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Non dignus sum de holocausto scribere.
Nejsem hoden psát o holocaustu.
Nejsem hoden dělat vzletné závěry, psát o peklu a smrti. Narodil jsem se padesát let
po válce ve svobodné zemi. Vím, že nevím mnoho a to co vím, je nic. Je tu však důvod, kvůli
němuž psát musím a hřešil bych, kdybych nepsal. Tento důvod je zjevný a děsivý. Je jím
nespočet lidí, mužů, žen a dětí, kteří byli zavražděni. Je jím nespočet lidí, kteří ztratili své
blízké, svou víru, své sny. Kvůli nim píšu. S nesmírnou úctou a pokorou. Píšu z jediného
důvodu a tím důvodem jsou oni.
Zygmunt Bauman praví: „Máme podezření (i když si to nechceme připustit), že
holocaust mohl pouze odkrýt druhou tvář téže moderní společnosti, jejíž jinou, známější tvář
tolik obdivujeme. A tyto dvě tváře zcela pohodlně nese jedno tělo. A snad nejvíce se bojíme
toho, že žádná z nich nemůže existovat bez druhé, tak jako bez sebe nemohou existovat dvě
strany téže mince.“1 Já nejsem sociolog ani vědec. Jsem však člověk a to je mnoho či by spíše
mnoho býti mělo. Jsem člověk a jako takový jsem stvořen z Lásky a pro Lásku. Jsem člověk a
jako takový Lásku zabíjím.
Ars amandi? Non, ars vulnerandi habemus.
Umění milovat? Ne, umění zraňovat máme.
Pamatování na holocaust není a nesmí být jen patetickým vzpomínáním na událost, jež
již vybledla naším zrakům a je někde v dálce přítomná snad už jen v archívech a ve
zmatených vzpomínkách starých lidí. Holocaust je, ať se nám to líbí nebo ne, reálně a
uchopitelně přítomný v identitě člověka, tedy i identitě mé. Mám tím na mysli, že je ve mně
jakási protilátka, která mi zabrání opakovat hrůzná zvěrstva holocaustu? Bohužel nikoli. Jako
syn rozvedených rodičů mám v sobě dva protichůdné principy. Jeden z nich mě vede k tomu,
abych jejich konání nikdy neopakoval. Druhý princip však jedná protichůdně. Chci-li
pochopit a žít sebe, musím si oba tyto principy uvědomit a s nimi počítat. Z toho vycházím a
tvrdím: zkušenost holocaustu, ač mnou bezprostředně neprožitá působí na mé vědomí dvojím
způsobem: Díky výchově, vzdělání a kulturním a sociálním vlivům VÍM, že vražda člověka
pro jeho náboženství, názory či pro jakýkoli jiný důvod, je naprosto nepřijatelná a zaslouží
pouze a jedině odsouzení. Zároveň a začínám TUŠIT, že lidé, kteří na holocaustu podíleli
(aktivně či pasivně) nebyli nijak zásadně jiní, než jsem dnes já a mnoho z nich se jistě každou
neděli v kostele modlilo stejné modlitby jako se dnes modlím já. Jinými slovy, pokušení
k chování vedoucímu k holocaustu, genocidě, vraždě, je přítomno v identitě mé, v identitě
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člověka. Toto je názor můj. Nemám pro něj vědecky relevantní důkazy či argumenty, ale
dovolte mi jej pro tuto chvíli přijmout jako konstitutivní pro úvahu následující, poněvadž
skončit zde, by mohl vésti k nemalému rozechvění, zda člověk není spíše, pouze a jedině
vlkem.

Sum qui sum; non lupus sed homo qui lupus esse potest.
Jsem, kdo jsem; ne vlk, však člověk, jenž se vlkem může stát.
Uznám-li za skutečnost, že má lidská přirozenost je i přes vědomí hrůz holocaustu (a
samozřejmě i jiných hrůzných genocid) náchylná takové skutky páchat, nechat se pohltit
zločinnou ideologií, je třeba se velmi důkladně ptát, jak s takovým vědomím naložit, jak se
k takové skutečnosti postavit. Taktéž je třeba abych, najdu-li nějaké řešení, snažil se co
nejvíce jej uplatňovat na život svůj, život lidí okolo mě a finálně i na život celé společnosti.
Jak tedy naložit s vědomím, že já jako člověk jsem schopen páchat zvěrstva? Především je to
vědomí této reality, této součásti mě. Dle mého mínění člověk není pouze nějakou nedůležitou
jednotkou společnosti, ale suverénním jedincem žijícím v této společnosti. Hodnota lidského
života je pro mě nadřazená ideologiím a materiálních potřebám. Jako je značná hodnota
lidského života, je značná i moc, kterou člověk má, a to moc v nejširším slova smyslu.
Člověku je dána moc nad minimálně jedním lidským životem, tím svým, a během života
nabývá moc a vliv i nad životy lidí ostatních, což se reálně projevuje např. v rozhodnutí
přivést či nepřivést do světa nový život. Není to však jen moc míněná fyzicky, nýbrž také moc
ducha, jež je člověku vlastní, ta moc, jíž jedinec podněcuje davy, mění svět. Tato moc
člověku vlastní můžu býti využita různě. Jako poněkud prvoplánový příklad by se dal zvolit
Adolf Hitler a Matka Tereza. Z mé zkušenosti však vyplývá, že takto jednoduchá věc není.
Pokud si člověk uvědomí přítomnost této moci ve svém životě, dalo by se říct, že téměř každý
den stojí před rozhodnutím, jak ji využít a každý z nás ví, že není vždy jednoduché využít ji
k dobrému. Naše otázka tedy zní: co dělat, aby lidé (jako konkrétní jedinci) už nikdy
nevyužili moc v nich přítomnou ke zlu holocaustu? Tedy, cesta k tomuto cíli není jednoduchá.
Jednoduché cesty obvykle vedou do pekla, a proto není třeba propadat na mysli, že naše cesta
je, bude a musí býti složitá. Předně tedy, lidstvo jako celek, konkrétněji učitelé, rodiče a
vůbec všichni lidé, nikdy nesmějí přestat upozorňovat a ukazovat na holocaust, na reálnou
aplikaci lidské moci špatným směrem, na reálné selhání člověka v dějinách (jež bylo však
vyváženo odvahou, statečností a odhodláním člověka druhého). Společnost musí vždy
zasáhnout proti všem praktikám, které vedou k nacionalismu, rasismu, xenofobii a
nesnášenlivosti. Toto všechno však může být málo, pokud nebudeme pamatovat na

nejdůležitější součást našeho jednání, která mu nesmí nikdy chybět, ale bohužel právě jí se
obvykle nejvíce nedostává: „Především však mějte lásku, která všechno spojuje
k dokonalosti.“ (Ko 3:14)
Vítězí-li v našem životě láska, můžeme uskutečnit úžasné věci a zabránit věcem strašným.
Vítězí-li v našem životě láska, může tento svět být krásný a holocaust se nebude opakovat.
Vítězí-li v našem životě láska, má náš život smysl.
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