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W poprzednich latach
ogromnym
zainteresowaniem
czytelników w Krakowie
cieszyły się spotkania
z izraelskimi pisarzami
Amosem Ozem i Etgarem
Keretem.

W tym roku, specjalnie na
Targi Książki, z Izraela
przybędą równie znakomici
(choć troszkę mniej znani
w Polsce) pisarze, m.in.
Zeruya Shalev, Dror A.
Mishani i Eshkol Nevo.

GRZE GORZ NU REK

Co rocz nie na li stach za kła dów buk-
 ma cher skich tuż przed ogło sze niem
Li te rac kiej Na gro dy Nob la w czo łów-
 ce kan dy da tów do naj wyż sze go li te-
 rac kie go la u ru po ja wia się na zwi sko
Amo sa Oza. Je go książ ki ma ją wier-
 nych czy tel ni ków w Pol sce, po dob -
nie jak młod sze go o 28 lat Et ga ra Ke-
 re ta. 

Naj wyż szy czas jed nak po znać
i za pa mię tać na zwi ska in nych na gra-
 dza nych licz ny mi na gro da mi iz ra el -
skich pi sa rzy. Bę dzie ku te mu zna ko-
 mi ta oka zja: go ściem ho no ro wym te-
 go rocz nych Tar gów Książ ki jest Iz ra-
 el, a w kil ku wy daw nic twach uka żą
się tłu ma cze nia po wie ści pi sa rzy iz -
ra el skich. – Choć pierw szy prze kład
z ję zy ka he braj skie go zo stał opub li -
ko wa ny w Pol sce do pie ro w 1993 r.,
to w cią gu mi nio nych 23 lat uka za ło
się tu dzie siąt ki wspa nia łych iz ra el -
skich ksią żek, a po wie ści Amo sa Oza,
Es hko la Ne vo, Ze ru yi Sha lev, opo wia-
 da nia Et ga ra Ke re ta, dra ma ty Ha no-
 cha Le vi na i ko mik sy Ru tu Mo dan
osią ga ją ogrom ną po pu lar ność – mó-
 wi An na Aza ri, am ba sa dor Iz ra e la
w Pol sce.

Iz ra el ską kul tu rę, ku li na ria i hi-
 sto rię bę dzie my mo gli bli żej po znać
pod czas wy staw, war szta tów, dys ku-
 sji i po ka zów fil mo wych. Jed ną z atra-

k cji bę dzie też to, że pod czas trwa nia
tar gów na sto i sku Iz ra e la (D37) bę-
 dzie moż na do wie dzieć się, jak na pi-
 sać swo je imię po he braj sku.

Au tor ka „Bó lu”

Gwia zdą te go rocz nych tar gów bę-
 dzie nie wąt pli wie Ze ru ya Sha lev.
W wy daw nic twie W.A.B. uka za ły się
do tych czas jej po wie ści: „Ży cie mi-
 łos ne”, „Mąż i żo na”, „Po roz sta niu”
i „Co nam zo sta ło”. Tuż przed tar ga-
 mi wy daw nic two opub li ko wa ło gło-
ś ną i sze ro ko dys ku to wa ną w Iz ra e -
lu po wieść „Ból”. Ze ru ya Sha lev
w 2004 r., gdy wra ca ła ra zem z dzie-
c kiem sa mo cho dem do do mu w Je-
 ro zo li mie, ucier pia ła na sku tek za-
 ma chu. Pa le styń ski za ma cho wiec
sa mo bój ca wy sa dził w po wie trze
miej ski au to bus, obok któ re go prze-
 jeż dża ła. Po wrót do zdro wia za jął jej
czte ry mie sią ce, pi sar ka mia ła pro-
b le my z po ru sza niem się. Nie znie-
 na wi dzi ła Ara bów, za an ga żo wa ła się
w dzia łal ność or ga ni za cji hu ma ni -
tar nej, któ ra upo mi na się o pra wa
Pa le styń czy ków. 

W wy wia dzie udzie lo nym Pa wło-
 wi Smo leń skie mu („Syn idzie do woj-
 ska...”, „Wy so kie Ob ca sy” nr 162/2013)
wspo mi na ła: – Gdy tyl ko wy zdro -
wia łam, przy łą czy łam się do Mach-
 som Watch, iz ra el skiej or ga ni za cji ko-

 bie cej mo ni to ru ją cej chec kpo in ty.
Za ło ży ły ją star sze, nob li we, ele gan -
ckie panie, co dzien nie spraw dza ły
i spraw dza ją, czy na przej ściach nie
do cho dzi do na ru szeń praw czło wie-
 ka, jak iz ra el skie woj sko i służ by trak-
 tu ją Pa le styń czy ków. Pra co wa łam
z ni mi kil ka na ście mie się cy. 

