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Abstrakt 

Bakalářská práce „Terénní výzkum židovské komunity v Praze“ se zabývá sociální 

identitou mladých českých Židů. Cílem této práce je postihnou dualitu, respektive 

hybriditu této identity na základě prolínání dvou odlišných identit, a to identity české a 

židovské. Dále je zde snaha zachytit sebereflexi nositelů těchto identit, jejich vztah 

k češství i židovství a také dopad prolínání těchto identit na jejich každodenní život. Práce 

se opírá jednak o díla několika významných autorů zabývajících se sociální, potažmo 

etnickou identitou, jednak o již dříve provedený výzkum Dany Bittnerové o národnostních 

a etnických menšinách žijících na území České republiky. Základem této bakalářské práce 

je terénní antropologický výzkum, který byl zaměřen převážně na členy jedné konkrétní 

skupiny, jež je součástí pražské komunity, a to na členy České unie židovské mládeže. 

Skládal se jak ze zúčastněného pozorování organizovaných i spontánně vzniklých akcí, tak 

z polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty. Práce ukazuje, že pro všechny 

pozorované je židovství i češství nedílnou součástí toho, kým jsou, a že jsou tyto dvě 

identity silně propleteny. Židovská identita je sice imperativem, ale pro udržení silné 

identity je potřebný také proces sebe-identifikace. Stejně tak jsou podstatné i navenek 

deklarované znaky a žitá identita, která zde spočívá zejména v preferování kontaktů 

s osobami stejné identity.  

Abstract  

This bachelor thesis „Fieldwork in the Jewish community in Prague“ is concerned with the 

social identity of young Czech Jews. The aim of this work is to describe the duality, or 

hybridity of identity based on the blending of two distinct identities, namely Czech and 

Jewish identity. There is also an effort to transcribe the self-reflection bearers of these 

identities in their everyday lives. This work relies on the work of several prominent authors 

handling with social, or ethnic identity, and also on earlier research conducted by Dana 

Bittnerová on national and ethnic minorities living in the Czech Republic. The basis of this 
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work is anthropological fieldwork, which focused primarily on members of one particular 

group, which is part of the Prague community. This group is called Czech Union of Jewish 

youth. This research was consisted of participant observation organized events or events 

arising spontaneously and of interviews with selected respondents. It is shown that for all 

the observed, Jewishness and Czechness are an integral part of their identities, of whom 

they are. And that these two identities are closely intertwined. Jewish identity is indeed 

imperative, but to maintain a strong identity is also necessary process of self-identification. 

The signs of declared identity are also important and lived identity that here lies mainly in 

the preferred contacts with individuals of the same identity, too. 
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Identita, náboženství, rituál, symbol, dualita, sebereflexe, etnikum, menšina, deklarovaný 
znak.  
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Úvod 

Ve své bakalářské práci se zabývám sociální identitou pražských Židů, a to na 

základě vlastního terénního antropologického výzkumu zaměřeného na několik členů 

vybrané skupiny, která je součástí pražské židovské komunity. Touto skupinou je Česká 

unie židovské mládeže.  

 Toto téma jsem si zvolila z více důvodů. Prvním z nich je fakt, že já sama mám 

židovské prarodiče a téma židovství mě vždy zajímalo a fascinovalo. S tímto byl také 

spojen původní předpoklad, že mi můj vlastní původ umožní do jinak uzavřené židovské 

komunity lehčí průnik; tím spíš, že sama splňuji podmínky členství ve zvolené skupině. 

Dalším z důvodů byla má snaha zabývat se tématem, potažmo skupinou, která je 

významnou součástí české společnosti, přesto zde není příliš probádaná.  

 Svůj výzkum jsem zaměřila na identitu členů etnické – židovské menšiny v Praze, 

na jejich uvědomování si příslušnosti k ní, podmínkami členství i jejími hranicemi, 

s důrazem na deklarovanou a žitou etnickou identitu. Také se zde dotýkám problému 

prolínání dvou identit, identity české a židovské, a hranicemi mezi nimi. Mým cílem bylo 

mimo jiné zjistit, jak mnou zkoumaní jedinci vnímají dualitu své národní identity, jak se 

projevuje či zda je například situačně determinovaná. Jaký je jejich vztah k češství a 

židovství? Jak vnímají židovskou komunitu v rámci České republiky? Jaké navenek 

deklarované znaky jsou pro ně charakteristické?  

 V teoretické části této práce se zabývám vymezením konceptu identity s důrazem 

na identitu sociální, respektive etnickou. Dále se soustředím jednak na vymezení toho, kdo 

jsou Židé, tak i na jejich problémy se sebe-identifikací. Následuje představení pražské 

židovské komunity s ohledem na socio-historický kontext a představení jejích základních 

institucí, především pražské židovské obce a České unie židovské mládeže. Další část 

práce pojednává o metodologii, tedy o souhrnném přístupu k mému výzkumu, o metodě 

sběru dat a jejich následném zpracování. Zde nejprve hovořím o teoretickém východisku 

mého zkoumání a poté o konkrétním průběhu výzkumu. V části zabývající se zjištěními se 

snažím na základě svého výzkumu popsat zkoumané členy skupiny a jejich identitu a 

zamýšlím se nad možnostmi vzniku chyb kvůli eventuálnímu ovlivňovaní jejich chování 

mou přítomností. S potěšením bych touto prací přispěla ke zkoumání etnických skupin 

žijících na našem území.  
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1. Identita 

Přesto, že je pojem identita velmi častým tématem různých společenskovědních 

studií, není její definice přesně vymezená a je na ni nahlíženo z mnoha úhlů pohledu. 

Jelikož výchozí koncept této práce bude tvořit právě identita, nejprve zde nastíním pohledy 

několika autorů, z nichž budu ve svém výzkumu vycházet.  

 

 O identitě, jakožto o procesu konstruování významů na základě souboru kulturních 

vlastností, jež mají před ostatními zdroji významů přednost, hovoří Castells ve svém díle 

The Power of Identity. Identita je zde vnímána jako zdroj významů a zkušeností pro 

jednotlivé aktéry a jimi samými je skrze proces individualizace a internalizace 

konstruována [Castells 2009]. Formováním identity se zabývají také Berger 

s Luckmannem: „Identita se utváří během sociálních procesů“ ,  které „jsou dány sociální 

strukturou. Identity vytvořené vzájemným působením organismu, individuálního vědomí a 

sociální struktury zpětně danou sociální strukturu ovlivňují, udržují, obměňují a dokonce ji 

i přebudovávají.“ [Berger, Luckman 1999: 170-171]. Mezi identitou a společností tedy 

funguje dialektický vztah, během něhož se jedinec a společnost vzájemně ovlivňují a jehož 

výslednicí je právě ona identita. [Berger, Luckman 1999: 170-171].  

 

 Sebepojetí, tedy uvědomování si sebe samého, vlastního já, se dle některých autorů 

skládá z dvojího typu identity, identity osobní a identity sociální. Osobní identita je tvořena 

individuálními vlastnostmi, které jedince definují jako osobitou lidskou bytost, zatímco ta 

sociální značí příslušnost k nějaké specifické skupině. Tuto příslušnost považují někteří 

badatelé za primární potřebu člověka, neboť člověk je od přírody společenský tvor, který 

má potřebu někam patřit a být si vědom kontinuity vlastní osobnosti, jež si upevňuje a 

ověřuje právě v kontextu příslušnosti ke skupině. [Janoušek 2004: 1, Hroch 2004: 3-4]. 

1.1. Sociální identita 

Když badatelé používají termín identita či identifikace v kontextu antropologie, 

mají vždy na mysli identitu sociální. [Eriksen 2007: 65]. Proto se na ni zaměřím i já a 

nyní načrtnu, z čeho se skládá a jak ji můžeme rozlišovat. Sociální identitu je možné 

rozdělit na tři základní komponenty. Prvním je kognitivní aspekt, tedy vědomí si vlastní 

příslušnosti ke skupině, druhým je aspekt hodnotící, to jest za jak dobrou či naopak 



 

 11 

špatnou je skupina svými členy považována, a třetím je aspekt emocionální, pocity 

připoutanosti a sounáležitosti ke skupině.  

Nedílnou součástí sociální identity je nepřetržitý proces identifikace, během něhož 

se lidé mentálně spojují s atributy a normami, které pokládají za skupině vlastní. Tento 

proces se skládá ze dvou částí, jednak z připodobňování sebe ke svému předobrazu uvnitř 

skupiny, jednak ze snahy maximalizovat vzdálenost mezi předobrazem ve své a odlišné 

skupině.  

 Je také vhodné rozlišovat mezi subjektivní a objektivní stránkou sociální identity 

jedince. Subjektivní stránka zde znamená reflektování vlastní skupiny a přesvědčení o 

příslušnosti k ní, což však v rámci objektivního začlenění nemusí být vůbec reálné. Dále se 

můžeme zabývat rozlišením subjektivní a objektivní stránky identity samotné skupiny. 

Vzájemné vztahy mezi členy skupiny, jejich shodné znaky či skupinové činnosti a 

produkty tvoří stránku objektivní, zatímco sdílení norem a hodnot, modální osobnost a 

skupinové klima patří ke stránce subjektivní. Objektivní stránka identity skupiny může být 

označena jako identita „o sobě“. Nemusí být reflektována samotnými členy, ale projevuje 

se v celkovém chování, a tak může být reflektována a rozeznána jinými skupinami či 

individui, čímž přechází v identitu „pro jiné“. Následně dochází k reflektování toho, jak se 

skupina jeví „jiným“ a touto autoreflexí vzniká třetí druh identity, identita „pro sebe“. Je 

důležité říci, že tyto tři druhy identity od sebe nejsou trvale odděleny a mohou v sebe 

navzájem přecházet. [Janoušek 2004: 2-4].  

 

Teorie, zabývající se sociální identitou, spočívá v předpokladu, že markantní část 

sebepojetí lidí, toho jací jsou, kdo jsou, jaké mají vlastnosti či hodnotu, se odvíjí od toho, 

k jaké skupině náleží, od jejich skupinové příslušnosti. Samotné skupiny totiž vznikají 

následkem „vnit řní skupinové identifikace sama sebe jako člena sociální skupiny, vztažné 

skupiny.“ [Vojtíšková 2007: 5]. Tato vztažná skupina je svými členy vnímána pozitivněji 

ve srovnání s jinými skupinami, neboť v rámci sociální identity upřednostňují pozitivní 

sebepojetí před negativním. [Janoušek 2004: 1, Vojtíšková 2007: 6].  

1.1.1. Hranice sociální skupiny 

 Aby mohla být vztažná skupina upřednostňována před ostatními, musí být 

odlišitelná a nějak ohraničená. Sociální identita nespočívá pouze v tom, s kým se jedinec 

identifikuje a k jaké skupině náleží, ale tvoří také základ uvědomování si odlišnosti a 

ovlivňuje to, jakým způsobem lidé zavádí a zachovávají hranice mezi „jimi“ a „námi“. 
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Tyto hranice mohou nabývat mnoha podob, podle toho, co konkrétně chceme ohraničit, 

proto nemohou být povahy „buď-anebo“, nejsou digitální, ale analogové. Jejich tvar 

odpovídá spíše nerovnému terénu, kde dochází ke konflikt ům loajality, četným přechodům 

a na jehož prostor si činí nárok i jiné skupiny. Současně také může existovat více způsobů 

tohoto ohraničení. [Eriksen 2007: 57-65, Hroch 2004: 4].  

 

Díky ohraničení tedy může docházet k procesu identifikace, neboť ten se děje 

prostřednictvím etablování podobností s někým uvnitř skupiny i rozdílů vůči někomu vně. 

Zásadním je zde vnímání kontrastů, neboť bez „jiných“ není žádné „my“. Pokud je tedy 

možné definovat sebe sama jedině ve vztahu k druhým, znamená to, že „identifikace je 

proměnlivá v závislosti na tom, ke komu ji vztahujeme.“ [Eriksen 2007: 68]. Skupinová 

příslušnost se v závislosti na situaci mění, protože sociální identita je relační a situační.  

Tento aspekt se v antropologických výzkumech studuje analyzováním sociálních 

situací, během nichž se jedinec dostává do kontaktu s širokým spektrem druhých. Tak lze 

získat přesnější představu o tom, jaké skupiny a s nimi spojené identity jsou pro 

zkoumaného jedince podstatné v jeho sociálním životě. Tyto identity si však jedinec musí 

neustále potvrzovat, jednak nepřímo skrze nejběžnější každodenní kontakty, jednak přímo 

díky emocionálně zabarvenému stvrzování „významných druhých“ – například rodiny či 

blízkých přátel, že jedinec je skutečně ten, za koho se považuje. [Eriksen 2007: 68-70, 

Berger-Luckmann 1999: 148]. 

Tyto hranice také udávají konkrétní směr společenskému životu skupiny, což má za 

následek často velmi složitou organizaci chování a společenských vztahů. Identifikace jiné 

osoby jako dalšího člena skupiny zahrnuje sdílení kritérií hodnocení a mínění. Zároveň 

definování jiné osoby jako cizince, jako člena jiné sociální skupiny, vede k rozpoznání 

limitů sdíleného porozumění, odlišností v hodnotových systémech a také omezení 

interakce v oblastech, kde se přepokládá společné porozumění a oboustranný zájem. [Barth 

1998: 15]. 

1.1.2. Etnická identita 

 Jak jsem již zmínila, sociální identita se odvíjí od příslušnosti ke skupině. Na jakém 

základě jsou ale ony skupiny tvořeny? Odpovědí může být tolik, kolik je samotných 

skupin. Některé skupiny mohou být sjednoceny na základě stejného povolání, jiné spojuje 

pohlaví, případně oba tyto faktory najednou, mě zde však budou nejvíce zajímat „skupiny 

založené na abstraktní představě společného původu a společné kultury“, budu se zabývat 
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etnickou skupinou a tedy i etnickou identitou. [Eriksen 2007: 21]. Avšak „stejně klíčová 

v otázce vnímání, prožívání a akcenturace etnické identity je příslušnost jedince k věkové či 

sociální skupině“, což se budu při svém zkoumání také snažit postihnout. [Bittnerová a kol 

2005: 11].  

