Komunizmus padl sám. Bez krveprolití. Sametově. Zanechal za sebou na 250 popravených, tisíce ubitých ve vězeních, zastřelených při útěcích z nich, či na státních hranicích. Jeho žaláři
a koncentračními tábory prošlo přes dvě stě tisíc lidí.

Země nevinných
Po převratu 1989 naše „nová“ společnost nenalezla ani tolik morální síly, aby před tribunálem, třeba jen slovně, sdělila vysokým představitelům bývalého režimu, že se podíleli na
špinavé diktatuře, a že to je jejich hanba. Desetitisíce zmarněných existencí, nešťastných
osudů, vězňů i mrtvých zato zřejmě nestály. Těžko dnes někdo může tvrdit, že se dostal do
Ústředního výboru KSČ proti své vůli nebo tam šel jen proto, aby jeho děti mohly studovat, či
snad že měl silné sociální cítění. Na tyto lukrativní fleky se jen třásly celé zástupy věrných,
prověřených a železných kádrů, kterým měl soudní dvůr alespoň veřejně sdělit, že mají sedět
potichu v koutku a stydět se za to, co dělali spoluobčanům. Ušetřili bychom si polistopadové
trapné pokusy potrestat alespoň ty, na které byla šance najít konkrétní kauzu. I soudní proces
s pány Jakešem a Lenártem potvrdil (2003), že tady (rozuměj v celé ČR) jsou nevinní všichni.
V roce 1990 poslal soud za mříže bývalého šéfa pražských komunistů Štěpána. V celé
polistopadové éře ho pak následovali už jen dva komunističtí prominenti. Za vše hovoří fraška
Hoffmann, který dal v srpnu 1968 svévolně vypnout Československý rozhlas. Řada svědků se
přelíčení nedožila a jejich sepsané paměti nelze brát u českého soudu jako důkaz. Potíže jsou
i s tím, že soudy, světe div se, posuzují provinění podle zákonů platných v době, kdy byl
trestný čin spáchán. Obhajoba dokonce drze argumentovala tím, že pokud by Hoffmann podle
socialistických zákonů spáchal vlastizradu, byl by tedy vlastně podle zákona z roku 1993
o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu – hrdinou. Zákonitě se vtírá
otázka, zda by dnes obstála u našich soudů např. rehabilitace Mistra Jana Husa či řady nebohých žen z procesů s čarodějnicemi!
Většina soudů tedy skončila opačně, než kam míří spravedlnost. Celá galerka soudruhů
z rudých časů se tak před soudem dověděla, a my s nimi, že jsou nevinní. Neboť nejsou konkrétní právní důkazy, fakta, svědectví a samozřejmě i prokazatelné úmysly, či promlčeno...
A jak čas běží, pomalu (rychle?) se na vše zapomíná. Čtyřicet let jsme si tady denně lhali, tak proč to měnit? Na místo skutečnosti jsme si vytvořili virtuální realitu. Vždyť je to už
dávno. Pojďme se poplácat po zádech, jsme přeci všichni Češi. A co jsme si, to jsme si. Bývalí členové této podařené organizace vyvolených jsou přeci ve všech politických stranách!
A těch „několik“ mrtvých, no budiž, je jich škoda. Ale život je těžký a nevyzpytatelný a nějaký ten ústrk a křivda tu a tam proletí povětřím. Vždyť kdo se občas nesplete? Političtí vězni
jsou vlastně škarohlídi, co se neumějí radovat z nádherné svobody demokratického kapitalismu a užívat si těch několik málo zbývajících let penze.
Je skutečně potřeba udělat za minulostí tlustou čáru? Málokdo si v minulém režimu udržel čistý štít, ale o tlusté čáře nejvíc mluví ti, kteří se namočili. Chtějí zapomenout na své
morální selhání, a pak, kariéra je kariéra.
V Jáchymově, po komunálních volbách na podzim roku 2002, se spojili zastupitelé
z „pravicové“ ODS s „polepšenými“ komunisty, jen aby překazili vítězství ČSSD. Ukázka
příkladné demokracie, která většinové mínění voličů nerespektuje. „Jáchymovské peklo“,
jako symbol komunistického zla, je tedy pouze iluze. Přitom symbol, jako je dejme tomu
Lenin pro ruské komunisty, může být nebezpečný už tím, že dokud dotyčný leží v mauzoleu,
jeho myšlenka žije.
Filozof Berďajev, jakmile převzal v roce 1917 moc Vladimír Iljič, napsal: „Po vítězství
materializmu zmizely v Rusku věci.“ Dnes, po pádu bývalého režimu, můžeme říct, že se věci
zase objevily, ale zmizely ideje. Materie ovládá myšlení těch nahoře i dole. Ideály demokracie
se redukují pouze na svobodu koupit si moc.
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