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Porozmawiajmy o judaizmie 2
/spotkanie z Szoszaną i Symchą Kellerami
7 września 2022 r.
17:00 wykład Szoszany Keller „Jaka jest rola kobiety w judaizmie?”
18:30 wykład Symchy Kellera „Kiedy i jak świętują ortodoksyjni
Żydzi?” cz. II
wstęp wolny
„Porozmawiajmy o judaizmie” to cykl spotkań z Szoszaną i Symchą Kellerami, których celem jest przekazanie
podstawowych informacji na temat judaizmu. Proponujemy krótkie wystąpienia na konkretne tematy i syntetyczne
ujęcie poruszanych zagadnień. Każde spotkanie będzie składało się z dwóch miniwykładów zakończonych rozmowami
z publicznością. Prelegenci zaprezentują tradycję i historię oraz współczesne życie społeczności żydowskiej.
Zrozumienie historii i współczesności kobiet żydowskich w tradycyjnych społecznościach możliwe jest jedynie w
kontekście żydowskiej tradycji, zbudowanej na fundamentach religijnego prawa żydowskiego. Podczas spotkania
Szoszana Keller postara się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób prawo i tradycja odnoszą się do wyznawców
judaizmu w zależności od płci, a przede wszystkim w jaki sposób określają miejsce Żydówek w świecie, społeczności i
domu, a także czy istniały kobiety, które to miejsce widziały zupełnie inaczej.
Z kolei z Symchą Kellerem będziemy kontynuować podróż przez święta żydowskie. Bliżej poznamy "Trzy Święta
Pielgrzymkowe" - Sukot, Pesach i Szawuot. Rabin opowie o niezwykle popularnych w literaturze "Pół Świętach" Chanuce, Purim, a także o postach i innych zwyczajach np. Jur Cait – czyli rocznicach śmierci wielkich rabinów.
Zapraszamy do wysyłania pytań związanych z tematyką żydowską na adres: talarczyk@centrumzamenhofa.pl.
Państwa sugestie i oczekiwania pozwolą nam lepiej przygotować kolejne spotkania z Szoszaną i Symchą Kellerami.
Zagadnienia poruszane na spotkaniach opracujemy w formie pytań, z których powstanie judaistyczny Frequently
Asked Questions (FAQ). Opublikujemy go w Mediatece CLZ.

Szoszana Keller – prawniczka i kulturoznawczyni, studentka archeologii. W ramach prowadzonej przez siebie
Fundacji Kellerów zajmuje się propagowaniem kultury i tradycji żydowskiej poprzez organizowanie i udział w
wykładach, warsztatach czy koncertach muzyki żydowskiej. Współpracuje m.in. z Instytutem Jana Karskiego w
Kielcach, Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, Shem Olam Faith & the Holocaust Institute for Education w
Izraelu. Interesuje się przede wszystkim tradycją i kulturą żydowską, płcią w ujęciu społeczno–kulturowym oraz
prehistorią.

Symcha Keller – ur. w 1963 roku w Łodzi. W latach 80. współzałożyciel i lider legendarnej grupy Katharsis oraz
współtwórca Ośrodka Działań Twórczych – Centrum Sztuki Alternatywnej w Łodzi.
Kantor, rabin, działacz na rzecz odbudowy życia żydowskiego w Polsce. Naukę prowadzenia modlitw pobierał
początkowo u łódzkiego kantora Icchaka Frojmowskiego, przedwojennego kantora cadyka z Radoszyc. Następnie
uczył się w Izraelu i Stanach Zjednoczonych, gdzie towarzyszył rabinowi Shlomo Carlebachowi. W 1993 roku, po
powrocie do Polski, nagrał płytę „Szabat” z własną interpretacją muzyki chasydzkiej. W latach 1988-2018 pełnił liczne
funkcje w Gminie Żydowskiej w Łodzi i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.
Wielokrotnie występował podczas wizyt najważniejszych osób ze świata religii oraz polityki, m.in.: papieży Jana Pawła
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II, Benedykta XVI, Franciszka oraz Billa Clintona czy Vaclava Havla, a także na takich uroczystościach jak 60. rocznica
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, czy 60. i 75. rocznica powstania w getcie warszawskim.
Współpracuje z wieloma instytucjami m.in. z Instytutem Shem Olam. Jest członkiem Światowej Organizacji Chasydów
z Aleksandrowa. Prowadzi liczne wykłady dla słuchaczy z Polski i zagranicy, głównie z dziedziny mistyki żydowskiej
oraz historii Żydów polskich. W 2018 roku rozpoczął cykl spotkań muzycznych „Przy chasydzkim stole”, zapraszając
do współpracy muzyków reprezentujących różne obszary kulturowe.
Podczas VI światowego zjazdu rabinów w Jerozolimie w 2006 roku został uhonorowany nagrodą specjalną „za
odbudowanie po holokauście i latach komunizmu Gminy Żydowskiej w Łodzi”. W 2009 roku został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu
polsko-żydowskiego. W tym samym roku przyznano mu również odznaczenie „Za zasługi dla miasta Łodzi”. W 2010
roku, za zasługi na rzecz pokoju i pojednania w Europie, otrzymał odznaczenie Missio Reconciliationis.
Pomimo pełnionych obowiązków jest nieprzerwanie obecny na scenie muzycznej. Grał z wieloma muzykami, zawsze
poszukiwał własnego brzmienia muzyki żydowskiej. Występował m.in. podczas dwóch pierwszych Festiwali Kultury
Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu Czterech Kultur we Włodawie czy Festiwalu Simcha we Wrocławiu. W 2017 roku
nagrał podwójny album „Bramy”, a w 2019 płytę „Chojze – Widzący z Lublina” z oryginalnymi chasydzkimi pieśniami.
Współzałożyciel, wraz z żoną Szoszaną, Fundacji Kellerów zajmującej się szerzeniem idei tolerancji i dialogu między
narodami oraz opieką nad historycznymi miejscami związanymi z kulturą żydowską.
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