Holocaustul a fost o exacerbare a urii,
o escaladare a neomenescului. Să
transformi oameni în obiecte, iar
moartea lor în banalul cotidian este de
neimaginat pentru acest secol şi cu atât
mai mult pentru acel moment. Atunci
când citim despre cruciade şi inchiziţii,
mintea noastră se refugiază în
justificări mai mult sau mai puţin
plauzibile. Cu siguranţă, în acea
perioadă, lipsa unei educaţii în acest
sens, nevoia de îmbogăţire pentru unii,
nevoia de mântuire pentru alţii i-a
făcut o masă uşor manevrabilă şi peste
tot şi toate tronează un a fost atunci.. .
Însă când un astfel de eveniment
negativ al istoriei 'are poartă de intrare
în lumea contemporană, e mai greu de
explicat. Şi chiar şi aşa, o parte a minţii
noastre se blochează în ideea că au fost
şi alte genociduri în istorie, de parcă
aceasta ar fi o scuză sau o justificare În
numele umanităţii trebuie să
comemorăm, să aprindem candela
memoriei să trimitem un gând de
sancţiune către atunci.
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