  Je důležité si uvědomit, že ony etnické hranice definují především skupinu, kterou 

obklopují, ne samotné kulturní prvky, které se mohou nacházet uvnitř. Díky hranicím také 

může docházet k situacím sociálního kontaktu mezi lidmi rozdílných kultur, 

prostřednictvím něhož ony etnické skupiny přetrvávají. Zachovávají si totiž kulturní 

odlišnosti pouze v kontrastu s rozdílným chováním jiných skupin. Dalo by se očekávat, že 

tam, kde dochází k interakci osob z různých kultur, budou tyto odlišnosti redukovány a 

kultury si budou stále podobnější. Aby k tomu však nedocházelo, je třeba ony interakce 

strukturovat pomocí systematického souhrnu pravidel, které umožní zachovávání 

kulturních odlišností jednotlivých skupin. [Barth 1998: 16]. 

 

 Etnická identita zahrnuje řadu omezení toho, které druhy rolí může individuum 

zaujímat a s jakými druhy partnerů může vstupovat do interakcí či transakcí. Je totiž 

nadřazena většině jiných statusů, a proto definuje přípustnou konstelaci sociálních 

osobností, které si osoba s jistou etnickou identitou může osvojit. Lze tedy říci, že je 

v jistém smyslu imperativem, neboť nemůže být nebrána v úvahu nebo být dočasně 

odsunuta stranou jinými definicemi situace. Vychází z ní různá omezení lidského chování, 

která jsou ve své podstatě absolutní a také celkem obsáhlá, a i některé části morálních a 

sociálních konvencí jsou více odolné změnám právě proto, že je jedinec členem 

stereotypizované skupiny s připsanými charakteristikami spojenými s jeho etnickou 

identitou. [Barth 1998: 17]. 

 

 T. H. Eriksen toto téma dále rozpracovává ve své stati Identifikace, kde se zabývá 

paradoxem tohoto modelu, podle kterého je etnická identita jak situační, tak také 

imperativem, tedy že je zvolená a zároveň i vnucená. Eriksen zde vysvětluje, že etnická 

identita skutečně imperativem je, neboť se jí jedinec nemůže zcela zbavit, avšak může 

vyjednávat o situačních definicích do té míry, že se stane mnohem méně relevantní. Tedy i 

etnická identita je dle něho, stejně jako identita sociální, relační a situační, neboť etnicita 

„není permanentní a přirozenou kvalitou“. [Eriksen 2007: 105]. Každý jedinec je totiž 

nositelem mnoha potenciálních identit a pouze některé z nich se stanou sociálně 

významnými v závislosti na konkrétních situacích. [Eriksen 2007: 105-129]. 
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 V rámci antropologie je možné vnímat etnickou identitu jako kulturně podmíněný 

konstrukt. Nejde však o konstrukci libovolnou, konkrétní podoba identity je historickými 

okolnostmi výrazně omezována. Podstatný je také fakt, že je tato identita „konstruována 

na základě sociálně ustavených představ o kulturních diferencích, nikoli na základě 

diferencí „skutečných““ , neboť mezi kulturou a etnicitou neexistuje úzký vztah. [Eriksen 

2007: 99]. Tento konstrukt je pak dále sycen sdílenými kulturními hodnotami, jenž „jsou 

buď nalezeny v každodennosti, nebo jsou nově konstruovány“. [Bittnerová 2003: 126]. 

Etnická identita odkazuje k představě o společném původu. Její nositelé jsou přesvědčeni o 

existenci společných předků, o jakémsi fiktivním příbuzenství. Není podstatné, zda je 

jejich společný původ skutečný. Hlavní je, že v něj věří a že v nich vzbuzuje emoce. 

[Bittnerová 2003: 126, Eriksen 2007: 86-100].  

 

 Specifickou formou etnické identity je identita židovská. Než se však dostanu 

k jejímu zkoumání, musím si nejprve odpovědět na otázku, kdo jsou Židé1, a stručně se 

podívat na historii problému se sebevymezením.  

2. Kdo jsou Židé? 

„ Jsme Židy bez definice už tři tisíce let a tak zůstaneme. Podle jedné definice jsou Židé 

náboženská obec. Podle jiné jsou Židé národ. Existují Židé bez definice. Jsou prostě Židé. Já jsem jeden 

z nich. Žádnou definici nepotřebuji. Jsem, co jsem.“  [Kuras, 1999: 164].  

 

 Termín judaismus zahrnuje v nejširším významu slova „celou kulturní, sociální, 

právní a náboženskou tradici lidu Izraele, „židovskou kulturu““ . [Pěkný 1993: 105]. 

Konkrétněji je judaismus náboženským vyznáním, svrchovaně monoteistickým, jehož 

základ spočívá ve víře v jednoho Stvořitele, jenž dal při zjevení na hoře Sinaj židovskému 

lidu Desatero přikázání, Tóru a další náboženské předpisy. Judaismus je svým způsobem 

náboženstvím národním. Neuzavírá se proselytům2, avšak nepodporuje misijní činnost. 

[Pěkný, 1993: 105]. 

 

 Pokud odhlédnu od náboženské víry a budu Židy vnímat jako etnickou menšinu, 

pak židovství zahrnuje vědomí společné historie, země, jazyka i písma, stejně jako 

                                                 
1 V české gramatice se rozlišuje „Žid“ jako příslušník židovského národa a „žid“ jako příslušník židovského 
náboženství. Já zde budu používat možnost první, protože mě zajímají Židé především jako etnická skupina. 
Ve svém výzkumu budu také pracovat převážně s Židy nenáboženskými.  
2 Nový příchozí do židovské obce, jenž prošel konverzí 
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etických zásad i umělecké a vědecké činnosti. Počet členů etnika je výrazně nižší než 

občanů většinové společnosti v daném státu a některými z výše zmíněných rysů se od 

ostatního obyvatelstva odlišují. Také vyjadřují, ať již implicitně či přímo, smysl pro 

sounáležitost orientovaný k uchovávání tradic a celé kultury. Podle Šatavy jsou Židé žijící 

mimo Izrael takovým typem etnického společenství, kterému chybí některý ze znaků 

„klasicky“ vyvinutých národů, jako je například jazyk. Pro většinu z nich je totiž 

mateřským jazykem jazyk daného státu. [Šatava 2009: 32]. Tento normativní pohled však 

není všeobecně přijímaný, například Hirt říká, že „kulturní diference je spíše výsledkem 

než příčinou etnického rozhraničení, resp. není ani nutnou ani postačující podmínkou 

vzniku etnické skupiny“. Není tedy nezbytně nutné, aby měla etnická skupina vlastní jazyk, 

dokonce ani jiný objektivní kulturní rys, k tomu, aby mohla být za etnickou považována. 

[Hirt 2008: 3]. 

2.1. Problém sebeidentifikace 

 Problém s definováním kdo je a kdo není Žid, se objevuje až s příchodem Haskali, 

židovského osvícenství, které probíhalo v Evropě během osmnáctého a devatenáctého 

století. Ve stejné době byla rovněž rušena evropská ghetta, čímž vznikl prostor pro 

vzájemnou asimilaci. Také došlo k modernizaci judaismu; reformní a liberální směry 

vznikly ve snaze navrátit Židy ze zrušených ghett do „politicky a nábožensky otevřené a 

pluralistické společnosti tak, aby mohli fungovat jako právoplatní občané svých zemí a 

přitom si zachovat náboženskou, kulturní a společenskou příslušnost k židovství.“ [Kuras 

1999: 178]. Tento záměr však neproběhl hladce a rozpoutaly se debaty o jejich příslušnosti 

k židovské komunitě. [Kuras 1999: 176-168, Johnson 2007: 288]. 

 Tato emancipace židovského společenství měla za následek rozpad tradičních 

kulturních hodnot a společenských vazeb; do té doby jednolitá pospolitost se náhle 

roztříštila. V rámci integrace a snahy splynout s okolím se Židé často zbavovali svých 

tradic a přijímali národní, kulturní a někdy dokonce i náboženské tradice zemí, v nichž žili. 

„Ale cena za tuto asimilaci byla vysoká. Znamenala ztrátu tradiční autonomie obcí, která 

dosud zajišťovala bezpečné vymezení. Když Židé žijí stejně jako křesťané, co potom dělá 

Žida Židem?“ [Tilly 2007: 33]. Židé tedy museli začít pracovat na nalezení nové identity. 

[Pěkný 1993: 349].  
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 Snahy o sebe-identifikaci a také procesy asimilace byly zastaveny holocaustem3, 

který nejen že silně ovlivnil počet Židovstva ve světě, ale také měl velký dopad na 

smýšlení přeživších Židů, neboť nebylo výjimkou, že rodiče začali svým dětem jejich 

židovský původ zatajovat právě kvůli zkušenosti šoa. Z mnoha států, kde se po válce 

prosadil socialismus, Židé emigrovali ve velkých počtech do jiných zemí, převážně do 

Izraele. Konkrétně z Čech a Moravy emigrovalo ve dvou velkých vlnách4 kolem 24 000 

osob. Tyto změny zásadně narušily kontinuitu židovské komunity a identita dnešních 

potomků rodin s židovskou tradicí byla výrazně transformována. [Bittnerová 2003: 129, 

Johnson 2007: 550-551, Pěkný 1993: 405].  

 

 V posledních letech tak dochází k debatám o etnické identitě současných Židů, 

přeživších šoa i nové mladé generace. Dříve byla otázka židovské identity převážně spjata 

s příslušností k judaismu, ale vývoj po roce 1939 směřoval k výraznější sekularizaci. 

[Bittnerová 2003: 129]. Židovství v současné době je „spíše než náboženskou naukou 

způsobem života, který zahrnuje veškeré lidské konání od narození do smrti“. [Pavlát, 

Putík, Fiedler 1997: 105]. Došlo k progresivnímu odklonu od chápání židovské identity 

jako tradičně náboženské. K procesu sebe-identifikování již není nezbytně nutná 

náboženská víra; definování své identity jako židovské sekulárními kulturními znaky je již 

také akceptováno. Reformou prošlo také mnoho moderních synagog, nejsou již pouze 

místem určeným k modlitbě, ale stávají se spíše kulturním centrem celé komunity. Nyní je 

možné, aby se i Žid – ateista – aktivně identifikoval s židovskou kulturou a účastnil se 

života komunity. [Segerová 2003: 151]. Náboženská část židovství, především ta 

ortodoxní, poněkud ustoupila a do popředí se dostává především kulturně společenský 

život. „Každý spojuje zjednodušeně židovskou obec s vírou, se synagogou, s dodržováním 

šábesu, ale tomu tak není nebo alespoň by nemělo být. V současném světě jde spíše o 

zachování židovské kontinuity a sounáležitosti.“ [Menora 1997: 1]. Je možné říci, že 

židovství je společenství mnoha právně a organizačně samostatných skupin a jejich členy 

jsou ti, co věří5 v určité věci a řídí se určitými (etickými) pravidly. [Tilly 2007: 32].  

 

                                                 
3 Židé užívají spíše termín „šoa“ (záhuba, zničení, zmar), neboť termín holocaust pochází z Bible, kde 
znamená zápalnou oběť, což evokuje souvislost s náboženstvím a to Židé důrazně odmítají. [Franková, 
Kárný 1997: 55]. 
4 První vlna emigrace proběhla v letech 1948-1950, kdy odešlo asi 18 000 osob, druhá v letech 1968-69 (asi 
6 000 osob). 
5 Ne v náboženském významu slova 
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Ovšem ne každý se může podílet na kulturně společenském životě určité komunity, 

každé společenství je nějakým způsobem ohraničeno a ne každý může být jeho součástí. 

„Je třeba definovat, jaký „vstupní lístek“ potřebujeme, abychom se mohli stát jeho členy.“ 

[Eriksen 2007: 21]. Je tedy třeba znovu nastolit otázku, kdo do židovského společenství 

patří a kdo ne, kdo je Žid a kdo Židem není.  

 

 Tato otázka však není vůbec jednoduchá, neboť každé společenství přistupuje 

k jejímu zodpovězení na základě odlišných podmínek. Vlastní definice nabízí také Nežidé, 

například Hitler šel na její zodpovězení s „vědeckou přesností“, Židem byl každý, kdo měl 

alespoň tři židovské prarodiče či prarodiče dva a židovského nebo položidovského 

partnera.  

Ortodoxní obce užívají halachického výkladu, definice převzaté od talmudických 

rabínů, tedy že „Žid je osoba narozená z židovské matky nebo oficiálně konvertovaná na 

judaismus“. [Kuras 1999: 164]. Tato definice však vyvolává spoustu emocí, jednak proto, 

že se velmi odlišují názory i na samotný průběh konverze, která může být přísně ortodoxní 

i částečně liberální, a jednak kvůli její odlišnosti od tak zvaného „Práva návratu6“. Právě 

právo návratu považují za rozhodující mnohé liberální a reformní židovské skupiny. 

Vzniká zde tedy výrazný rozpor mezi přístupem oficiálních úřadů a nárokem lidí na 

možnost sebeurčení, neboť mnoho osob se za Žida považuje, cítí se být Židem a členem 

židovského společenství i přes to, že oficiální cestou za něj být uznán nemůže.  

2.2. Židovská identita 

„Co dělá Žida Židem? Tato otázka je stará stejně jako židovské náboženství.“ 

[Tilly 2007: 32]. Jací tedy Židé jsou? Co je spojuje? Jaká je jejich identita? 

