
PROJEKTNI DAN HOLOKAVST 

 

»Edino pravo zlo je človeška neumnost.« Citat, ki verjetno ne bi mogel bolje poosebljati 

holokavsta, vojn in ostalih genocidov. Neumnost o kateri govorim ni niti slučajno povezana z 

inteligenčnim kvocientom, temveč v veliki meri z zaslepljenostjo. Ljudi lahko zaslepi veliko 

različnih stvari kot so denar, ideali, religija…ali pa kar vse od prej naštetega istočasno. Zato je 

potrebna le peščica hudobnih in manipulativnih posameznikov, ki znajo ta slepila dobro 

izkoristiti. Večina ljudi namreč ne nosi zlobe v sebi vendar so sposobni delati zlobna dejanja, 

če so pravilno »naviti.« Občutek, ki ga moja generacija dobi ob pogledu na slike iz obdobja 

holokavsta bi lahko opisali samo kot popolno grozo, a hkrati občutek čudenja. Le ta se 

eksponentno poveča ob prebiranju člankov o tem kolosalnem genocidu. Zelo hitro namreč 

postane evidentno, da se lahko tako okrutnega in zastrašujoče učinkovitega načrta z 

namenom stvaritve idealnega sveta spomni samo »umetnik«. To je bil Adolf Hitler. Končna 

rešitev je bila njegova izprijena artistična vizija. Pri holokavstu gre pravzaprav za najbolj 

groteskno manifestacijo umetniške misli v zgodovini. Hitlerjev kanvas je v tem obdobju 

postala Evropa Končna rešitev pa čopič s katerim je na staro celino korak po koraku začel 

slikati svojo strašljivo umetnino. Na ta dan je veliko pomembneje od tega, da preštevamo 

žrtve to, da se spomnimo na to, da je taka grozna manifestacija popolnoma mogoča tudi v 

današnjem času. Na svetu je ravno toliko hudobnih ljudi kot jih je bilo takrat, vendar imajo ti 

ljudje za slepljenje veliko močnejša in učinkovitejša orodja. Vendar so ti ljudje tudi bolj 

ranljivi, saj ima ta ista orodja v svojem žepu sedaj vsak običajen državljan. Uporabimo ta 

orodja, pomagajmo razsvetljevati poglede, preganjati neumnost, preganjati zlo. 

--- 

  



Vojna ne izbira. Sama sem imela možnost spoznati (meni zelo blizu) osebo, ki je preživela to 

nočno moro. Bil je moj praded, ki sicer ni preživel taborišča v Auschwitchu, vendar na 

Hrvaškem v Jasenovcu. Strah v njegovih očeh ob pripovedovanju teh grozot, ki jih je sam 

moral doživljati pri svojih rosnih 18 letih in podrobnosti iz njegovega neizbežnega vsakdana, 

so mi orosile oči. Začel je z: »Bilo je davnega leta 1942.« in potem je v sobi za nekaj časa 

zavladala moreča tišina. Kar naenkrat se je iz njegovih ust vsul plaz groznih spominov. 

Pripovedoval mi je o tem kako se mu je trgalo srce vsakič, ko so mamo ločili od otroka, 

vsakič, ko je žena v histeričnem joku objemala svojega moža, ko so ga naložili na tovornjak in 

odpeljali v smrt. Potem pa je rekel:" Nekega dne so prišli po nas..vsi smo vedeli kaj nas čaka, 

vendar smo v sebi še vedno po tiho upali. Postavili so nas pred jamo. Srce mi je bilo, kot še 

nikoli v življenju, ampak sem vedel, če zdaj ne zberem dovolj moči in pobegnem, bo zame 

življenja konec.« Polna adrenalina in želje po pobegu sta s prijateljem skočila v jamo. Nekaj  

neizprosnih minut, ki so se takrat zdele kot ure sta se skrivala pod trupli nedavno umrlih 

prijateljev, s katerimi sta skupaj preživljala grozote taborišča. Bila sta zlomljena, ampak 

vedela sta, da je to njuna prva in zadnja priložnost, da pobegneta. Skrivala sta se v gozdu, pri 

življenju ju je ohranjalo listje, listje divjega kostanja in vse kar sta našla. Najin nekaj urni 

pogovor mi je odprl oči. Hvaležna sem, da sem imela priložnost spoznati življenje v najbolj 

temačnem obdobju človeštva, hkrati pa zelo žalostna, ker se takšne stvari ne bi smele 

dogajati. Vsi imamo pravico živeti, ampak, kot sem že rekla, vojna ne izbira.  

 

 


