
A ejhle, jeden z předchozích ministrů spravedlnosti hlásil, že 130.000 obchodních 
soudních případů u nás trvalo v rozporu s Listinou déle než tři roky. Ono se dokonce 
někomu podařilo zrušit obchodní soudy!  Když na to šokován poukázal na jakési inspekci u 
nás Brit Coleman, byl označen za neznalého, jeho zjištění s úsměškem zlehčeno s odkazem 
na jeho neznalost prostředí.  Co jiného si loupežníci mohli přát a co více mohlo ztížit 
okradeným cestu ke spravedlnosti? Totéž platí o speciálně (ne)kvalifikovaných policistech a 
o reorganizacích snižujících kvalifikovanost zvláštních policejních útvarů i o státních 
zástupcích. Dokonce se zdá, že tak velký právní marast nebyl jen důsledkem série 
nekompetentnosti a liknavosti, ale promyšleným záměrem. 

Naprosté podcenění významu práva v počátku kontrarevoluce i v dalším dlouhém 
období zajistilo absenci nejen důsledného, ale jakéhokoli vyrovnání s komunistickou 
minulostí a i po třiceti letech se projevují tragické důsledky v kultuře podnikání a kultuře 
vztahů mezi lidmi, katastrofálním stavu policie a nejen nemožnosti domoci se práva, ale 
též v bezpočtu případů křiklavého bezpráví, všeprostupující korupce. 

V našem systému pravidla neexistují a lidé jsou na mocenské pozice dosazováni 
podle schopností pravidla porušovat se zvláštní prémií za získání části uloupených peněz do 
partajních pokladen. 

Špičkoví politici a představitelé státu stále chválí své zásluhy o pád bývalého 
režimu, přou se o větší podíl na prosazení demokracie,  přičemž se bez nejmenších pochyb 
mezitím ukázalo, že ani jedno ani druhé se v praxi nestalo. Mnozí z nich to netuší, jiní si 
fandí a nic než neopodstatněná sebechvála jim stejně nezbývá. 
 Noví králové převzali zemi zaneřáděnou, jak to svět poznal už u jejich předchůdce 
Augiáše. Augiášovy chlévy dostal za úkol vyčistit Hérakles. Pokud by si Hérakles místo 
kydání sedl na hromadu hnoje, nic nedělal, tvářil se vítězně a očekával ovace, díky a ceny, 
dodnes by se dochovalo spojení „přiblblý úsměv Hérakla sedícího na hnoji“. Nám se ale pro 
naše krále hýkající uspokojením z výsledku jejich trestuhodné nečinnosti při demontáži 
starých pořádků přesně takové spojení nabízí.  

Odmítači vyklizení Augiášova chléva od hnoje včetně mnoha jejich spolupracovníků, 
ti všichni byli obdařeni velkou dávkou sebestřednosti a naivity. Jejich pozici můžeme 
například srovnat s pozicí kapitánů, kteří jsou povinni opustit loď (zamořenou 
komunismem) jako poslední. Naši kapitáni loď opustili jako první. Lhali, když tvrdili, že se 
změnil režim. Všichni přispěli ke konzervaci bolševických manýrů, bolševického práva, měli 
podíl na posílení starých pořádků v mnoha směrech. Chovali se jako samobozi. Nechali se 
chválit a dekorovat od těch, kteří netušili nic o pravém stavu věcí. První bůh převzal 
majetek a nechal ho od estébáků zhodnotit, zatímco velké množství restituentů bylo znovu 
okradeno a mnohým, třeba emigrantům, byly restituce zapovězeny.  

Při pravidelné cestě z Prahy na Podbořansko jsem se v roce 2008 zastavil u vztyčení 
skromného kříže u Vráže na památku osmnácti umlácených Němců (a jednoho Čecha, který 
před vrahy neopustil svou německou manželku), kteří po válce nesměli přežít, protože 
znali jména českých konfidentů z Loděnice. Na akci byl přítomen Rudolf Bělohoubek, 
kterému dvanáctiletému zavraždili oba rodiče před očima. Rok po vztyčení kříže u Vráže 
zemřel. Na akci byl přítomen také aktivista pan Jan Šinágl, kterému dav zavraždil matku a 
sestru. 