  „Židé si vytvořili odlišnou a specifickou identitu dříve než kterýkoli z ostatních 

dochovaných národů. A tuto identitu si udrželi až do dnešní doby uprostřed strašlivých 

protivenství.“ [Johnson 2007: 15]. V čem ale spočívá? To, co spojovalo Židy po dlouhá 

tisíciletí a spojuje je stále, je zejména „demokratický ideál sociální spravedlnosti, spojený 

s ideálem vzájemné pomoci a snášenlivosti mezi všemi lidmi.“  [Menora 1997: 5]. Většina 

základů etiky a morálního chování vychází z judaismu a přesto, že převážná část 

současných Židů je sekulární, se tyto principy zachovaly, jsou sdíleny a tvoří podstatnou 

                                                 
6 „Právo návratu“ je označení, užívané v běžné řeči, odkazující na Zákon o návratu, který byl přijat Knesetem 
(zákonodárným orgánem v Izraeli) dne 5. července 1950. Tento zákon zaručuje každému člověku s jedním 
židovským prarodičem (ať z matčiny či otcovy strany) právo získat izraelské občanství pro sebe i členy své 
rodiny.   
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část židovské identity. [Kuras 1999: 21-22]. Také úcta, kterou Židé chovají ke všem 

intelektuálním snahám a duševnímu úsilí, je velmi podstatná. Tyto dva základní rysy 

židovské povahy se přenáší z rodičů na děti a nacházejí svůj výraz v každodenním životě, 

v maličkostech i velkých věcech. „Dávají životu celého společenství charakteristický 

punc.“ [Menora 1997: 6]. Úvahy o židovské povaze však mohou být zavádějící. Tito autoři 

se domnívají, že jakási židovská povaha existuje; ta je však pouze konstruktem a může i 

nemusí odpovídat realitě. Také je zde patrné, že časopis Menora i spisovatel Benjamin 

Kuras předkládají idealizující obraz židovského společenství. Líčí jej, ať již vědomě či 

nevědomě, v lepším světle než by tomu tak ve skutečnosti mohlo být.  

Současní Židé sice žijí odlišně než žili jejich předkové, ale tento proces nemusí 

nutně znamenat nějakou krizi jejich identity, naopak je zcela přirozené, že byla tato 

identita během času přetvářena, především v období velkých sociálních změn i časových 

vzdáleností. Přesto, že se s židovskou identitou zachází, jako by skutečně existovala, je 

konstruktem, je tvarována a formována lidmi. [Segerová 2003: 147-148]. 

  

 Je možné narazit na malé odlišnosti v tom, jak sami Židé své společenství vnímají. 

Tyto odlišnosti způsobují rozdílné preference, neboť každý dává přednost něčemu jinému. 

Někteří se tedy vnímají jako náboženská menšina, jiní jako specifická etnická skupinu a 

další třeba jako běžní členové většinové společnosti.  

 Dá se říci, že jistou část židovské identity tvoří pocit, že nežidovský svět je 

k Židům v podstatě nepřátelský. Židovská identita byla totiž vždy závislá nejen na změně 

politické struktury země, v níž Židé žili, ale především na postojích a mínění většinové 

společnosti. Je také založená na prolínání nových vnějších událostí, procesů a kulturních 

hodnot s loajalitou k zděděné kultuře a tradicím.   

Zásadní je podle mě názor, že Židé mimo Izrael jsou pouze částečně židovští, 

smýšlejí o sobě jako o Židech jen v určitých situacích, kontextech. V jiných zemích se 

vnímají například jako příslušníci většinového národa a smýšlí o sobě jako o Němcích, 

Češích, jejich identita je tedy duální, mnohočetná či hybridní . „Židovská identita Židů 

jinými slovy představuje pouze část toho, kým jsou – jejich židovská identita také 

spoluexistuje s jejich národní, oblastní či místní identitou.“ [Segerová 2003: 148]. To jim 

v podstatě nabízí velký rozsah možností pro budování vlastní identity. Nejsou nuceni 

identifikovat se s jedinou danou sociální identitou, „mohou přecházet z jedněch do 

druhých identit podle situace či osobního rozhodnutí, např. přihlášení se k židovské 

identitě pouze při rituálech přechodu do jiných životních fází.“ [Segerová 2003: 150]. Židé 
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tedy přirozeně přejímají identitu většinové společnosti státu, v němž žijí, a židovství se tak 

stává dobrovolným aktem sebe-identifikace. 

 

 Nyní již přejdu ke konkrétní židovské komunitě, tedy komunitě pražské, a povím 

několik slov o jednotlivých institucích, především o Pražské židovské obci (ŽOP), její 

historii a současných aktivitách, a České unii židovské mládeže (ČUŽM).  

2.3. Pražská židovská komunita 

Nejpočetnější židovskou komunitou na našem území je zajisté komunita pražská. 

Její nejznámější částí je pražská židovská obec, která je, spolu s dalšími devíti obcemi, 

součástí Federace židovských obcí. Federace, jakožto zastřešující organizace všech 

židovských obcí v republice, byla zřízena hned po skončení druhé světové války, aby co 

nejlépe a koordinovaně pomohla s odstraňováním následků persekuce na židovském 

obyvatelstvu7. 

 

Kromě obce fungují v Praze mnohé další instituce, které vyvíjejí rozdílné typy 

činností v rámci fungování židovské komunity. Můžeme zde nalézt například Domov 

sociální péče Hagibor, který poskytuje „široký výběr sociálních služeb seniorům, kteří 

přežili šoa“8 či Penzion Charlese Jordana. Vedle sociálních služeb klade pražská komunita 

také velký důraz na vzdělávání, nalezneme zde například Lauderovy školy9, které sestávají 

z mateřské školy Gan Jehuda, základní školy a čtyřletého a osmiletého gymnázia. Výuka 

na všech stupních probíhá podle vzdělávacího programu Le chajim, který vychází 

z klasických vzdělávacích programů, ale je obohacen o židovská specifika, tedy židovskou 

výchovu a hebrejštinu. Tyto školy však nejsou určeny pouze pro židovské děti, ale pro 

každého, kdo chce blíže poznat židovskou kulturu, historii i tradici. [Výroční zpráva ŽOP, 

2010: 2-4].  

Významnou roli hraje také Židovské muzeum v Praze, které pořádá množství 

výstav, přednášek, koncertů i speciálních vzdělávacích projektů. Také zde funguje akciová 

společnost Matana, která spravuje většinu nemovitostí, jež jsou ve vlastnictví pražské 

židovské obce i celé Federace, a nakladatelství Sefer, které se specializuje na vydávání 

knih s židovskou tématikou.  

                                                 
7 Zdroj: www.fzo.cz/o-nas/historie/ 
8 Zdroj: www.dsphagibor.cz/cs/ 
9 Lauderovy školy jsou židovské školy, které v 90.letech 20.století zakládala Lauderova nadace ve státech 
střední a východní  Evropy.  Zdroj www.lauder.cz/  
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 Podstatnou část židovské komunity v Praze tvoří také tři zvláštní společenství, 

partneři Pražské obce. Jedním z nich je Bejt Praha10, otevřená komunita, která nabízí 

mnoho vzdělávacích, kulturních i náboženských programů. Do svých řad přijímá členy 

věřící – ortodoxní i reformní - i sekulární, avšak řídí se halachickými požadavky. Byla 

založena v roce 1994, o rok později se stala členem Federace. Druhou pražskou komunitou 

je Bejt Simcha11, která narozdíl od Bejt Praha přijímá i členy, jenž mají právo návratu. 

Tato liberálnější komunita progresivního judaismu má v současné době kolem 150 členů, 

jejichž cílem je pomoci obnovit náboženský i kulturní život židovské komunity. Organizují 

vzdělávací programy jak pro své členy, tak i pro širokou veřejnost, a prezentují jim 

židovskou kulturu. Oním třetím společenstvím je Česká unie židovské mládeže, kterou 

jsem si vybrala pro svůj výzkum. O té napíši podrobněji později. Teď bych se však chtěla 

zaměřit konkrétněji na pražskou židovskou obec, kterou jsem zmínila v úvodu kapitoly.    

2.3.1. Pražská židovská obec 

Pražská židovská obec má dlouhou a bohatou historii, která sahá až do 10. století. 

Tehdy Židé sídlili nejspíš pod Pražským hradem, v místě dnešní Malé Strany,  a nejpozději 

ve 12. století se začali usazovat na druhé straně řeky nedaleko Karlova mostu. Jejich osada 

se během staletí rozrostla v Židovské Město s vlastním zastupitelstvem, soudnictvím a 

rozsáhlou samosprávou, jež bylo od křesťanského města odděleno zdí. Mimořádný význam 

obce spočíval vedle její početnosti a kulturního i hospodářského bohatství také v tom, že až 

do poloviny 17. století zastupovala ve vztahu k panovníkovi a zemským úřadům všechny 

ostatní židovské obyvatele Čech. Na osudu pražské obce závisel často osud všech Židů v 

zemi, její historie tvoří podstatnou část českých židovských dějin. 

Židovské obyvatelstvo v Čechách získalo plná občanská práva až roku 1867. Od 

tohoto roku a především v demokratickém období první republiky mohla být tato práva 

hojně využívána, proto se také stala Praha na konci 30.let dvacátého století jedním 

z hlavních útočišť židovských uprchlíků utíkajících především z Německa a anektovaného 

Rakouska. „V březnu 1939 ale obsadili nacisté i Prahu. Chystal se největší pogrom 

v dějinách, jehož obětí se stala i naprostá většina pražských Židů.“  [Web pražské židovské 

obce]. Před začátkem druhé světové války žilo v Čechách kolem 118 000 Židů, z nichž asi 

                                                 
10 Zdroj: www.bejt-praha.cz/  
11 Zdroj: www.bejtsimcha.cz/  
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80 000 zahynulo v nacistických vyhlazovacích táborech, jejich jména pokrývají zdi 

starobylé Pinkasovy synagogy ve Starém Městě.  

 

Jak jsem již zmínila dříve, mnoho přeživších emigrovalo do Izraele i jiných zemí 

nejprve v poválečných letech a poté znovu po sovětské invazi v roce 1968. V Čechách 

nakonec zůstalo kolem dvanácti tisíc Židů, největší komunita fungovala v Praze, kde se po 

celou dobu trvání totalitního režimu snažila obec pracovat a plnit své funkce, i přes obtíže 

způsobované státním dohledem. Po roce 1989 se tak stala základním kamenem pro 

obnovení židovského života. [Web pražské židovské obce, Bittnerová 2003: 129]. Lokální 

komunitní život zde byl „schopen zajistit nezbytně potřebný intergenerační kontext na 

soukromém poli“, díky čemuž bylo zajištěno přežití komunity. [Šatava 2009: 58]. 

Pražská židovská obec v současné době sdružuje občany České republiky z více než 

čtyřiceti procent jejího území, hlásících se k židovskému náboženskému vyznání, židovské 

národnosti či etnickému původu. Podle výroční zprávy z roku 201012 bylo v tomto roce 

evidováno 1825 řádných členů, jejichž průměrný věk je kolem 55 let – vyšší než tomu bylo 

v předchozích letech. Jejím předsedou je František Bányai, s nímž je ve vedení obce ještě 

dalších sedm osob, například Efraim Karol Sidon, vrchní pražský a zemský rabín. Dále je 

součástí vedení takzvaná reprezentace, která je volená na čtyři roky a plní funkci 

parlamentu, a revizní komise. 

Hlavní funkcí obce je zajišťování náboženského a též kulturního života svých členů 

i zájemců z řad nečlenů. Její součástí je také oddělení sociální a zdravotní péče, které 

poskytuje členům i jejich rodinným příslušníkům okamžitou pomoc, ocitnou-li se 

v nepříznivé životní situaci. Dále podporuje „vzdělávání svých členů v židovských 

tradicích a přispívá k všeobecnému vzdělání v judaismu a židovské historii, zejména při 

práci s mládeží.“ Kromě toho „aktivně vystupuje proti všem projevům antisemitismu, 

rasismu, xenofobie, nacismu, fašismu, proti diskriminaci a netoleranci a chrání památku 

židovských obětí.“  [Výroční zpráva 2010: 3].  

 

V posledních letech však lze pozorovat znatelný pokles zájmu o židovství. Pražská 

obec pořádala častá setkání i semináře, na které chodili mladí členové i nečleni rádi a plní 

entuziasmu. „Ale s postupně se měnícím charakterem obce spolu s rigidním uplatňováním 

náboženských zákonů se mnohé změnilo. Zákony? Myslím tím podmínky pro přijetí do 

                                                 
12 Nejnovější výroční zpráva za rok 2011 nebyl v době psaní bakalářské práce ještě k dispozici. 
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židovské obce a s tím spojené „lustrování“ původu.“ [Menora 1997: 2]. Toto je jedním 

z témat, které je na současné pražské obci velice aktuální.  

 

Pražská židovská obec totiž jakožto ortodoxní jednotka přijímá „za svého 

plnoprávného člena jenom člověka, který je halachický Žid, to znamená člověka, který má 

matku Židovku a může to doložit nebo který konvertoval podle ortodoxního bejt dinu13.“  

(Anna14). Tohoto pohledu se drží také jedna z pražských komunit, Bejt Praha, zatímco jiné 

organizace, Bejt Simcha nebo Česká unie židovské mládeže, se naopak řídí Právem 

návratu. Existuje zde ještě jeden druh členství, tak zvané mimořádné, které mohou získat 

lidé, kteří mají Právo návratu, ale nejsou halachickými Židy a vykonávají nějaké speciální 

funkce v rámci komunity či nějak významně přispěli k jejímu fungování. Ti ale nesmí volit 

ani být voleni do vedení židovské obce.  

 Tento rozpor se v pražské komunitě a nejen v ní, také v Izraeli, řeší již dlouhou 

dobu a vedou se neustálé debaty, zda by se neměl oddělit život komunity od toho čistě 

náboženského. Zda by obec neměla být tou komunitou, která přijímá všechny Židy, 

respektive ty, kteří mají Právo návratu, a na nic jiného se neohlížet, a v rámci takové 

komunity by fungovala náboženská skupina spojující věřící. Zatím tomu tak není, ale je 

možné, že se to do budoucna změní, protože atmosféra v obci tomu napovídá. Obec de 

facto tímto způsobem již funguje, ale oficiálně nemůže přijmout mnoho zájemců, kteří by 

se její součástí rádi stali. (Anna). 

 Je to patrné například při oslavách velkých svátků, jako je kupříkladu Nový rok 

(Roš ha-šana), Svátek světel (Chanuka), Svátek losů (Purim) či Svátek nekvašených chlebů 

(Pesach). Lidé, členi i nečleni, kteří mají zájem o náboženskou část těchto svátků, se 

nejprve účastní bohoslužby v synagogách či přímo na Židovské obci. Po bohoslužbách se 

sejdou na židovské obci, kam již přichází také ti, kteří se bohoslužeb neúčastní, a všichni 

společně večeří, hraje muzika a slaví se a tančí po celém domě obce. Tento večer má sice 

také svá pravidla vycházející z dlouhé tradice, avšak nejsou již čistě náboženská, a může se 

jej zúčastnit každý, kdo má o život v této komunitě zájem, členství v obci není podmínkou, 

takže se oslav může účastnit i „mnoho mladých lidí, kteří mají třeba tatínka Žida, jsou v té 

komunitě velmi aktivní a cítí se být její součástí, ale oficiálně být členem obce nemůžou.“ 

(Anna).  

