Tato malá knížka uvádí velké téma – naléhavé, bolestné, konkrétní zvažování
přikázání NEZABIJEŠ! Tíha volby je umocněna osobním příběhem. Tím, kdo se
rozhoduje, je chlapec na prahu dospělosti, donedávna vězeň Holocaustu, kdy byli
zavražděni jeho rodiče, malá sestra a celá jeho vesnice, mnozí před jeho zraky.
Nyní na stránkách této knížky se mládenec rozhoduje, zda může, smí, má... zastřelit člověka, v zápase za vybudování nové vlasti, která by poskytla bezpečí těm
nemnoha, kteří přežili... Chlapec od svých tří let vyrůstal na textech, které ctí život,
moudrost, milosrdenství, milován rodinou i celou obcí. Pár let nato viděl, jak do
hořící jámy jsou z korby náklaďáku sypány živé malé děti... Jak se má nyní rozhodnout? Smí člověk zabít?
Takové téma může, smí, dokáže napsat pouze ten, kdo je sám okusil. Je to Elie
Wiesel, narozený v Rumunsku, přežil koncentrační tábory a pochod smrti. Po válce
žil ve Francii a v New Yorku a celý život se zabýval tématem spravedlnosti, násilí,
přinášením svědectví, sporem s Bohem, obranou slabých. V roce 1986 obdržel Nobelovu cenu jakožto „posel lidskosti, člověk oddaný humanismu“. Zemřel v New
Yorku roku 2016.
Příběh Wieselova hrdiny je v této knížce doprovázen kratším analytickým textem, jehož autorem je Robi Friedman, generačně syn Wieselova hrdiny. V té vlasti,
o kterou Wieselův hrdina usiloval, Robi Friedman nyní žije, totiž v Izraeli, nicméně
dilema Wieselova hrdiny nepominulo.
Robi Friedman má hodnost a zkušenost předního vojenského velitele a také
předního představitele zájmu o lidskou duši. Je klinický psycholog a skupinový
analytik, zakladatel a představitel několika izraelských odborných institucí. Učí
na univerzitách a působí jako prezident GASI (Skupinově analytická společnost
mezinárodní). Dlouhodobě vede dialogy Izraelců s Palestinci a dialog představitelů
Západu s představiteli islámu.
Otázku, kterou si Wieselův hrdina klade, generace Robiho Friedmana stále musí
řešit – a řeší.
Helena Klímová,
skupinová analytička, psychoterapeutka
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