Kra ków od wie dzi też Es hkol Ne-
 vo, au tor ta kich po wie ści jak „Sa mot-
 ne mi ło ści” czy „Ne u land”. Bab cią pi-
 sa rza by ła Po lka, dzia dek Le vi Es hkol
był w la tach 1963-1969 pre mie rem Iz -
ra e la. 

Kry mi na ły z Tel Awi wu

W Iz ra e lu od 2011 r., kie dy uka za ła się
po wieść „Chło piec, któ ry za gi nął”
opi su ją ca przy go dy de tek ty wa Awi
Awra ha ma, sła wę zy skał jej au tor
Dror A. Mis ha ni. Kry mi nał, prze tłu-
 ma czo ny na kil ka na ście ję zy ków, stał
się wkrót ce mię dzy na ro do wym be-
st sel le rem. Twór ca po sta ci de tek ty -
wa bę dzie go ściem tar gów. Pi sarz jest
do sko na le zo rien to wa ny w róż nych
as pek tach kul tu ro wych Pol ski, je go
żo ną jest bo wiem Po lka. 

Wśród za pro szo nych pi sa rzy nie
za brak nie Me i ra Sha le va (wy daw -
nic two Mar gi ne sy opub li ku je spe-
 cjal nie na tar gi po wieść „Ro syj ski ro-
 mans”) oraz Yis hai Sa rid (au tor ki po-
 wie ści sen sa cyj nej „Li mas sol” – pol -

skie tłu ma cze nie uka za ło się w wy-
 daw nic twie Fi lo).

Smaki Izraela

W so bo tę 29 paź dzier ni ka w Che der
Ca fe (ul. Jó ze fa 36) od bę dzie się
brunch po łą czo ny z dys ku sją z au tor-
 ką książ ki ku li nar nej „Sma ki Iz ra e -
la” Ni dą De gu tie ne. Pod czas spot ka-
 nia po zna my cha rak te ry stycz ne dla
kuch ni iz ra el skiej po tra wy (np. tab-
 bo u leh, sza kszu ka czy zu pa z to pi -
nam bu ru).

To nie ko niec atrak cji. W Ży dow -
skim Mu ze um Ga li cja (ul. Daj wór 18)
w czwar tek 27 paź dzier ni ka o godz. 18

iz ra el ska ar tyst ka fo to graf ka Iris Nes -
her, któ rej pra ce po ka zy wa ne są wmu-
 ze ach i ga le riach na ca łym świe cie,
otwo rzy wy sta wę „W ciem nych po ko-
 jach”, na któ rej za pre zen tu je fo to gra -
fie zna nych iz ra el skich pi sa rek. W so-
 bo tę 29 paź dzier ni ka o godz. 19 w JCC
Kra ków (ul. Mio do wa 24) od bę dzie się
wer ni saż wy sta wy „Opo wieść pi sa rza.
Ży cie itwór czość S.J. Agno na”. Wy sta-
 wa w 50. rocz ni cę przy zna nia Li te rac -
kiej Na gro dy Nob la Szmu e lo wi Jo se -
fo wi Agno no wi, pier wsze mu Iz ra el -
czy ko wi wy róż nio ne mu tą pre sti żo -
wą na gro dą i do dziś je dy ne mu na gro-
 dzo ne mu pi sa rzo wi ję zy ka he braj -
skie go, opo wia da o je go ży ciu i twór -
czo ści. Pod czas wer ni sa żu wy kład po-
 świę co ny bio gra fii i twór czo ści Agno-
 na wy gło si Piotr Pa ziń ski. 

W cza sie czte rech tar go wych dni
prze wi dzia no rów nież war szta ty dla
dzie ci (ta necz ne, pla stycz ne i na u ki
ję zy ka he braj skie go), pro jek cje fil-
 mów „Swat” (w re ży se rii Avi Nes her)
i „Opo wieść o mi ło ści i mro ku” (w re-
 ży se rii Na ta lie Por tman), awnie dzie lę
30 paź dzier ni ka o godz. 17 pod czas
Fe sti wa lu Con ra da dys ku sję z udzia-
 łem pi sa rzy (Sha lev, Sa rid, Ne vo) o li-
 te ra tu rze iz ra el skiej.  f

* Szczegółowy program:

www.ksiazka.krakow.pl

Iz ra el go ściem ho no ro wym Tar gów Książ ki 
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