                                                 
13 Bejt din je židovský náboženský soud, ve kterém zasedají zpravidla tři rabíni a rozhodují o osobních 
sporech mezi Židy, rozvodech a také o konverzi – přijetí nové náboženské identity.  
14 Pracovnice Židovské obce v Praze. Z rozhovoru. 
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 Jednou z možností pro mladé lidi, kteří mají zájem stát se součástí pražské židovské 

komunity, ale nemohou, případně nechtějí stát se členem židovské obce, je zde možnost 

stát se členem České unie židovské mládeže. 

2.3.2. Česká unie židovské mládeže 

 Tato organizace vznikla již v roce 1992 vytvořením Československé unie židovské 

mládeže. Její založení bylo velmi spontánní, šlo de facto o odpověď na citelnou potřebu 

scházet a sjednotit se. S rozpadem Československa se i tato Unie rozpadla na dvě 

samostatné části, Slovenská unie stále funguje, vazby mezi Uniemi zůstaly zachovány a 

dokonce společně pořádají i některé z akcí. 

 Hlavním cílem České unie židovské mládeže je „sdružovat mladé lidi židovského 

původu z Čech, Moravy a Slezska. Sekundárně se také podílí na zprostředkování 

mezinárodní spolupráce mezi členy jiných židovských organizací ve světě.“  [web 

ČUŽM15]. Snaží se o to, aby se ten „židovský život mladých nějak rozvíjel a fungoval 

v rámci České republiky.“ (Jan16). Členem této organizace se může stát každý, kdo může 

doložit svůj židovský původ podle Práva návratu a je mu mezi 15 a 35 lety. Členů Unie je 

v současné době okolo tří stovek, aktivní jádro, které se setkává pravidelně, tvoří kolem 

padesáti osob. O konkrétních aktivitách Unie rozhoduje jednou za dva roky volená rada, 

v jejímž čele stojí předseda.  

 Tyto aktivity jsou trojího typu, jedná se o pravidelně pořádané akce, jako jsou 

například tématická setkání „Kavárna s hostem“ či kurzy sebeobrany nebo pravidelná 

běhání. Druhým typem jsou akce nárazové, které se týkají například rekonstrukcí 

historických objektů, speciálních kulturních akcí nebo sportovních aktivit, případně 

kulturně poznávací výlety či zvláštní semináře. Třetím typem jsou oslavy velkých svátků 

jako je například Roš ha-šana, Purim, Chanuka či Lag-ba-omer a případně také šábesové 

večeře.  

 Převážnou většinu členů tvoří právě mladí lidé židovského původu, kteří by se však 

nemohli stát členy pražské židovské obce, ale kteří přesto sdílí potřebu a zájem na 

sdružování se s dalšími Židy a chtějí se aktivně podílet na životě komunity a jejím 

udržování. (Jan, Petr17). 

 
                                                 
15 Webové stránky ČUŽM: cuzm.cz/  
16 Jan (jméno pozměněno), předseda Unie. Z rozhovoru. 
17 Petr (jméno pozměněno), člen Unie. Z rozhovoru.  
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 Právě tuto skupinu jsem si zvolila pro svůj výzkum, a to především ze dvou 

důvodů. Jednak proto, že pro zkoumání převážně nábožensky orientované skupiny, 

kterými jsou například komunity Bejt Praha či Bejt Simcha, nemám o judaismu alespoň 

prozatím dostatečné povědomí, a jednak proto, že sama splňují podmínky členství v této 

Unii, a tak jsem se domnívala, že bych mohla mít vhodnou startovní pozici pro proniknutí 

do této skupiny a nemusel by být velký problém navázat zde kontakty.  

 

3. Metodologie 

3.1. Teoretické východisko  

Ve svém výzkumu jsem se nechala z části inspirovat přístupem Dany Bittnerové a 

kolektivu okolo výzkumu identity národnostních a etnických menšin žijících v České 

republice, který proběhl v roce 2001. Tento výzkum se soustředil především na otázky 

„konstituování a reflexe vědomí příslušnosti člověka v rámci určité národností či etnické 

skupiny“, podmíněností členství v nich, jejich hranicemi i vztahem k většinové společnosti. 

[Bittnerová 2003: 126)].  

  
Ústředním konceptem je zde etnická identita, která je vnímána jako kulturně 

podmíněný konstrukt, jenž je sycen společně sdílenými kulturními hodnotami. Jedná se de 

facto o soubor vzájemně propojených kulturních jevů a postojů, z nichž některé jsou 

v kultuře udržovány latentně či naopak slouží manifestně jakožto symboly. Jedinec svou 

identitu přijímá a osvojuje si ji v průběhu enkulturace, ta pak slouží jednak k pochopení 

sebe sama, jednak k uvědomění si vlastní příslušnosti k určité skupině a tedy rozpoznávání 

„svých“ a „druhých“.  

Výzkum se opírá o dva okruhy otázek, první zkoumá deklarovanou etnickou 

identitu, druhý identitu „žitou“. Deklarovaná identita spočívá zejména na vědomém 

přihlášení se ke skupině lidí se společnými etnickými kořeny a na manifestovaných aktech, 

které slouží k potvrzení oné etnické identity. Patří sem některé znaky nebo jevy, například 

jazyk, či nějaké zvyky, které slouží k rozpoznávání členů a nečlenů dané skupiny – tedy 

znaky etnodiferencující. Členové skupin také vědomě a záměrně hledají nebo vytvářejí 

takové příležitosti, při nichž mohou svou etnickou identitu deklarovat veřejně, jako je 

například cílená účast na aktivitách skupiny. Podstatná je zde také otázka etnické „image“, 

vnější stylizace člena skupiny může směřovat buď k zdůraznění etnické identity či naopak 

ke snaze splynout s davem.  
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Zároveň je zde také identita žitá, tedy opakované potvrzování vlastní odlišnosti 

v každodenní zkušenosti. Spočívá ve vnitřním sebepojetí člověka z určité skupiny a jeho 

konfrontacích s normami a fungováním většinové společnosti. Člen etnické menšiny může 

některé jevy vnímat jako odlišné, v kontextu vlastní kultury však mohou nabývat různých 

hodnot. Směšné či pobuřující odlišnosti posilují bariéru, se kterou jedinec přistupuje 

k nečlenům, což může vést k inklinaci a preferenci vazeb a kontaktů převážně s lidmi 

stejné identity. [Bittnerová 2003: 126–132, Bittnerová 2005: 8–9]. 

Základní výzkumnou metodou je v této studii terénní výzkum, při kterém je kladen 

důraz na zúčastněné pozorování. Tímto způsobem jsem se rozhodla postupovat ve svém 

zkoumání i já. Mým původním záměrem bylo proniknout za pomocí „key person“18 do 

vybrané skupiny, zúčastnit se několika institucionálně organizovaných i spontánně 

vzniklých akcí, které tvoří součást života členů, provést zde osobní pozorování, získat 

osobní zážitky a následně vést rozhovory s některými z účastníků, abych poznala a 

pochopila skutečné chování členů skupiny. [Kandert 1999: 138]. 

 

Domnívala jsem se totiž, že mi můj vlastní židovský původ umožní do této 

komunity snadný vstup. Tento předpoklad se však naneštěstí ukázal jako mylný, neboť si 

současná pražská židovská komunita jednak zakládá na zachování bezpečnosti svých 

členů, jednak nepůsobí dojmem, že by měla zájem na rozšiřování svých řad a nové 

zájemce, potažmo badatele, s otevřenou náručí zrovna nevítá. S tímto přístupem jsem se 

nesetkala pouze já, ale měla jsem možnost hovořit i s dalšími lidmi, kteří projevili zájem 

stát se součástí komunity a které překvapil chladný až arogantní přístup druhé strany. Je 

možné, že zde dochází k střetávání dvou pólů, na jedné straně ostražitosti v rámci 

zachování bezpečnosti komunity a z ní vycházející ona odtažitost, na straně druhé 

ritualizované odmítání vycházející z náboženské tradice, jako je tomu například u procesu 

konverze. Tento poznatek se mi zdá zajímavý a určitě by stálo za to se jím blíže zabývat, já 

se však rozhodla soustředit spíše na členy Unie a jejich identitu. 

3.2. Vlastní výzkum 

Můj výzkum tedy probíhal opačným způsobem; nejprve jsem získala několik 

kontaktů na jednotlivce, s nimiž jsem provedla polostrukturované rozhovory, a až 

následně, po bližším seznámení, jsem získala informace o konaných akcích a pozvání na 

ně. Rozhovory jsem vedla na základě tří okruhů otázek, prvním z nich byly obecnější 
                                                 
18 Klíčová osoba, „otvírač dveří“, která umožní vstup do skupiny, případně poskytne kontakty 
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osobní informace, jednak pro srovnání s ostatními členy a jednak proto, aby rozhovor 

začínal lehčími otázkami a aby se respondenti (a potažmo i já) zbavili nervozity a následně 

se více rozpovídali. Dále následovaly otázky na vztah k oficiálním židovským institucím, 

Obci a Unii, a na závěr otázky na koncept židovství a češství, neboť mě zajímala jejich 

sebereflexe jakožto příslušníků menšinové komunity v rámci většinové společnosti, 

prolínání etnické identity se státní příslušností, jejich vztah k identitě a vůle k integraci. 

V otázce vnímání etnické identity je také velmi podstatná příslušnost jedince 

k věkové skupině či genderu, proto jsem vedla rozhovory s muži i ženami podobného 

věku, všem bylo přes dvacet let. Členy Unie jsem vyzpovídala čtyři, dva muže (Jana a 

Petra) a dvě ženy (Lenku a Alenu). U všech mých respondentů jsem jejich skutečná jména 

kvůli zachování anonymity nahradila náhodně vybranými jinými jmény. Tento počet 

respondentů jsem zvolila především na základě toho, s kolika členy jsem byla seznámena, 

jejich ochoty se mnou ony rozhovory vést a také na základě množství získaných dat. Také 

jsem vedla rozhovor s Annou, ženou pracující na Židovské obci v Praze, abych získala 

informace například o současném pohledu obce na koncept židovství a o tom, kdo je podle 

jejích oficiálních stanov považován za Žida. Rozhodla jsem se ještě vyzpovídat Adélu, 

která fungovala jako můj „key person“, tedy ženu, jejíž jméno jsem používala, abych 

získala přístup na obec i do Unie, a která mi poskytla kontakt na další osoby. Sama sice 

členkou Unie ani obce není, ale v židovské komunitě se pohybuje a zdála se mi být 

zdrojem zajímavých dat. Všechny tyto rozhovory, které trvaly okolo 30 – 45 minut, jsem 

následně přepisovala a analyzovala. Podle Geertze spočívá etnografická analýza v „t řídění 

významových struktur a určování jejich sociálních příčin a významů“ . Základem je snaha o 

interpretaci pozorovaných jevů na základě rozdílných interpretačních rámců, neboť aby 

bylo pochopeno konkrétní jednání, musí být vnímány také širší okolnosti tohoto jednání. 

[Geertz, 2000: 19].  

 

Poté, co proběhla většina těchto rozhovorů, jsem byla pozvána na jedno neformální 

setkání několika členů Unie v jednom z pražských barů. Zde se několik členů schází 

pravidelně, proto se někteří jen zastavili a po chvíli pokračovali dál, jiní zůstali po celou 

dobu. Celkově jsem se zde setkala s asi deseti osobami. Dále jsem se účastnila Jom-ha-

šoa19, tedy připomínky 70. výročí transportů českých a moravských Židů do ghett a 

koncentračních táborů. Zde jsem se potkala s některými ze členů, které jsem znala již 

                                                 
19 Akce proběhla 18.dubna 2012 na Náměstí Míru v Praze, kde se mezi 14. a 17. hodinou četla jména 
zavražděných židovských (i romských) osob za války.  
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z minulého setkání, a byla jsem seznámena s několika novými. Největší příležitostí pro 

zúčastněné pozorování se mi však stalo pozvání na celodenní výlet do Drážďan pořádaný 

členy Unie. Během všech těchto akcí jsem si zapisovala poznámky, které jsem později 

konfrontovala s informacemi z rozhovorů.  

 

4. Zjišt ění 

 Podle Eriksena dochází k procesu identifikace díky ohraničení jednotlivých skupin, 

neboť probíhá prostřednictvím vnímání podobností s osobami uvnitř skupiny a rozdílů 

s těmi vně. Pouze na základě „jiných“ („oni“) m ůže být chápáno „my“. Shodně hovoří o 

tomto procesu i Janoušek, který říká, že je pro vytváření identity zásadní na jedné straně 

připodobňovat sebe sama k ideálu uvnitř skupiny a zároveň zveličovat rozdíly mezi vlastní 

a odlišnou skupinou. [Eriksen 2007: 68, Janoušek 2004: 2-4]. 

 To se však v případě mých respondentů, mladých českých Židů, může jevit jako 

problém, neboť nejsou pouze Čechy nebo Židy, ale snaží se o udržení obou totožností, což 

má za následek vznik duálních, hybridních identit.  

4.1. Češství a židovství 

Co se týče konceptu češství, z rozhovorů vyplývá, že sice tvoří důležitou součást 

identity těchto mladých Židů, ale pocity vlastenectví, případně pýchy, zde příliš patrné 

nejsou. Petr sice hovoří s hrdostí o ideálech první republiky, ale v zápětí dodává, že nebýt 

česko-židovské kultury, možná by Československá republika ani nevznikla. Adéla se zase 

přímo v rozhovoru distancuje od „typicky české“ povahy:  

„...mám občas takové tendence se distancovat a říkat „No jo, typický Čech.“ Jsou 

nějaké věci, které mi vadí. (...) Třeba když pánové s pupkem chodí doma v trenýrkách.“ 

(Adéla) 

Tuto odtažitost bylo možné pozorovat i při mém výletu se členy Unie do Drážďan, kde 

všichni zúčastnění několikrát pronášeli vtípky na „typicky české“ chování, například při 

odchodu z restaurace, kdy si dělali legraci z „českého“ zvyku odnášet si vše, co je zdarma, 

a naznačovali, že si naplní kapsy balenými cukříky, či když si při obědě povídali o tom, že 

to jídlo, které jedí, je rozhodně lepší, než kdyby si jako „správní Češi“ vytáhli z domova 

nasmažené řízky. Výrazný odstup až kritika „typicky české“ povahy, „správného českého“ 

chování je zde zřejmá.  
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 Přesto však všichni považují své češství za součást toho, kým jsou, za součást jejich 

identity. 

