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Vážené dámy, vážení pánové, 

holocaust, šoa, masové a zrůdné násilí, vyhlazování celých skupin lidí pro jejich 
jinakost … to nejsou a nikdy nebyla časově omezená témata. To jen lidská paměť je naštěstí 
utkána tak, že vytěsňuje na okraj vše zlé, s čím se setkala. Bez zapomínání zlého by nemohl 
člověk žít a soustředit se na život, který je určen ke směrování k dobru, k lepšímu životu, k 
ideálu … pro někoho k bohu. A to je dobře. 

Na zlo však nikdy nesmíme zapomenout zcela. Paměť o zlu nesmí zemřít s posledními 
účastníky jeho řádění. Paměť o zlu a znalost zla nám umožňuje rozlišovat věci dobré a cenit si 
jich, umožňuje bránit dobro, umožňuje vyvarovat se zlu na cestě k lepšímu světu. 

Každoročně se scházíme zde v Senátu, abychom opakovali mantru, že kdo zapomene 
na svoji minulost, je nucen si ji zopakovat. Cílem těchto setkání však není, abychom se 
vzájemně ubezpečovali o tom, co beztak společně sdílíme. Vnímám tato setkání jako chvíli, 
kdy si vzájemně nalijeme dalších sil a odvahy, abychom toto poselství šířili dál. Abychom 
hlavně všichni my, kteří máme vliv na veřejný život, pečlivě vážili každé slovo, každé 
rozhodnutí tak, aby se nic podobného neopakovalo. 

Šoa dnes vnímáme hlavně ve spojení s druhou světovou válkou, s nacismem, 
s koncentračními tábory. Ale snaha některých hnutí, lidí, stran a společenství zbavovat se 
protivníků hromadně, formálně, paušálně a technologicky chladně není ohraničena jen tímto 
dějinným obdobím. Dělo se tak před tisíci lety a děje se tak i dnes. A je jedno, za jaký –ismus 
se toto zlo schovává. 

Otevření bran s absurdním nápisem o práci, která osvobozuje, největšího 
vyhlazovacího tábora Třetí říše před šedesáti devíti lety otevřelo naplno bránu poznání, kam 
až může dojít zrůdnost myšlenkových a politických směrů, které chtějí zredukovat člověka na 
statistické číslo, na substanci podobnou surovině ve výrobních plánech. 

Zlo a zločin je vždy jen zlem a zločinem. I holokaust, ať osvětimský a fašistický, nebo 
stalinský, khmerský, či mudžáhidistický. Naší povinností je nevyslovovat se ke zlu jen 
obecnými větami. Pokud tomu tak bude, budou se i dále pár kroků od Senátu prodávat 
masky Hitlera, alkohol s etiketou jeho souputníka Stalina, trička s šiřitelem komunismu 
samopalem Che Guevarry a odznáčky Lenina. 

Nejde o tričko či odznáček. Jde o to, že nejbrutálnější zlo a genocida jsou vnímány jen 
jako jakási zábavná kuriozitka, vtipný obrázek ze zapomenutého hollywoodského filmu. I 
když samo slovo „holocaust“ se do našeho povědomí dostalo díky tvůrcům amerického 
televizního seriálu, není tomu tak. 

Šoa není seriálové téma. Je to téma bytí naší civilizace, naší kultury. Nesmí být nikdy 
zapomenuto. Není totiž malých a velkých zločinů, není malých a velkých holokaustů. Zlo šoa 
musíme stále odhalovat, připomínat a ukazovat,  svítit na něj ostrým světlem, neboť, jak říkal 
před skoro dvěma tisíci lety římský dramatik a básník Publius Syrus: „Zlo zraku skryté bývá 

nejnebezpečnější." 


