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Je minulost stále živá?
Minulost je stále přítomná a v dnešní době je i u mládeže více populární. Zájem
mládeže je správný, mělo by se vědět, co se v minulosti dělo a čeho byla nacistická vláda
schopna.
Ptáme se proč. Proč to všechno tak bylo a zda to všechno bylo nutné? Kam by svět
směřoval, kdyby se k moci nedostal Adolf Hitler? Dopadlo by vše stejně nebo by byly
ušetřeny desítky, stovky, tisíce či miliony lidských životů.
V knihách, učebnicích, filmech, dokumentech i jinde se mluví o židech jako o obětech
druhé světové války. Osobně bych je nazvala „hrdiny“. Už jen proto, že vydrželi tak dlouhou
dobu v tak nelidských a ponižujících podmínkách.
Ve školách nás učí, ať se vzájemně respektujeme, bez ohledu na to, jak vypadáme,
jakého jsme rasového původu apod. Ale můžeme si vůbec brát z minulosti nějaký příklad?
Odstrašující?
Jací v té době někteří lidé byli a jak se s jinými lidmi zacházelo? Proč se vůbec
někomu mohlo líbit zabíjet nevinné?
Kdyby se v budoucnu dělo něco podobného, byla by to jen ostuda pro nás všechny.
Dali bychom tím pouze najevo, že jsme se z ničeho nepoučili.
Ti, kteří opovrhují minulostí, by se měli stydět. Lidé jsou ve všech směrech omylní,
ale měli by se ze svých chyb poučit. Pokud ne, věřím, že ještě stále existuje lidské svědomí.
Za padesát let už tu nemusí být nikdo, kdo prošel koncentračním táborem. Co když to hlavní,
co nám připomíná ony hrůzy, tváře nevinných, zmizí? Bude se historie opakovat? Příštím
hlavním cílem by se mohli stát třeba Romové. Neměli bychom dopustit, aby se opakovalo
něco podobného.
Určitě to není individuální rozhodnutí, ale kolektivní. O našem budoucím směřování
nerozhodne jedna osoba za den nebo noc. Bude záležet třeba na tom, jakou si vybereme vládu
nebo jaký budeme mít postoj k podobným hrozným činům.
Proč by se muselo něco takového opakovat?

