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Nadcházející krajské volby mohou na řadě míst Česka dále posílit vliv 
komunistů, kteří v kampani hrají na strunu závisti a odporu vůči církevním 
restitucím. To přimělo spisovatele a spolupracovníka MF DNES Jiřího 
Stránského k napsání eseje varujícího před jejich vlivem. Nevolte je, oni se 
nezměnili,  zní jeho poselství. 
 
Ano, takhle to je. Někdejší náboženství, které koná všechno možné i nemožné, aby se 
restitutovalo. Teď už samozřejmě komunismus pro komunisty náboženstvím není – teď už je 
to jen a jen prověřený a vyzkoušený kšeft s iluzemi. Přirozeným důkazem toho je, že jejich 
předseda je zároveň poslancem a zároveň advokátem – být komunismus pořád ještě 
náboženstvím, musel by on být veleknězem či někým na té úrovni. 
 
Podle komunistických regulí byl i u nás takovým veleknězem generální tajemník. 
Významnost tohoto velekněžství v padesátých letech pošpinilo v několika  bratrských zemích 
několik  generálních tajemníků včetně našeho soudruha Slánského, ale díky zkušenostem 
soudruhů ze Sovětského svazu, kteří se už dlouho před tím uměli zbavit jiných stranických 
hvězd, než byli Slánský a maďarský Nagy a další, se i naší straně podařilo trůn generálního 
tajemníka potáhnout jiným suknem a vůbec jinak tento piedstal zrestaurovat. 
 
Svědkové Jehovovi dřív svou církev vedli jako velkou firmu: měli generálního ředitele, 
národní ředitele a ti měli své prokuristy a pokladní a tak. S jejich českým ředitelem jsem 
v čase vlády církve komunistické chvíli seděl ve vyšetřovací vazbě, takže jsem to tehdy měl 
takzvaně z první ruky. 
 
Možná u toho měli zůstat – tehdy ten ředitel suše konstatoval, že si vedou moc dobře, že 
zkrátka a dobře jsou prosperující firma. Že i víra líp funguje, když má svůj pevný řád, svá 
pevná pravidla. 
 
Musím se přiznat, že ve mně přirovnání komunismu k církvi oživil soudruh poslanec ( nebo 
poslanec soudruh ? – tohle mi nejde) Miroslav Grebeníček svým plamenným projevem proti 
církevním restitucím , v němž – kromě jiného – jako fanfáry zněl argument, že proti 
církevním restitucím je osmdesát procent národa. Tedy pul minus totéž procento, jaké vědomě 
a cíleně pracovalo ve prospěch komunistického socialismu.  
 
Že je  komunismus a s ním  propojené bratrství se Sovětským svazem na věčné časy 
náboženstvím (s bohem, co se jmenoval Josip Visarionovič Stalin), jsem věděl už od podzimu 
roku 1945, kdy jsme jako kvartáni zjistili, že stačilo někde ve shluku lidí zavolat „Ať žije 
Sovětský svaz!“ či „A ť žije KSČ!“ a lidi to okamžitě začali skandovat. Už přibývalo těch, co 
začínali tušit, že tohle  skandování je pro budoucno zálohou na dobrý kádrový posudek. 
 
Inkvizice versus gulagy 
Soudruh Grebeníček je vysokoškolsky vzdělaný historik, jestli promovaný, či s doktorátem, to 
už nevím, řekl bych s doktorátem – s takovým kádrovým profilem od tatínka tomu určitě 



nestálo nic v cestě, a podle způsobu jeho vystupování za těch posledních dvacet let či kolik let 
se vyučil dobře. Velectěně. Zároveň se omlouvám všem historikům, zvlášť těm, kteří se 
dodnes snaží  pomocí archivů co nejobjektivněji doplnit obraz zločinnosti komunistické 
ideologie, že jsem vlastně ze soudruha Grebeníčka udělal jejich kolegu. 
 
Poslouchal jsem tehdy jeho protirestituční projev v Poslanecké sněmovně velmi pozorně, 
dokonce jsem si i něco napsal, mám to tedy před sebou a vůbec se nedivím, že tím řadu lidí 
naštval. Ani ne tím, co říkal, ale že to vůbec říkal v čase, kdy se toho o výdobytcích vlády 
jeho strany už tolik ví. 
 
Poslouchal jsem ho pozorně i proto, že jsem byl zvědav, jak na to budou reagovat média. A 
média  vlastně nic.  Spíš jen fráze. Jediný  kdo smysl Grebeníčkovy řeči pojmenoval, byl 
kardinál Duka, jenže ten to podle médií vlastně má v popisu práce, tak co se tím zabývat. 
 
