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Jedna, dva, tři…
Jak moc dobří jste matematici? To můžeme hned zjistit.
Víte, co skrývá množina {4;16} ? Nekonečno? NE. Skrývá 15 000 životů dětí. Dětí ve věku 4
až 16 let.
Nebo víte, co znamená tato rovnice 19*1000+40? Ta pro mnohé znamenala začátek konce.
V tomto roce bylo v Terezíně zřízeno vězení pro politické vězně a následně koncentrační
tábor.
A co vyjadřuje poměr 30:1? Udává počet nevinných spadajících na jeden pokoj.
70-7? Snadná rovnice, snadné řešení, přímá cesta. Za těmito ciframi se skrývá počet
transportů směřujících na východ.
Dlouhá rovnice neznamená vždy velké číslo. (5^2)*10 udává počet gramů přiděleného
chleba na den.
A konečně, víte, co jsme získali touto rovnicí 7*20*1000? Nic.... Tato rovnice přímo odpovídá
počtu zmařených lidských životů poznamenaných tímto táborem.
Ačkoliv jsou čísla abstraktní, označují nepopřitelná fakta. Skutečnosti z doby
holocaustu nejsou napsané tužkou, aby je nebylo možné vygumovat. Události z této doby
jsou silně vyryté na dveře budoucnosti. Tímto Vás samozřejmě nenabádám, abyste se stali
obětmi minulosti. Jen apeluji na to, aby jí byl přikládám dostatečný důraz. Přeci jen si můžete
všimnout, že minulost je dosti relativní pojem. Tomuto pojmu můžeme přidružit i předchozí
větu a bude to stejně správně, jako kdybychom mu přidružili i druhou světovou válku, nebo
vznik světa. To ukazuje velkou časovou rozmanitost.
A jak by potom pro nás něco tak obsáhlého nemohlo být obohacující? Minulost se již
od nepaměti stala předmětem poznání pro lidstvo. Náleží nám všem. Je tu pro nás, abychom
se z ní mohli poučit, nikoliv proto, abychom ji znovu žili. Stala se otevřenou a nekonečnou
učebnicí civilizace. Nutí nás ohlížet se po věcech, o kterých i tak víme, že se nezmění. Je tu
a nikdy nezmizí.
Ačkoliv bezesporu není živá, přežívá v nás. Ačkoliv je to jen soubor událostí, provází
nás životem. Ačkoliv není vždycky správná, nezmění se. Ačkoliv je mnohdy bolestivá, utěší
nás. Ačkoliv je to jenom sedm písmen, střádá nekonečně mnoho lidských osudů.
Je tedy živá? Na to by si již měl každý umět odpovědět sám.
A poslední příklad na0konec: 140/2? Tolik let je tu pro nás Památník Terezín, který
nikdy nedovolí, aby tato minulost upadla v zapomnění.