Přítomný německý farář konstatoval, že první český prezident při první návštěvě 
v Německu připomněl, že my jsme nebyli první, kdo vypustil džina zla z lahve. Samozřejmě 
měl na mysli hrůzy německého fašismu. Někteří mě budou chtít upálit, ale nebudu tajit 
okamžitou asociaci spojenou mimo jiné s hrůznými osobními zkušenostmi : Autor výroku o 
džinu zla prakticky ve stejné době, kdy ho pronesl, pomohl po listopadu 1989 vypustit 
džina zla živeného v době komunismu, které je u nás stále všudypřítomné. 

 



 
 
Autor knihy v modré košili uprostřed, zády německý a český kněz. Vizitky na prsou 

(většinou dvě) se jmény obětí mají jejich vnoučata, předpokládám, že děti německých 
vyhnanců. Foto Benešovský deník. 

 
 Je třeba uznat, že naše výchozí pozice po roce 1989 byla horší než německá po 
válce. V Německu byla bývalá moc poražena na hlavu. Mnoho představitelů válku 
nepřežilo, další byli uvězněni, zbytek se skryl daleko za mořem. Symbolem totální porážky 
byly miliony mrtvých, zničená města, rozbitá infrastruktura, plošná a mnohaletá okupace 
vítěznými mocnostmi (ta byla současně jedním z důležitých faktorů rázného odstřižení od 
totalitního režimu). Většina lidí byla šťastná, že hrůzy války skončily a že se jim podařilo 
vůbec přežít. Důsledná poválečná denacifikace v Německu byla významným faktorem 
německého hospodářského zázraku, protože paralyzovala potenciální destruktivní síly a 
měla velmi očistný vliv. Nepochybně takovým faktorem byl i stud většiny lidí z toho, čemu 
přihlíželi či napomáhali a pocit povinnosti napravit chyby. Všichni měli před očima 
důsledky jejich vůdcem rozpoutané války. Rozbombardované Drážďany a mnoho dalších 
měst. Informace o děsivých podmínkách v koncentračních táborech s miliony obětí. 
Svědectví o statisících zmrzlých vojácích na ruské frontě. Svědectví o utrpení vyhnanců ze 
Sudet, polského pohraničí a dalších.  

Někteří oponují, že i po desítkách let v Německu občas byl odhalen nějaký válečný 
zločinec. Že by tohle měl být argument pro tolerování naší situace? Situace, kdy příslušníci 
strany označené za zločineckou u nás masově a s obnovenou strukturou moci zemi 
bezostyšně vládnou (s velmi aktivním přihlížením „vítězů“ takzvané revoluce)? A 
v Německu občas našli ustrašeného lumpa schovaného jako krysa? To že je totéž? Vždyť 
obdobou toho, čeho jsme se dopracovali, by v Německu třicet let po válce musela být 
NSDAP v parlamentu a držet vládu v šachu!   

Pro úplnost doplňuji, že později byly vynášeny nad nacisty nepřiměřeně nízké tresty 
a například pachatele zvěrstev na francouzském území německá justice chránila včetně 
vrahů ve Francii odsouzených k smrti. 
Dříve uvedené charakteristiky stavu poválečného Německa, mám na mysli zničená města, 
infrastrukturu, miliony mrtvých včetně hrůz holocaustu, to jsme doma nyní neměli. Ale 
měli jsme skryté ničení charakterů trvající mnohokrát déle než světová válka. U nás 
fungovala totalita padesát let. Na jejím konci jen pár lidí si zachovalo jistou osobní 
integritu, za podíl na totalitním režimu se nestyděl téměř nikdo. Hodnoty byly zcela 
převráceny. Právní systém se dávno rozpadl, systém soukromého vlastnictví byl zcela 
zapomenut. Neexistoval pojem vlastenectví, k smíchu byla poctivost,  učili se jen pošetilci, 


