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Bobování v Lidicích
Přestože mám na událost určitý názor, budu se snažit přiblížit i pravděpodobné pohnutky druhé
strany.
Myslím si, že tato událost je jen vyústěním mnohem většího problému, jakým je špatné
povědomí o obecných historických událostech, které jsou však podle mnoha lidí nepodstatné.
Ale podle mého názoru jsou naopak stěžejní, poněvadž nejednou se ukázalo, že historie má
tendenci se opakovat. Čas se mění, povaha společnosti a její smýšlení však nikoli.
Lidice, zločin druhé světové války nejvíce se českých obyvatel přímo týkající. Jedná se o pietní
místo události, která by neměla být zapomenuta. A je tedy pro mě naprosto nemyslitelné na
takovéto místo jít z jiného důvodu, než je připomenutí si této události. Na stranu druhou by mě
nepřekvapilo, kdyby lidé vůbec o tom, co se na tomto místě odehrálo, nevěděli.
Problémem dnešní doby je především anonymita davu. Jakmile se tedy objeví jeden člověk,
který poruší pravidla (v některých případech i zákon), ostatní se ihned do porušování pustí také.
Co je lepší výmluva než „Ale von to dělal taky“. Je tedy možné, že se našlo pár lidí, kteří o tom
nevěděli. A ostatní už se jen skrývali za skupinu. Samozřejmě se nesnažím nějak
ospravedlňovat tento čin. Naopak mě to mrzí ještě o to víc, jelikož byly zapojeny děti jen kvůli
nevědomosti nebo nezodpovědnosti jejich rodičů.
Zároveň bych ráda zmínila svůj názor na fakt, že jen naprosté minimum lidí opravdu chápe
podstatu památníku a toho, že by se na něm nemělo bobovat. A tím pádem závažnost tohoto
činu. Přijde mi, že jen málo lidí opravdu odpovídá na základě svých vlastních morálních zásad.
Většina souhlasí s tím, že bobovat na památníku je špatné, protože vidí, že s tímto názorem
souhlasí většina a že s tím souhlasí „vlivní“ lidé. A proto napíšou „je to příšerné“, nejedná se
však o jejich vlastní myšlenku, nýbrž pouze o názor, který mají lidé, jež problematice rozumí.
Toto je podle mě úplně stejný problém jako sáňkování samotné, jediným rozdílem je, že nemá
žádné materialistické následky. Jestli však nechápete podstatu památníku a situace, která se
v minulém století v Lidicích stala, už není takový rozdíl, jestli jste se aktivně do bobování
zapojili nebo napíšete „naprosto nesouhlasím se zúčastněnými“, ale vlastně ani nevíte proč.
Tím pádem můžete příště být v úplně stejné situaci.
Omlouvám se, že jsem se nezaměřila jen na téma samotné. Myslím si, že věci, o kterých jsem
psala jsou ale s tématem velmi úzce související.