„..být Čech a Žid jsou dvě věci, které jsou spojené, v židovství je víc znát to kulturní 

poznamenání. (...) Ale já už jako několikátá generace tady to mám v symbióze, respektive 

se to navzájem doplňuje, necítím v tom žádnou kontradikci.“ (Jan). 

„Já se cítím jako český Žid. Pro mě je obojí integrální součást sebe sama.“ (Petr). 

„Jsem takový mišmaš.“ (Adéla). 

„Cítím se stejně Češka jako Židovka, je to tak padesát na padesát.“ (Alena). 

„Narodila jsem se tady, žiji tady, mám české občanství. Tyhle věci jsem nikdy 

neodlišovala, jsem česká Židovka.“ (Lenka). 

  

Jak říká Eriksen, hranice mezi jednotlivými skupinami nejsou povahy „buď-

anebo“, ale jedná se o prostor, kde dochází k neustálým přechodům z jedné skupiny do 

druhé a kde nelze tyto skupiny od sebe jasně oddělit, což je zde zjevné. 

 „Cítím se jako Češka, pořád. Ale také se pořád cítím jako Židovka.“ (Lenka). 

Židovská identita tvoří pouze část identity mých respondentů, neboť musí 

koexistovat s další identitou (potažmo dalšími identitami), tedy českou, případně pražskou. 

Tyto identity mohou fungovat kupříkladu „vedle sebe“, takže jedinec  může mezi nimi 

přecházet na základě konkrétních situací, třeba při rituálech přechodu či sportovních 

událostech. Zde se však jeví ony identity navzájem velmi propletené, nelze je jednoduše 

odlišit, a tak dochází ke stírání rozdílů mezi „jimi“ a „námi“.  

4.2. Vnímání komunity 

 Všichni respondenti se shodují na tom, že židovská komunita je a měla by být 

součástí české společnosti. Vyplývá to také z historie, neboť je běžné, že židovská 

komunita do určité míry kopíruje charakter celkové společnosti dané země, v níž žije, a 

odrážely se na ní tedy i historické mezníky a změny v „hostitelských“ státech. Představa o 

její konkrétní podobě se však liší podle jednotlivých preferencí.  

„Židé sem patří stejně jako křesťané a ateisti, je to určeno i historicky. Za menšinu nás 

možná považují ostatní, já to tak necítím.“ (Lenka). 

„ Čeští Židi jsou a vždycky byli součástí české společnosti. Dnes je to tu takový všeho mix, 

etnicity i náboženství.“ (Petr). 

„Myslím, obojí dohromady, jak náboženská menšina, tak běžní členi společnosti.“ (Alena). 
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„Myslím, že většina sekulárních Židů na tom je podobně jako já, že to mají v symbióze. 

Nicméně je důležité, jak nás vnímá ta většinová společnost, jestli nás vidí jako menšinu. 

Určitě jsme i náboženskou skupinou i národnostní.“ (Jan) 

 Na Lence a Janovi je vidět, že je podle nich podstatné, jak posuzuje židovskou 

komunitu většinová veřejnost, oni sami se jako příslušníci menšiny necítí, ale pokud jsou 

tímto způsobem viděni českou společností, je to pro ně do jisté míry určující. Označení 

etnické skupiny za menšinu je totiž všeobecnou klasifikací a popisem z pohledu 

„outsidera“, je to oficiální stanovisko České republiky, ale sami členové se s tímto etickým 

označením neztotožňují. Pro ně jako pro „insidery“ je důležitější emické hledisko, které 

vychází z jejich vlastního rozlišování a je tedy více specifické. [Franklin 1996]. 

Jestliže nějaká etnická skupina žije v dané zemi již po staletí, je obvyklé, že se její 

členové budou cítit jako její nedílná součást. Ale jejich osobní preference mohou 

ovlivňovat jednotlivé pohledy na celou skupinu. V rámci České republiky je pro členy 

Unie, kteří se zjednodušeně řečeno považují za sekulární Židy, kladen důraz kromě 

společného původu také na náboženství. Naopak Adéla, která se za věřící nepovažuje, tuto 

komunitu vidí pouze jako menšinu s kulturní a historickou tradicí, která by se navíc měla 

více vmísit do většinové společnosti a nestýkat se pouze mezi sebou.  

„Já doufám, že všichni jsou tady asimilovaní a klidně ať se rozmnoží s Nežidy. (...) Myslím, 

že je nepřirozené, aby se Židi míchali zase jen s Židy. (...) Není mi sympatické, aby se 

mladí lidé scházeli jen proto, že jsou Židi. Jsem pro asimilaci.“ (Adéla).  

4.3. Sdílené znaky 

 Přesto, že je židovská komunita součástí české společnosti již asi od 10.století, 

zachovala si svá specifika, která jsou na současných členech stále patrná. Mezi nejčastější 

znaky židovství zmiňované v rozhovorech bylo především značné kulturní dědictví, stejně 

tak i dalekosáhlá historie a společné náboženství, především tedy desatero jako základní 

princip morálky i etiky, a to nejen pro židovské společenství. Dále byl zmiňován ještě 

specifický způsob myšlení a porozumění si: „..blízkost lidí a pochopení se beze slov.“ 

(Lenka). „..jedeme na stejné vlně.“  (Adéla). Také by se dalo hovořit o větší 

internacionalitě, každý z mých respondentů hojně cestuje, ať už samostatně nebo s někým 

ze členů Unie. Cesty do zahraničí a zážitky s nimi spojené byly také častým tématem 

debat, jichž jsem byla svědkem. Také během hovorů velmi často nahrazují české výrazy 

jejich anglickými ekvivalenty. 
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4.4. Vtipkování 

 Zajímavým prvkem se mi zdá také jejich časté vtipkování o vlastní komunitě či 

dokonce předsudcích a stereotypech s nimi spojených. Například při rozhovoru s Petrem, 

kdy jsem byla překvapená, že o mě věděl některé osobní informace, které mu prozradila 

Adéla, prohodil: „Sis myslela, že jde zase o nějaké židovské spiknutí, že?“. I sama Adéla 

v rozhovoru uvedla, že si s kamarády Židy říkají různé vtípky o svém židovství, což u ní 

zvyšuje pocit sounáležitosti. Navenek tato komunita působí velice uzavřeně a některé vtipy 

by se mohly zdát být i nevhodné či dokonce nekorektní, oni sami jich však mnohdy 

užívají. Během mého pozorování bylo také patrné výrazné vtipkování a škádlení se mezi 

členy Unie, o čemž Radcliffe-Brown hovoří jako o „joking relationship“. Vztah mezi členy 

je i přes hierarchii ve vedení symetrický, proto se škádlí a vtipkují navzájem, především 

verbálně a také částečně fyzickým dováděním. K těmto žertům se uchylovali převážně ve 

chvílích, kdy docházelo k názorovému rozchodu či když se někdo zachoval „nevhodně“ – 

řekl něco nesmyslného, něco spletl, pokazil nebo porušil obecné normy chování. Zde pak 

toto vtipkování fungovalo de facto jako nástroj sociální sankce. [Radcliffe-Brown 1940: 

195].  

4.5. Tři aspekty sociální identity 

Nyní bych přešla již konkrétněji na členy České unie židovské mládeže. Podle 

Janouška se sociální identita skládá ze tří aspektů, kognitivního, hodnotícího a 

emocionálního. Všechny tyto tři komponenty jsou na mnou zkoumaných respondentech 

velice patrné. Vědomí si příslušnosti k této skupině je zřejmé především ve snaze začlenit 

se do příslušné komunity, tedy stát se členem Unie, i přes nemožnost (respektive 

omezenou možnost) stát se členem oficiální zastřešující instituce, židovské obce.  

 Co se týče hodnotícího aspektu, je v naší kultuře běžné považovat skupinu, do níž 

jednotlivec náleží, za dobrou, hodnotit ji spíše pozitivně než negativně. Proto i ze 

samotných rozhovorů vyplývá kladné hodnocení vlastní skupiny. „Unie je skvělá 

organizace, která tady má být.“ (Lenka).  

 Z toho vyplývá i silný pocit připoutanosti a sounáležitosti s ostatními členy. Podle 

obsahu konverzací, které vedli během akcí, jichž jsem se účastnila, se někteří představitelé 

„tvrdého jádra“ vídají skutečně velice často, několikrát do týdne se scházejí při různých 

příležitostech, které s oficiálními akcemi Unie převážně nesouvisí, jako jsou různé 

koncerty, výstavy i návštěvy restaurací či barů a klubů. Společně také podnikají mnohé 
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výlety, jak kulturně poznávací, tak také spojené s židovstvím, například návštěvy synagog. 

„Unie je moje druhá velká rodina.“ (Lenka). 

4.6. Identita jako imperativ i sebe-identifikace 

 Pokud se zaměřím na způsob, jakým se moji respondenti k židovství, případně 

členství v Unii dostali, objevuje se zde jednak identita jako imperativ, jednak jako sebe-

identifikace. Etnická identita je podle Bartha imperativem proto, že není možné ji nebrat 

v úvahu. Lenka, Jan i Petr jsou Židy přes otce, všichni tři také od dětství na obec docházeli, 

stýkali se s jejími členy a účastnili se pořádaných akcí.  

„Naši mě k tomu vedli od malička, mám blízké vztahy s lidmi z obce.“ (Lenka). 

„Vždycky jsem se pohyboval v rámci té obce.“ (Jan). 

„Já jsem se tam pohyboval odjakživa, ty starší lidi jsem znal, věděl jsem, že se angažují 

v Unii. Takže pak bylo přirozené, že jsem se tam zapojil.“ (Petr). 

Jejich židovská identita se tedy tvořila již v rané fázi jejich života, dalo by se říci, že byli 

formováni svým okolím. Členství v Unii pro ně tedy bylo přirozeným pokračováním již 

dávno započaté cesty. Jak ale říká Eriksen, jedinec je nositelem mnoha potenciálních 

identit, etnická identita není nutně permanentní, proto se zde objevuje i aspekt sebe-

identifikace, neboť bez ní by se jejich židovská identita stala méně relevantní.  

 Tato sebe-identifikace je velmi výrazná u poslední respondentky z řad Unie, Aleny. 

V její rodině byl posledním Židem její pradědeček z matčiny strany, rodina drží klasické 

česko-křesťanské svátky (Vánoce, Velikonoce). Alena však před šesti lety, tehdy jí bylo 14 

let, narazila v novinách na zprávu o židovské střední škole v Praze. Zaujalo ji to, rozhodla 

se nastoupit a rodina ji v jejím rozhodnutí podpořila. Během studia se Alena stala věřící a 

nyní dokonce uvažuje o konverzi. [Barth 1998: 17, Eriksen 2007: 105]. 

4.7. Manifestované znaky 

Co se týče navenek manifestovaných a deklarovaných znaků, například jazyk; 

hebrejština zde není běžným prostředkem dorozumívání se, tím je jejich rodná čeština, ale 

hebrejština se užívá při zvláštních příležitostech, například v synagogách při oslavách 

svátků nebo v židovské škole.  

Je zde patrná také existence národního rivala. Jednak se mnou pozorovaní jedinci 

vcelku jasně vymezovali vůči Čechům, jednak se během mého pobytu mezi nimi 

několikrát narazilo na téma arabsko-židovských vztahů. Konkrétně například 

v Drážďanech jsme navštívili Afgánské bistro, kde se trochu ve vtipu, trochu vážně, 
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debatovalo nad vztahy mezi Židy a jejich „bratry“ Araby. Vtipkování postupně ustupovalo, 

až k poznámce o arabském hubení „nás“, Židů. Zde byla zřejmá identifikace se s celým 

národem, etnikem, v kontextu ohrožení.  

 Významná je také cílená účast na životě skupiny, kde je možné svou židovskou 

identitu deklarovat. Všichni se účastní setkání v rámci židovské obce, podílejí se na 

pořádání akcí České unie židovské mládeže či jiných organizací, například účast na Jom-

ha-šoa, někteří dokonce tvoří vlastní či spolupracují na dalších projektech. Například 

Lenka spolu s dalšími osobami chystá na 13. 5. 2012 veletrh českých židovských 

organizací Židé sobě, kde se představí aktivity jednotlivých organizací. Součástí toho bude 

také kulturní program a především možnost setkání se či seznámení s dalšími členy jak 

Unie, tak celé židovské komunity.  

 Podstatná je také vnější stylizace členů, která zde směřuje spíše k zdůraznění 

vlastní identity než ke snaze ztratit se v davu. Konkrétním příkladem zde může být 

například situace, kdy se za námi do baru zastavil jeden ze členů Unie a na klopě svého 

saka měl připnutý odznáček, kde byly spojeny a provázány dvě vlajky, česká a izraelská. 

Nebo když jiný ze členů vyprávěl o tom, že si koupil nové tričko s nápisem „Don't worry 

be Jewish“. Pro tyto osoby je zřejmě podstatné svou etnickou „image“ prezentovat veřejně 

a působit dojmem, že „tak to je, takový jsem“.  

4.8. Žitá identita 

 Vedle deklarované identity je zde ještě identita žitá. To, co příslušníci židovského 

etnika považují na české společnosti za směšné či pobuřující, posiluje rezervovanost jejich 

vztahu k nim. Vidí-li tedy moji respondenti obecně Čechy podle toho, jak o nich vtipkují, 

tvoří se mezi nimi bariéra, která může mít za následek například preferování kontaktů a 

vztahů s lidmi ze stejné etnické skupiny, stejné identity. To bylo možné sledovat i 

z rozhovorů mezi členy, neboť převážná část jejich debat se točila kolem členů obce, Unie, 

případně osob, pohybujících se v jejich rámci. I hovory o večerních akcích, hospodách či 

večírcích, se vždy stočily na to, kdo ze společných židovských známých tam byl také, kdo 

se s kým během večera potkal a podobně.  

