsku Możliwe też, że 

napiszę nową książkę o Izraelu. 

 

ND: Na koniec może słowo o codzienności, czy Pani kuchnia jest bardziej polska 

czy bardziej żydowska?  

ES: Niebędąc Żydówką kuchnię żydowską znam z restauracji i książek. Produkty, jakie 

znalazłaby Pani u mnie w lodówce są produkcji izraelskiej, bo takie są realia izraelskiego 

rynku, w większości koszernego. Jemy dużo warzyw i owoców – pysznych w Izraelu i 

dostępnych przez cały rok – oliwy z oliwek, drobiowych wędlin, humusu, ryb. Prawie w 

ogóle nie jemy wieprzowiny, która jest trudno dostępna, droga i nie tak smaczna jak w 

Europie, a zwłaszcza w Polsce. W Izraelu o wiele mniej niż w Polsce je się zup i o wiele 

więcej surówek. Bardzo popularna jest kolendra, ostra papryka i bakłażany. W domu 

mamy kuchnię, która kieruje się zasadą: czym prościej, szybciej i smaczniej tym lepiej. 

Lubię dobre jedzenie, ale sama nie mam talentu kulinarnego. Ponieważ oboje z mężem 

pracujemy, najczęściej jemy obiady w restauracjach. Bardzo lubimy polskie jedzenie i 

będąc w Polsce jesteśmy zachwyceni tutejszymi restauracjami, śląskim chlebem, 

wędlinami, grzybami, objadamy się też niedostępnymi w Izraelu jagodami i malinami. 

 

ND: Czy często odwiedza Pani Gdańsk?  

ES: Niestety bywam o wiele rzadziej, niż bym tego chciała. Tylko raz na kilka lat. W 

2016 roku byłam gościem festiwalu „Literacki Sopot” i przy tej okazji odwiedziłam 

Gdańsk wraz z rodziną. 

 

ND: Bardzo dziękuję za fascynującą rozmowę. 
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