Přitom soudruh poslanec vlastně poprvé na veřejnosti – a v zápalu své vášnivé nenávisti ke 
křesťanství a hlavně církvím a z církví samozřejmě nejvíc ke katolíkům (protože jim s má stát 
vrátit nejvíc) – tím že je pojmenoval všechny zločiny, jichž se církve dopustily za posledních 
zhruba dva tisíce let, pojmenoval i zločiny, jichž se dopustilo jeho komunistické náboženství 
s týmž nadšením jako náboženství nacistické a s touž razancí za pouhých jedenačtyřicet  let 
osm měsíců a dvacet dní. A jejich východní velký bratr a vzor na věčné časy sice s víc než 
třicetiletým předstihem, ale o to důkladněji a s mnohonásobně větším počtem obětí. 
 
Ví se o mně, že jsem spíš neznaboh než znaboh, taky se ale ví, že jsem za těch skoro deset let 
svých kriminálů potkal i mnoho mužů, kteří za svou víru či pouze za to, že odmítli jakkoliv se 
podvolit moci, zkusili ve vyšetřovacích vazbách jako psi, a že jsem byl mnohokrát svědkem 
uvědomělých činů komunistického náboženství ničících nevyčíslitelné hodnoty. 
 
Na příkladu katolické církve soudruh Grebeníček dokumentoval, jak tahle církev během 
staletí okradla lid téhle země mnohonásobně víckrát, než jim bylo odebráno po pětadvacátém 
únoru 1948, a že tudíž nemá na žádné restituce právo a vlastně by měla státu ještě něco 
doplatit. 
 
Čekal jsem, až se soudruh G. pustí do inkvizicí a jejich mučidel a obětí, ale nejspíš proto, že 
pořád žije mnoho obětí komunismu, moc to nerozváděl. Zato já to rozvedu: dostal se mi do 
rukou výpočet, který udělali studenti, tuším, že nějaké texaské univerzity, v rámci studia 
evropských dějin. Pokusili se podle (samozřejmě) neúplných a často těžko prokazatelných 
údajů spočítat oběti náboženských válek za poslední dvoutisíciletí, včetně obětí inkvizičních 
rozsudků či pouhého vyslýchání, jež rozsudkům předcházelo, a zjistili, že Stalin a komunisté 
ze zemí, které měl v moci, zlikvidovali svých třídních a jiných nepřátel mnohem víc. A 
nebylo to pokaždé kulkami uvědomělých soudruhů, ale třeba krutými mrazy (či naopak žáry) 
gulagů, nebo – a na to prý byl Stalin pyšný  - hladomorem. Prý i stěhování národů. 
 
To se u nás nedělo, to bych soudruhům křivdil, u nás se konalo stěhovaní kulaků a buržoustů 
a jiných nepřizpůsobivých jinam, než kam patřili, protože (jak byli soudruzi přesvědčeni) bez 
kořenů je síla odporu slaboučká. A oni přece byli tak silní !  Těch jedenačtyřicet let, osm 
měsíců a dvacet dní. 
 
Nezapomeňte na ostnaté dráty 
My však měli taky jedno extra: jelikož jsem byli prvním obranným pásmem proti prvnímu 
imperialistickému útoku, tak si naše strana naši západní a jižní hranici obepnula ostnatými 



dráty a koridory a hrdinnými pohraničníky se světlicemi a samopaly s ostrými náboji a se psy 
cvičenými na chytání lidí. 
 
Díky Sovětskému svazu si naše strana mohla opatřit i jaderné hlavice, jejichž jádro bylo 
z našeho uranu. Jímž jsme (jestli to náhodou nevíte)  velkému bratru platili za to, že jeho 
palebná síla a množství  jaderných zbraní chránily i nás. 
 
Proč tohle všechno píšu? Protože, moji milí spoluobčané, jsme na nejlepší cestě umožnit 
komunistům, aby  nám zase vládlo jejich náboženství. 
 
A nemyslete si, i jim se Bible hodila, a nejen Bible. O několik se let před Marxem a Leninem 
a jejich třídním bojem řekl svatý František z Assisi: ZÁVIST JE  SETŘIČKOU NENÁVISTI. 
Samozřejmě nemohl tušit, jakou dal do ruky zbraň filozofii útlaku. 
 
Mohl bych ještě psát o tom, co náboženství soudruha G. vyvedlo s naším hospodářstvím, 
krajinou, co provedli rodinám, hlavně jejich dětem, jak nastolili strach, jak uměli chválit, 
vyznamenávat a hladit ty, co jim sloužili víc než ostatní. 
 
Mohl bych popisovat, jaké spoje v našich hlavách a srdcích přepálili, přeřezali, jak ničili 
vztahy a ohýbali lidem páteře, činili z nich kariéristy, pokud přistoupili na jejich způsoby 
poslušnosti, které tolikrát končily udavačstvím. 
 
Dodnes jsem se s tím nevypořádali. Kdyby ano, soudruh G. by nemohl říkat ve Sněmovně to, 
co říkal. A bývalý kariérní komunista by nemohl kandidovat na prezidenta. Tak. 
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