4.9. Sebereflexe 

 Je však možné, že byly tyto rozhovory mou přítomností ovlivněny, že by se bez mé 

účasti bavili o zcela jiných tématech. Má přítomnost na ně mohla působit tak, že spíše 

inklinovali k hovorům o tom, co by mě jako badatele mohlo „zajímat“ než o tom, co by 
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rozebírali běžně. Také je zde možnost, že tím, že mám sama židovské předky a že jsem 

zpočátku naznačila, že by mě účast na nějakém setkání této skupiny zajímala i osobně, 

jsem ovlivnila jejich chování v tom směru, že se mi snažili jejich skupinu prezentovat v 

„lepším světle“. Doufám však, že díky tomu, že jsem měla možnost se s nimi setkat 

opakovaně a jednou dokonce na celý den v kuse, a tím, že jsem dělala rozhovory jen 

s členy, kterým to nebylo nepříjemné a byli ochotní, jsem se největších chyb vyvarovala.  
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Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem se zabývala konceptem identity u mladých českých 

Židů žijících v Praze. Snažila jsem se postihnout její dualitu, respektive hybriditu, na 

základě prolínání dvou odlišných identit, české a židovské, a zachytit sebereflexi nositelů 

těchto identit, jejich vztah k češství i židovství a také dopad prolínání těchto identit na 

jejich každodenní život.  

 Zkoumala jsem jednotlivce převážně v rámci jedné skupiny, České unie židovské 

mládeže, a zaměřila jsem se na polostrukturované rozhovory s nimi a také na vedením 

organizované i spontánně vzniklé akce, kde jsem prováděla zúčastněná pozorování. Snažila 

jsem se sledovat jejich jednání a vzájemné interakce a odhalit a interpretovat jejich 

významy. Vycházela jsem při tom z teorie, že etnická identita je kulturně podmíněným 

konstruktem, který je sycen společně sdílenými kulturními hodnotami. [Bittnerová, 2003: 

126]. Na základě etnické identity vzniká skupina založená na představě společného 

původu, která má jisté podmínky přijetí a také hranice. Zde se však objevuje problém, 

neboť jsou všichni mnou dotazovaní součástí jednak etnické – židovské skupiny, jednak 

skupiny národnostní – české, s čímž je spojena i ona dualita jejich identit. Zabývala jsem 

se tedy například otázkami, kdy se tato dualita projevuje, zda se cítí být více Židy či Čechy 

či jaký je jejich vztah k jednotlivým skupinám.  

 Všichni mnou dotazovaní se cítí být českými Židy, židovství je pro ně podstatnou 

součástí toho, kým jsou, ale stejnou měrou je tomu i u češství. Přesto je však na nich patrná 

jistá odtažitost od „typické české“ společnosti a s ní spojená určitá kritika „českého“ 

chování. Co se týče hranic mezi oběma skupinami a s nimi spojenými identitami, zdají se 

zde být natolik propletené, že není možné hovořit o konkrétních situacích či kontextech, 

kdy by jedno převažovalo nad druhým.  

 Jejich vnímání židovské komunity v rámci České republiky vyplývá jednak z jejich 

pozice „insiderů“, a jednak z jejich hodnotových preferencí. Někdo vidí tuto etnickou 

skupinu jako menšinu, jiní naopak s označením „menšina“ nesouhlasí, neboť se jako 

příslušníci menšiny necítí, pro další je nejvýznamnější její náboženský rys. Náboženství 

spolu s vědomím dlouhé historie a kulturním dědictvím jsou také základními znaky, které 

jsou dle respondentů společné všem nositelům židovské identity.  

 Podstatné je také vtipkování mnou pozorovaných o vlastní komunitě i předsudcích 

spojených s židovskou společností. Mohlo by se zdát, že takové vtipy budou nevhodné či 

nekorektní, oni sami jich však užívají. Také jsem měla možnost pozorovat koncept, o němž 
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Radcliffe-Brown hovoří jako o „joking relationship“. Jedná se o výrazné škádlení se a 

pošťuchování mezi členy skupiny, které je zde symetrické a odpovídá tak souměrnosti 

jejich vztahů. Toto škádlení zde fungovalo de facto jako nástroj sociální sankce, neboť 

k němu docházelo převážně v situacích, kdy byly porušeny obecné normy chování. 

[Radcliffe-Brown 1940: 195].  

Jak jsem již zmínila dříve, židovská identita funguje u mnou dotazovaných jednak 

jako imperativ, jednak jako sebe-identifikace. Většina jich byla vedena k aktivnímu 

podílení se na životě komunity již od dětství, proto se členství v Unii zdálo přirozeným 

pokračováním, přesto je zde však důležitá i sebe-identifikace, neboť bez ní by se stala 

židovská identita méně relevantní. Podstatné jsou zde také navenek deklarované, 

etnodiferencující znaky, jako je například užívání hebrejštiny ve školách a synagogách, 

existence národního rivala, cílená účast na akcích organizovaných Unií či obcí i vnější 

stylizace členů - podtrhnutí jejich židovské „image“. Také žitá identita je důležitým 

prvkem, zde se vyskytuje především v preferování kontaktů a navazování vztahů s lidmi 

stejné, židovské identity.  

 Ve své bakalářské práci jsem se pokusila postihnout problematiku česko-židovské 

identity. Zaměřila jsem se na mladé lidi kolem dvaceti let žijící v Praze, převážně členy 

České unie židovské mládeže. Tato skupina je dle mého soudu na podobný výzkum více 

než vhodná, během svého zkoumání jsem narazila na některé další pozoruhodné prvky, 

které by bylo zajímavé dále rozpracovat, například současná odtažitost obce i vedení Unie 

k novým zájemcům či debaty o změně přístupu k uznání členství. Můj výzkum byl 

prováděn na relativně malém vzorku a domnívám se, že by bylo zajímavé zde 

prezentovaná zjištění prozkoumat na vzorku větším, případně na jiné židovské skupině.  

 

Summary 

In my thesis I dealt with the concept of identity of young Czech Jews living in 

Prague. I tried to describe the duality, or hybridity, based on the blending of two distinct 

identities, Czech and Jewish, and depict the reflection bearers of these identities and their 

relationship to Jewish and Czech identity and the impact of merging these identities in their 

everyday lives. I researched primarily individuals within one group, the Czech Union of 

Jewish youth, and I focused on semi-structured interviews with them and also on organized 

and spontaneously arising events, where I conducted participated observations. I tried to 

observe their actions and interactions and to detect and interpret their meanings. Everyone 
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interviewed feel to be Czech Jews, Jewishness is for them an essential part of whom they 

are, but equally it is also being Czech. Nevertheless, there is evident certain detachment 

from the "typical Czech" society and it is associated with a critique of the "Czech" 

behavior. Border between the two groups and related identities there seems to be so 

intertwined that it is not possible to speak about specific situations or contexts where the 

predominance of one over the other. The Jewish identity of the respondents works for me 

both as an imperative, both as a self-identification. Most of them were led to active 

participate in the life of the community since childhood, so the membership of the Union 

seemed a natural continuation. However, there is also important self-identification, because 

without it, Jewish identity would become less relevant. Significant also are externally 

declared characters, such as the use of Hebrew at schools and synagogues, the existence of 

national rival, intentional participation in events organized by the Union and the Society 

members and external styling - underlining their Jewish "image". Also lived identity is an 

important element. It is mainly found in the preferred contacts and establish relationships 

with people the same Jewish identity.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přepis rozhovoru s Adélou 
 

Můžeš mi říct něco o sobě? Kolik ti je let, jestli studuješ nebo pracuješ. 

Adéla: Tak já jsem se narodila roku 1984, takže je mi už 28 a teď jsem vystudovala 

magisterský obor Orální historie na Karlově univerzitě. Ještě jsem začala studovat vizuální 

design v Ústí nad Labem, což už asi nevím, jestli dostuduji, protože už se mi přestává chtít 

studovat. A taky pracuji pro Židovské muzeum, dělám orální historii a dělám ještě asi ve 

třech dalších projektech orální historii, grafický design a PR. 

 

A co se týče židovství, jsi třeba podle halachy Židovka nebo jak? 

Adéla: No tak máma je teda Židovka, ale táta je vlastně Žid jenom přes tátu, takže ten 

oficiálně Žid není. Takže já jsem podle halachy a moji sourozenci také jsou. 

 

Kam jsi chodila do školy, do české nebo židovské? 

Adéla: Do česko-italské školy, do židovské jsem nechodila, ale taky mám s tím trošku 

zkušenost. Tady v Praze existuje židovská školka, ona je utajená ta adresa, tak ti ji pak 

když tak můžu říct mimo záznam, takhle by se to asi nemělo říkat. My jsme tam učili 

keramiku ty děti jako dobrovolníci. To bylo docela příjemný, ony tam byly i nějaké jakože 

náboženské akce. To bylo takové zajímavé setkání s tím židovstvím, možná i jakoby 

povzbuzení té identity. Dělali jsme vlastně ty keramický věci třeba na nějaké svátky, třeba 

byl svátek stromů, tak jsme dělali třeba nějaký květináče, kam si potom ty děti zasadily 

semínka. A s tím stromem to bylo zajímavý, že já jsme se vlastně díky tomu i dozvěděla o 

těch svátcích, co jsem třeba před tím nevěděla. 

 

Byla jsi někdy v Izraeli? 

Adéla: Tak v Izraeli jsem byla třikrát celkově. 

 

Mohla bys to, prosím, trochu rozvést? 

Adéla: Jednou jsem byla poprvé v kibbutzu, na poušti v Negeri jsem se starala o kozy, 

dělali jsme tam sýry, bydleli jsme tam u jednoho pána. Taková dobrovolnická činnost. 
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Podruhé jsem tam jela na rok studovat do Jeruzaléma Bezalel20, což je taková výtvarná 

škola, a potřetí jsem tam byla na taglitu jako madricha, jako vedoucí. 

 

Takže asi umíš hebrejsky. 

Adéla: No, úplně ne. Jak se říká, obráním se, jakože trošku jo, ale bohužel tím, jak tam 

v Izraeli všichni mluví anglicky, tak jsem neměla takovou tu potřebu pořádně mluvit jako 

v jiných státech, kde jsem třeba byla a naučila jsem se rychle ten jejich jazyk. 

 

A v Čechách jsi třeba hebrejštinu někdy použila? 

Adéla: Použila, protože jsem pracovala pro židovské studenty z Ameriky, oni sem jezdili 

jako na poznávání, takové to holocaust - poznání, tak jezdili do Čech a do Polska. To jsem 

se s nimi někdy bavila hebrejsky, ale většinou spíš anglicky a do toho jsem občas prohodila 

ty hebrejský slova. 

 

A co se týče judaismu, jsi věřící? 

Adéla: Tak věřící. To asi ne, ale jako já si myslím, že je to trošku něco jiného v tom 

židovství to být věřící, než je to křesťanský věřící. Myslím si, že je ta víra víc v nějakém, 

podle toho, co jsem teda viděla i třeba v té Izraeli, že to není jen o té víře, ale hlavně o tom 

způsobu života. Což já třeba osobně úplně nemám, ale třeba mi je sympatické jít na velké 

svátky do synagogy. Nebo je mi sympatické, když mi někdo řekne, že je taky Žid. Ale jako 

vím o tom málo, duchovně. 

 

Takže do synagogy chodíš? Na velké svátky? 

Adéla: Ano, na velké svátky s rodinou. Hlavně teda náš táta, paradoxně, který je vlastně 

nejmíň Žid, tak ten to má nejraději. Takže vždycky je to pro něho takový svátek, děláme to 

spíš pro ně. Je to takové potkání s rodinou. 

 

A mohla bys mi popsat třeba nějaký ten židovský svátek, když slavíte? 

Adéla: Ale tak to my to zase moc neumíme. Třeba jdeme do té synagogy, kde teda sedíme, 

jsme spolu a je to jiný než třeba v tom kostele, protože tam nemáš takovou tu hierarchii, 

                                                 

20 The Bezalel Academy of Arts and Design, Jerusalem 
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tam nemáš tu posvátnou úctu. Že třeba během té bohoslužby si tam lidi prostě povídají. Že 

se občas ani moc neposlouchá, já to spíš beru jako takové setkání lidí.  

 

A co třeba teď jak bude Pesach, máte něco v plánu? 

Adéla: Teď v pátek bude Seder21, tak jsme si říkali, že ho uděláme, ale pak jsme si nakonec 

řekli, že ne, protože každý jedeme někam pryč o víkendu. Když to jde, tak je to pro nás 

takové příjemné rodinné setkání, ale plány kvůli tomu neupravujeme. 

 

A co třeba ty české, vlastně křesťanské svátky, držíte nějaké? 

Adéla: Ale jo, jasně. Slavíme Vánoce, jako nemá to asi takového toho, podle mě 

kýčovitého, ducha jako to může být v těch českých rodinách. 

 

Jak to vypadá konkrétně? 

Adéla: Máma peče cukroví, to je fajn. Stromeček máme, ale malinký, dárky taky. A hlavně 

táta, když byl malý, tak to nikdy neslavili, tak se zařekl, že my nebudeme out a budeme je 

mít. 

 

Ještě nějaké svátky slavíte? 

Adéla: Třeba Mikuláše jsme slavili jako děti. Asi i Velikonoce. 

 

2. část – Oficiální instituce 

A co třeba členství v židovské obci? 

Adéla: Nejsem členkou židovské obce, zatím ani nechci být. 

 

Proč? 

Adéla: Já vlastně ani pořádně nevím, ale zatím se mi prostě nechce být nějakým členem 

takového oficiálního společenství. Možná proto, že je to moc určující, si říkám. 

 

Takže se ses nikdy nepohybovala v rámci té židovské obce? 

Adéla: To asi ne. 

 

                                                 
21 Seder, doslova „pořádek, uspořádání“, (ֵסֶדר  ) je označení pro slavnostní večeři pro první noc(i) svátku 
Pesach. Základem sederu je biblické nařízení učit děti o významu vysvobození židovského národa z 
egyptského otroctví 
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Třeba že bys docházela na nějaká setkání nebo kulturní akce? 

