K otevřenému dopisu Efraim K. Sidon, vrchní zemský rabín 28. 2. 2022

Před 24. únorem 2022 málokdo počítal s tím, že by Ukrajina mohla obstát proti přesile, již proti
ní poslal ruský prezident. To si samozřejmě myslel i on a ruští vojenští stratégové z jeho okruhu
rádců, a protože se podle válečného práva sluší morálně ospravedlnit agresi, prohlásil Putin,
že mu jde o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny.
To všechno, včetně radikalizace postojů NATO a Evropské unie, známe z médií, ale méně je už
známo, že v průběhu bojů o Kyjev zavolal vrchní představitel údajně neonacistického režimu
ukrajinskému vrchnímu rabínovi Jaakovovi Dov Bleichovi s prosbou, „aby se každý Žid na
Ukrajině modlil za bezpečnost každého člověka na Ukrajině a ukončení ruské invaze do naší
země.“ K tomu však rabín ve svém vyjádření na Twitteru neopomněl dodat, že „ruská invaze
ohrožuje každého Žida na Ukrajině“, a že „židovská komunita stojí po boku ukrajinského lidu,
vlády a ozbrojených sil při obraně Ukrajiny.“
Z povolanějších úst bychom v této věci vyvrácení lživé ruské propagandy číst ani nemohli. Pro
představitele náboženských institucí v Rusku, kteří se jako řada jednotlivců a institucí v Rusku
i mimo Rusko omezují na volání po míru, můžeme mít pochopení. Nikomu z nás není žádnou
neznámou závislost náboženských institucí na finanční podpoře od státu a dobrých stycích
s jeho představiteli. Přesto však nelze při prolévání krve bližního v takové míře, jak se to děje
ruskou armádou v Ukrajině, za nic jiného, než za kolaboraci, tj. za spolupráci na mezinárodním
zločinu.
Z ohledu na vlastní vládu by někdo mohl podezírat i slova Vrchního rabína Ukrajiny, když na
závěr svého prohlášení na Twitteru napsal, že “vláda Ukrajiny stojí na straně židovské
komunity od osamostatnění Ukrajiny v roce 1991.“ Není nic nového, že je ukrajinská vláda
osočována prezidentem Ruské federace z nacizmu. Sám jsem se už před dvaceti lety ptal rabi
Bleicha, výjimečně čestného muže, kterého si vážím pro jeho odvahu pojmenovávat věci
pravým jménem, co je pravdy na šířících se poplašných zprávách o neonacismu ukrajinského
režimu. Už tenkrát jsem ale od něj slyšel totéž, co napsal před pár dny.
Pro to vše si dovoluji říci, že nepokládám za vhodné obcházet označení Ruské federace a
konkrétně ruského prezidenta Putina za agresory a lháře v dopise, odeslaném skupinou lidí,
kteří si váží svobody a mohou se svobodně vyjadřovat.

