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Jiří Šitler
zmocněnec MZV ČR pro záležitosti holocaustu
bývalý hlavní český vyjednavač o odškodnění obětí nacismu

Vážené dámy, vážení pánové, Vaše Excelence, milí přátelé,
v páté knize Mojžíšově se říká, že neseme vinu svých otců až do třetího a
čtvrtého pokolení. Od druhé světové války a od zločinů nacismu uběhly tři
generace, a z tohoto pohledu tedy ještě není tato historická kapitola morálně
uzavřená. I pro ty, kteří nejsou potomky pachatelů, platí starozákonní přikázání
"Před člověkem šedivým povstaň, a cti osobu starého". Zájem a péče o Vás, o
oběti nacismu, je proto - a jistě nejen z biblického hlediska - pro naše mladší
generace povinností, nikoliv projevem dobré vůle.
Vím, že pracovníci organizace Živá paměť nejenže tuto povinnost cítí
mimořádně silně a odpovědně, ale je jim zároveň radostí. A i já jsem spolu s
Vámi poctěn a potěšen tím, že mě i tak dlouhou dobu poté, kdy jsem vedl
vyjednávání o odškodnění, stále zvou mezi sebe a mezi Vás. Děkuji Vám za to.
Vážení přátelé,
starozákonní Bůh sice ukládá povinnost napravovat činy našich dědečků a
pradědečků, zároveň však prokazuje - cituji - "lásku tisícům pokolení těch, kteří
mě milují a má přikázání zachovávají". Přeji tedy dobré zdraví, dlouhý život a
štěstí nejen všem Vám přítomným obětem nacismu a generacím Vašich
potomků, ale i všem těm, kteří zachovávají přikázání Vás ctít, učí se od Vás a
pomáhají Vám, včetně těch, kteří se zasloužili o dnešní slavnostní koncert nebo
jsou tu dnes večer jako hosté.
Přeji Vám všem - i jménem ministra zahraničních věcí L. Zaorálka - hezký
večer se Suitou vzpomínek, které nesmějí odeznít a předávám slovo zástupkyni
obětí nacismu paní Haně Hnátové, sestře slavného Arnošta Lustiga, kterého
jsem měl to potěšení znát a vyměňovat si názory během odškodňovacích
jednání, které se zájmem sledoval a glosoval.