Adéla: Jo, tak to jsem tam byla asi dvakrát na nějaké přednášce, kde se ale všichni hádali 

strašně moc. (smích). Ale to jsem tam šla doprovodit mého tátu, který u nás v rodině má 

asi nejvíc takovou potřebu se cítit tím Židem. Takže jsem ho tam šla doprovodit, aby tam 

nebyl sám. Ale jako bylo to fajn. Ale jinak chodím jenom do toho Židovského muzea. 

 

Jsi členkou Unie? 

Adéla: Taky nejsem a to teda nechci být, určitě. Nebo jako já nevím, no. Možná že proto, 

že s těmi lidmi, se kterými jsem se setkala, tak mi přijde, že si honí....jak já říkám, že to 

jsou ti „profesionální Židi“, že si honí tu svojí identitu právě na tom židovství. A není mi 

sympatické, když se Židi schází jenom s Židy, prostě si myslím, že to tak být nemá. Jsem 

pro asimilaci. 

 

A znáš nějaké členy té Unie? 

Adéla: Já nevím přesně, kdo jsou nebo kdo byli členy, ale nějaké asi ano. Viděla jsem 

nějaké jejich vystoupení, minulý rok na Purimu. Měli nějakou oslavu. Jako ano, některé 

znám třeba i od dětství, jejich rodiče jsou kamarádi mých rodičů. Ale nikdy mě to teda 

nelákalo se stát členkou, ne. 

 

3. část – židovství a češství 

Dobře. Děkuji. Teď už bych přešla asi konkrétně k tomu židovství. Cítíš se jako 

Židovka? 

Adéla: Asi bych řekla, že se cítím jako Židovka, to ano, ale jak jsem říkala, je mi strašně 

nesympatický se nějak vymezovat a scházet se jenom jako takový ten snobácký Žid, aby to 

bylo s halachickými Židy, to je mi vážně hrozně nesympatické. Nejsou mi ani sympatické, 

abych se přiznala, takoví ti za každou cenu ortodoxní Židi, kteří si podle mě právě tím řeší 

tu svou identitu. No já si to svoje židovství uvědomuji asi nejvíc, když dělám ty 

rozhovory22 pro Židovské muzeum, protože to je určitým způsobem pro mě zajímavý, ty 

příběhy. A sympatický, že dělám tohle. Nebo taky mám kamarády Židy, říkáme si spolu 

třeba nějaké vtípky. 

 

 

                                                 
22 Rozhovory orální historie s přeživšími šoa 
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Třeba? 

Adéla: Hm......Teď jsme dělali Febio music fest a zasekl se nám facebook, tak jsme 

s kamarádem říkali, Židem právě, „To je v prdeli, zase ti Židi to posrali, s tím facebookem“ 

nebo něco takového. To pak někdy vnímám i takovou tu sounáležitost. Ale zase když se 

mě vždycky ptali v Izraeli, jestli je pro mě důležitý, aby můj partner byl Žid, tak to třeba 

pro mě vůbec důležitý není. A ještě věc, která si myslím, že mě opravdu jakoby možná 

trošku nasměrovala, že jsem se začala zabývat tím, že jsem Židovka, byla i to, že jsem 

začala pracovat pro ty skupinky, jak jsem už říkala, židovský. To byli takový mladý 

Američani a jezdili jakoby na tábory. S těma jsme si povídali a bylo to fajn. Že jsme 

všichni, co jsme tam byli jako my Češi, kteří jsme tam pro ně pracovali, tak jsme vlastně 

jako byli Židi, tak to bylo taky takové zajímavé, setkat se s jinými Židy od jinud. Ale 

vlastně pak jsme jednou ještě řešili takový projekt s jedním mým kamarádem, který vlastně 

mě tak trochu namočil do toho, že jsme pro něj začala pracovat s těma skupinkama, tak 

možná díky němu jsem trochu víc pronikla do toho židovství. Tak s ním jsem začala řešit, 

a on mě i pak vyslal na nějaký seminář do Budapeště, právě v rámci té židovské mládeže, 

nebo teda mladých lidí z východní a střední Evropy. A že by se mělo vyřešit v Čechách 

nějaké takové centrum pro židovskou mládež, což existuje právě v té Budapešti a jmenuje 

se to myslím Izraelský institut nebo nějak tak. My jsme se i scházeli, sešli jsme se všichni 

z těch států, Bulharska, Slovinska. Bylo to hrozně příjemný. A pak se hledal nějaký člověk, 

jako koordinátor, který by se o to staral tady v Čechách. No a já jsem přijela do Čech a 

prostě nějak vnitřně jsem si řekla, že to dělat nechci a to asi vyplývá z toho, jak říkám, že si 

nemyslím, že je dobrý, aby se mladý lidi scházeli jenom proto, že jsou Židi. Tak to byl 

vlastně takový důvod, proč jsem s tím přestala. I když by to určitě zajímavá práce byla, 

cestování a tak. Ale to je přesně to, že mi to prostě nepřijde jako spravedlivé. Furt je ve mě 

obojí, ne jen to židovství, ale i to že žiju tady. 

  

A myslíš, že je něco, co mají Židé společného? V čem spočívá to židovství? 

Adéla: Tak já myslím, že to je asi to vědomí o té historii dlouhé. Pak asi ne úplně všichni, 

ale třeba nějací ti kamarádi a já máme nějaké věci společné, co jsem vypozorovala, hlavně 

třeba takovou tu internacionalitu, asi i větší znalost jazyků, prostě takové to „být víc do 

světa“. Ale zase se to asi těžce generalizuje. Pak taky asi ty silnější, spojenější rodinný 

vazby, ale nevím, do jaké míry se to dá takhle paušálně říct. Ale já si myslím a přijde mi, 

že to hodně vidím i kolem sebe, že lidi, který nejsou halachický Židi, o to nějakým 

způsobem podle mě víc usilují, to židovství si nějak potvrdit než ti lidi, kteří to mají. Stejně 
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tak se mi potvrdilo, že Židi, kteří jsou jako olim chadashim, jako ti nově příchozí do 

Izraele, tak to jsou mnohem větší takoví ti ortodoxní Židé. Že mají víc potřebu a asi i 

důvod víc bojovat než ti lidi, kteří v Izraeli žijí nebo kteří na té obci můžou být naprosto 

snadno. A pak je ještě jedna věc, já si myslím, že většina lidí v té diaspoře nebo aspoň v té 

České republice, že mají tu svou židovskou identitu spojenou s tím holocaustem. Že je to 

prostě taková věc, která se řekne. Jakože „Ty jsi Židovka?“ „Jo, moje babička byla 

v koncentráku..“. Tohle kolem sebe hodně vidím a i u nás doma to mamka v jednu chvíli 

hodně připomínala, abychom to se sourozenci věděli, co se jako stalo. To jsem si možná 

uvědomila právě v té Izraeli nebo i s těmi skupinkami, že to nekončí tím, že řekneš „Já 

jsem Židovka, protože moje rodina byla za války tam a tam. 

 

A jak t řeba vnímáš Židy v rámci České republiky? 

Adéla: No tak já doufám, že všichni jsou tady jako asimilovaní a klidně ať se rozmnoží 

s Nežidy, je mi to jedno. (smích). Ale jak je vnímám...tak je to asi menšina, ale navíc je 

jich tady málo, oproti Americe, oproti Maďarsku třeba. Nebo Polsku. Je jich tady hrozně 

málo, si myslím. A někdy to trošku hrotí, tu svojí jak už jsem říkala profesionální 

židovskou identitu. 

 

Dobře. Když mluvíš takhle o té asimilaci, tak nemáš třeba pocit, že by bylo dobré 

udržet třeba tu identitu nebo zachovat? 

Adéla: To je možná ale jiná věc. Já si určitě myslím, že je to fajn, když se ty věci 

připomínají, proto si myslím, že je důležité dělat tu orální historii toho holocaustu nebo 

post-holocaustu, to určitě ano. Ale myslím si, že je strašně nepřirozený, aby se jako Židi, 

jako třeba pár, míchali jen zase se Židy. To mi přijde, že už je zase taky rasismus. Ale 

určitě si myslím, že je to fajn udržet tu tradici, jako je dobré v každé rodině, že se udržují 

třeba rodinné historky nebo tak, ale že není podle mě důležité, jestli je židovská nebo není. 

 

Dobře. Cítíš se jako Češka? 

Adéla: Tak máma je ještě napůl Italka k tomu, takže já jsem taková hodně namixovaná. 

Takže jako Češka se asi úplně necítím. To bych jakoby neřekla. Protože máme třeba hodně 

těch příbuzných v Itálii, takže vždycky říkám, že jsem takový mišmaš. Ale tak zase asi 

trochu jo, tak máme nějakou kulturu, to je fajn. Třeba nějaké knížky české, české 

spisovatele. Někteří jsou parádní, ale tak stejně tak jsou židovsko český spisovatelé, kteří 

jsou také fajn. 
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Tady bych se ještě chvilku zastavila. Předpokládám, že máš české občanství. 

Adéla: Ano, české a italské taky. 

 

A rodný jazyk máš taky asi češtinu. 

Adéla: Ano. 

 

Ale jako Češka se tedy necítíš? 

Adéla: Ani moc ne. 

 

A čím myslíš, že by to mohlo být? (odmlka) 

Tak máš třeba nějaký negativní názor na Čechy? 

Adéla: No, je pravda, že já jako hrozně nerada...že mám občas takové tendence se 

distancovat a říkat „No jo, typickej Čech“. Jakože jsou nějaké věci, které mi vadí. Ale to je 

zase hrozné generalizování, protože mám tady spoustu přátel, kteří takovýhle nejsou. Ale 

pak někdy mě to tady opravdu štve, že tady žiji. Ale jindy jsem zase ráda. 

 

A napadla by tě třeba nějaká konkrétní situace nebo chování, kdy si řekneš to 

„typickej Čech“? 

Adéla: Třeba když pánové s pupkem chodí doma v trenýrkách. Ale to zase mám možná 

z té Itálie, od té mámy, která vždycky dbá na tohle. To je třeba další věc, to je v židovství 

ale i třeba v tom italství, že doma máma dělá ty teplé večeře a sedíme u toho spolu a pak 

s vždycky říkáme „Nebuď ten typickej Čech, že to jíš u té lednice, sedni si s tím k nám.“ 

Ale tak to nevím, to si zase říkám, že možná to je zase nějaká ta generalizace.   

 

A setkala ses třeba někdy s nějakým problémem ze strany Čechů nebo třeba jinde ve 

světě kvůli t ěm tvým národnostem? 

Adéla: Jako třeba s antisemitismem? Tak trošku verbálně, ale já jsem si vždycky říkala, 

jestli mám být jakoby hysterická a říkat tomu antisemitismus. Někdy se setkám třeba 

s takovými fórky jako „ty jsi škrťa“, „no jo, ty jsi ta Židovka“, nebo třeba ve Španělsku, 

když jsem byla na Erasmu, tam jsou takový docela ostře levicově naladěný lidi a ti si 

myslí, že třeba stát Izrael a židovství, to všechno, že je to pakáž, pravičácká, tak jsem třeba 

nějaký malý konflikt měla, což mě paradoxně ochraňovala jedna Němka, tak nevím, jestli 

třeba v ní nebyly nějaké jakoby výčitky svědomí. Ale tak nebylo to nějaké jako extrémní. 

Spíš občas ty verbální legrácky, ale to mě asi neuráží. Ale jinak jsem neměla tady problém. 
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 A napadlo tě, že by ses chtěla třeba přestěhovat do Izraele? 

Adéla: No tak ani ne, ale teda kvůli rodině, pro mě je tohle hrozně důležitý. Asi i ten život 

tady. I když zase kdyby se mnou šla celá rodina, tak jo, proč ne. Je to tam fajn, je tam 

příjemně. 

 

Proč ti to tam připadá příjemné? 

Adéla: Tak je tam příjemné klima, je tam moře, což je super. A hlavně ti lidi jsou fajn, 

milí. Ale to je vtipné, že jsou si i třeba fyzicky podobní, což mi přijde trochu divné, a i 

naladění na podobnou vlnu. To mi na Izraeli je asi nejvíc sympatický. Ale musela by tam 

jít se mnou ta rodina. (smích). A rodiče ti byli poprvé v Izraeli za mnou právě když jsem 

tam byla studovat. Bylo to strašně zvláštní, pro ně, protože to se tak ví, že jako ta země 

není jako každá jiná. Aspoň pro mě. Už tím, jak jsem říkala, že ti lidi ti jsou fyzicky 

podobní, psychicky podobní. 

 

Jak psychicky? 

Adéla: Tak třeba mě zajímá to výtvarno a ti malíři tam jsou prostě na té stejné vlně. V tom 

se člověk prostě jako hrozně poznává. To mi přijde zvláštní, že to v těch lidech takhle jako 

přetrvalo, že to v nich ještě takhle je. I třeba to jejich myšlení, ta židovská morálka a etika. 

Já jsem tyhle věci vždycky vnímala nebo cítila, jako že tohle máme takhle a jiní lidi to tak 

třeba nemají, ale nevěděla jsem vlastně, jestli je to to italství nebo to židovství, takže něco 

jsem našla právě v Izraeli, že to máme všichni společné. 

 

Můžeš mi dát nějaký příklad? 

Adéla: Já nevím....třeba otevřenost k cizím lidem. Pohostinnost. To říkal vlastně jeden můj 

kamarád, ona je jedna taková organizace, jmenuje se CouchSurfing23. To můžou mladí lidi 

jezdit navštěvovat někoho k němu domů, prostě půjčit někomu gauč. A on říká, že to je ale 

jako celý princip židovství, židovského náboženství i židovské pohostinnosti. Fakt je to 

tak. Prostě Žid tě potká na ulici, začne se s tebou bavit a ty už tam u něj můžeš tři dny 

bydlet. Ale tak samozřejmě to má taky svoje mouchy, bylo v té Izraeli spousta věcí, které 

mi vadily, protože na druhou stranu se cítím hodně jako Evropanka a takový ty věci, na 

které jsem zvyklá že mám v Evropě, to tam nebylo. Takže si to možná teď jenom 

přibarvuji trošku. 

                                                 
23 Projekt CouchSurfing je v současnosti největší internetová služba bezplatného ubytování. Jedná se o 
jistou formu sociální sítě. 
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Dobře, děkuji moc za rozhovor. 

Poznámky a reflexe 

Při tomto rozhovoru jsme se s Adélou viděly podruhé, prvně když mi ji představila 

naše společná známá právě kvůli této bakalářské práci. Adéla je vlastně moje „key 

person“, od ní jsem dostala další kontakty a také jsem její jméno používala, abych se 

dostala na obec i k současnému předsedovi Unie. Při minulém setkání navrhla tykání, proto 

ji tedy během rozhovoru tykám. To se možná odrazilo také na množství získaných 

informací, které se mi zdá celkem široké, alespoň tedy ve srovnání s rozhovorem 

s předsedou Unie. Také to může být tím, že Adéla pracuje pro Židovské muzeum a sbírá 

rozhovory s přeživšími šoa, takže ví, že je dobře se hodně rozpovídat a nemusela jsem ji na 

to během rozhovoru moc upozorňovat. 

 Rozhovor byl příjemný, ani jedna z nás nevypadala nervózně. Snažila jsem se 

doptávat a nechávat si vysvětlit a zkonkretizovat některé odpovědi. Dostala jsem další 

kontakt na bývalého předsedu Unie, který je ochotný k rozhovoru.  

 

Příloha č. 2: Přepis etnografických poznámek z výletu do Dráž ďan 

Celodenní výlet do Drážďan s Českou unií židovské mládeže, 22. 4. 2012. Jede nás 

nakonec celkem 6, 5 stálých členů a já.  

Odjezd v 6.29 z Hlavního nádraží v Praze, sraz v 6.15, všichni jsme kolem 6.20 

dorazili, měla s námi jet ještě Z., ale ta se prý zhruba v tu dobu vrátila domů, takže by to 

nezvládla, a O., ale ta nakonec nejede kvůli psaní diplomky. Má přijet ještě Petr, prý si 

popletl čas. Už jsme mu koupili lístek, ale nedorazil a podle statusu na „facebooku“ mu 

ujel vlak přímo před nosem.  

Cesta ve vlaku probíhá vcelku vesele, já jsem se zpočátku moc nezapojovala do 

hovoru, chtěla jsem vědět, o čem se sami baví. Většinou si vyprávějí historky ze 

společných akcích pořádaných Unií nebo o lidech pohybujících se v rámci Unie a obce. 

Hodně o společných večerních akcích, párty, večírcích a hospodách, které sice neprobíhaly 

pod záštitou Unie, ale ten určitý okruh členů, co se často stýká, se na nich schází 

pravidelně. Také podle toho, co vyprávějí, tráví všichni na obci nebo činností v rámci obce 

spoustu času, Lenka tam například dochází pravidelně i na obědy. Zní to jako by většina 

jejich přátel byla židovská (což je pochopitelné, jestli se od dětství pohybují v rámci obce, 

to je asi hodně determinující). Pak se stočil hovor na reality show, P. zmínil, jestli si 

pamatujeme na Vladka (Vyvolení), že je to souvěrec, že patří pod obec někde v Košicích. 
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Mluví o tom, že se snažil zkontaktovat Unii německé židovské mládeže, ale že nějak 

neměli čas, nehodil se jim termín, takže žádná schůzka. Baví se tom, jaký mají rádi český 

humor – třeba Mládek nebo Cimrman, že je to takový hezký český humor, vtipně si hrají 

s jazykem. Po chvíli se také začali bavit s mužem sedícím vedle nich, o cenách lístků, o 

tom kam jedeme my a on.  

 Dorazili jsme do Drážďan, cigareta, a teď směrem do Zwingeru. Cestou jsme se 

zastavili na kávě v nějaké kavárně, tam pokračoval hovor vesměs o dalších akcích 

pořádaných Unií, spousta vzpomínek se týkala především večerních akcí (například 

uklízení hřbitova a večerní diskotéka – o uklízení se nebavili, ale o tom, jak se večer kdo 

opil a co při tom dělal). O společných známých, některé nové společné známe i zjistili až 

z hovorů (provázanost, asi se dost navzájem všichni znají). Při odchodu vtípky na typické 

Čechy, že bychom si měli narvat kapsy těmi cukříky, co tam jsou zadarmo. „Jako správnej 

Čech, dělej, vem si je! Vždyť jsou zadarmo, neblázni, přece to tady nenecháme! (smích)“.  

Došli jsme do Zwingeru, společné focení (i se mnou, nevím, jestli mě brali jako 

budoucího člena nebo jen nechtěli, abych si připadala hloupě nebo prostě byli milí), nákup 

lístků, prohlídka. Rozdělili jsme se,  šla jsem s Lenkou a T.. Barokní tématika je prý příliš 

nezajímá (neustále vtípky na náboženskou tématiku, ale spíše spojeno s tím, jak se obrazy 

dříve malovaly než že by se vysmívali křesťanství). Lenka se dívala na obrazy madony 

s Ježíškem a ukřižovaného Ježíše a povídá: „A kde jsou nějaký Židi?“ (smích). Prošli jsme 

obrazy celkem rychle, sešli jsme se venku a vyrazili na oběd. Cestou probírají, kam by se 

dalo jet příště, třeba Vídeň nebo i nějaká česká města, případně Liberec a IQ park. Když 

byla navrhnuta Vídeň, Lenka se ohradila, že tam ne, že už jí má dost, protože loni tam byla 

asi třikrát. Také byla loni v Drážďanech, proto se ji moc nechtělo do Albertina. Když si 

povídali o tom, kam by se dalo jet příště, znovu bylo jasně vidět, že toho již mají hrozně 

moc procestováno, že jsou podobné výlety dost časté. 

 Na oběd jdeme do bývalé továrny na cigarety, která má tvar mešity, všichni 

obdivují její vzhled. Sedíme nahoře na terase. Nejedí sice úplně košer, ale nikdo si nedal 

vepřové, to P.(překladatel jídelního lístku) ze čtení rovnou vynechal. „Vepřové, no to číst 

nemusím, že?“. Odkýváno. P. a Alena jsou vegetariáni, Alena určitě, P. jsem se nezeptala, 

jen podle toho co si objednával a jak to komentoval. Pijeme všichni pivo, kouříme 

cigarety. Cestou po dvoře z oběda zase trochu nějaké vtípky na typické Čechy, že oni se 

dobře najedli v restauraci, ale „typický Čech by vytáhl z baťohu ten zamaštěný řízek“. (To 

jsem si připadala docela hloupě a nevím, jestli si i třeba nedělali legraci ze mě, protože já 

jsem si tam oběd nekoupila. Neměla jsem na to peníze a měla jsem v batohu svačinu, i 
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když řízek to sice nebyl). Taky vtípky na to, že Češi hodně kradou. Na obchodech na 

německých hranicích dřív cedule, „Češi nekraďte nám tady“ (při komentování této cedule 

docela výrazný pocit distance).  

 Pak jsme šli na tramvaj, tam jsme se rozdělili, protože P. naplánoval jako další 

program návštěvu obrazárny Albertinum, ale ve vlaku si holky všimly v průvodci, že je zde 

Muzeum Hygieny, které pro ně znělo zajímavěji. Já jsem se tedy rozhodla jít s většinou. Já, 

Jan, Lenka a T. jsme se tedy vydali do Muzea Hygieny, P. a Alena do Albertina a sraz jsme 

měli ve 4 hodiny před synagogou. Muzeum Hygieny je docela zajímavé, procházíme ho 

společně a Jan s Lenkou si ze sebe neustále dělají legraci, verbálními vtípky i se 

pošťuchují. V jedné místnosti se dají posílat speciální emaily s pozdravem z Muzea, Lenka 

s Janem posílají email s vtipným vzkazem Petrovi, kterému ujel vlak, a také některým 

dalším členům Unie.  

 K synagoze jsme dorazili o chvilku dřív, tak jsme se ještě před vchodem fotili. 

Přišlo k nám několik lidí a ptali se, jestli jsme z Izraele, což nás všechny pobavilo. P. 

vysvětloval, že ne, že jsme z Prahy. Kluci mají vlastní kipu a tváří se trošku nerudně, že 

nikdo jiný z prohlídky nemá pokrytou hlavu, i když zatím stojíme jen před vchodem. U 

vstupu do synagogy se dala kipa půjčit a skoro každý z mužů ve skupině si ji tam půjčil, 

někdo ale ne a to komentují kluci trochu nedůtklivě, nelíbí se to ani průvodci.Prohlídka je 

německy, takže P. nám překládá. Překládá však jen to, co uzná za vhodné, především 

historická fakta a občas něco o náboženství. Když průvodce hovořil o zabezpečení obce a 

synagogy, tak překládal hodně a všichni se podivovali, že v Drážďanech je nejvíc 

neonacistů a přitom je to zabezpečení minimální. Přesunuli jsme se s prohlídkou do vnitřku 

synagogy, kde nám P. překládá informace o stavbě synagogy. Když se průvodce přesunul 

k vysvětlování židovských svátků a jejich průběhu, P. řekl, že tohle všichni znají, to 

překládat nemusí. Občas něco prohodí, o čem zrovna průvodce mluví (šabat, micvot – 

když to P. zmínil, chvíli se o tom bavili i ostatní, prý že by nebylo od věci si to taky 

zopakovat). Trochu se vtipkuje na téma vybavení synagogy, porovnává se s těmi, kam 

chodí oni (Jeruzalémská, Staronová). V dřevené části lavice je vespod vysouvací část, tak 

si dělá Lenka legraci, že je to na klekání a modlení, že by to vlastně mohlo fungovat 

zároveň i jako kostel. Potom průvodce začal rozhazovat nějaké sladkosti, co zbyly 

z Purimu. Lenka chytla košer Harribo bonbony, tak jsme si s holkami vzaly, ale P. a Petr 

odmítli, že až potom, tady v synagoze ne. P. vypadal trochu naštvaně, asi si od 

komentované prohlídky sliboval víc, už asi od půlky chtěl odejít, ale nemohli jsme, protože 

synagoga byla zamčená. Tak se začal s ostatními bavit o tom, kde v jakých městech 
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v jakých synagogách byli, jak u nás, tak třeba v Německu, P. například v Americe. Když P. 

něco zmínil, že o tom mluví průvodce, zeptala se Lenka, jestli vím, o co jde. Když jsem 

nevěděla, začala mi to vysvětlovat (třeba kdy se otvírá Aron a podobně, věděla spoustu 

detailů i jak se co dodržuje podle toho, zda je synagoga ortodoxní nebo liberální). Potom 

začal průvodce mluvit o druzích kip, tak si začali dělat legraci, jestli vysvětluje poslední 

módní trendy a střihy. Lenka s P. si začali povídat o tom, kde jakou zvláštní viděli, nějaký 

ředitel organizace měl na zahájení tryzny v Terezíně kipu se Supermanem, Lenky kamarád 

má zase jako basketbalový míč, průvodce ukazoval například „smajlíka“, Simpsonovi nebo 

míč na rugby. (zajímavé, je to směšné a veselé a přitom to má velkou náboženskou funkci, 

vyjadřuje úctu pře Bohem). P. už to nebavilo, šel si k průvodci pro klíče, odešli jsme 

trochu dřív a vydali se tramvají do Neustadtu.  

 Prošli jsme se kousek městem a zastavili jsme se na zmrzlině ve stánku, pak jsme 

šli do indické restaurace, dali jsme si piva a mangolassie, cigarety. Nikdo tam nechtěl jíst, 

tak jsme se pomalu přesunuli dál do města a zastavili jsme se v afgánském bistru. Tam už 

všichni jedli a probíhal tam hovor o tom, že by některá slova asi neměli zmiňovat tak 

hlasitě, protože několikrát řekli anglicky Jew. P. totiž vykládal, že má tričko s nápisem „Do 

not worry to be Jewish“ a pak vtipkovali, kde by byla vážně odvaha ho mít na sobě. Taky 

se bavili o vztazích mezi „nimi“ (Židy) a Araby a o tom, že Afgánci by měli být jejich 

bratři a ne je hubit. (ztotožní se s celým národem, etnikem, několikrát). Při některých 

tématech jsem se necítila úplně příjemně, neboť během hovoru některá slova často 

nahrazují anglickými, například užívají právě ono slovo Jew, což v afgánském bistru 

působilo trošku jako provokace. Ale pán byl velmi milý, ještě se nás při odchodu ptal, 

odkud jsme a jestli se nám v Drážďanech líbí. Pak jsme odcházeli a šli se ještě projít do 

parku. 

 Dojeli jsme do parku, prošli jsme jím na tramvaj a dojeli na vlakové nádraží. Tam 

jsme si koupili pivo do vlaku, dali si cigarety a jeli jsme domů. Na cestě se už tolik 

nepovídá, všichni jsme unavení. Ale teď Petr s P. a Lenkou řeší organizaci židovského 

festivalu Židé sobě, který budou organizovat, a také to, že budou dělat nějaký letáček o 

Unii a co by tam měli dát. Také si povídají některé židovské vtipy a baví se o tom, kdo ty 

vtipy vymýšlí, že to musí být sami Židé. Baví se také o tom, že 8.5. budou pořádat nějakou 

akci v rámci svátku a že ji chtějí spojit ještě s jinou organizací, ale tu neznám. Rabinát jim 

na to ale řekl, že jim nedá peníze, protože by to nebylo podle ortodoxních pravidel a tak se 

začali bavit o tom, jestli to je správné nebo ne. V čele obce je totiž ortodoxní rabín, ale 
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ortodoxních věřících je tu hrozně málo, prý kolem 35, takže podle Petra je hloupost, aby 

rabinát rozděloval peníze podle těch 35, když členů je kolem 1800.  

 Všichni jsou hrozně zcestovalí, vyprávěli si různé historky z cest, kde všude byli. 

Také hodně jezdí spolu, třeba Lenka a Petr byli spolu v Berlíně, Lenka s T. ve Francii a 

podobně. Když někam jedou, většinou tam navštíví synagogu nebo se zajdou třeba podívat 

na košer restauraci (vyhledávají tam další kontakty, Židy?). Všichni jsou také studenti na 

vysokých školách, P. dokonce v rámci doktorského studia učí. Když jsem se zastavili 

někde na jídlo nebo pití, tak navzájem od sebe ochutnávají. Také se někdy dělí o cigarety a 

pivo.  

Příloha č.3: Plakát Jom-ha-šoa 

 


