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SOVIETSKI DISIDENTI A HELSINSKÁ DEKLARÁCIA.

Skupina sovietskych disidentov,ktorá sa združila pod menom
Združenie pre zaistenie plnenia Helsinskej deklarácie,zaznamenáva
každý prípad porušenia ustanovení tejto deklarácie zo strany
Sovietskej vlády.Vydala už o tojn tretí dokument,v ktorom ozna
mu je, že sovietska vláda použiv*a? fyzického a morálneho nátlakuJ
proti politickým väzňom,nechávV ich o lilade a v studených celách,
aby na nich vynutila priznanie sa k činom,ktoré nespáchali.Disidenti obviňujú vládu aj z toho,že umyslne rozdelila židovské ro·
diny a že prenasleduje rodičov,pretože svojim deťom dávajú nábo
ženskú vý cnovu. DokumenťjTt or ý' má
Tgťran" rozposlali diplomatickým
úradom"všetkých štátov,ktoré podpísali Helsinskú deklaráciu a
vymenovali v ňom všetky prípady porušovania ludských slobod a
občianských práv,ktoré sa zaviazala v Helsinkách sovietska vlá
da rešpektovat.Uvádzajú tam na ..príklad,že jeden^z najobvyklej
ších trestov,ktoré väzenská správa ukladá,je zníženie potravinovej
dennej dávky na 1400 kalórií,čo je menej ako požadované minimum
pre pracujúcu osobu.Je pri tom len samozrejmé,že aj toto množstvo
dostávajú väzni vo forme menej hodnotných alebo aj skazených
poživatin.
Dokument popisuje aj ubytovanie vo Vladimírovej väznici v
Moskve a v niektorých pracovných táboroch v európskom Rusku a za
Uralom.V dokumente §a zmieňujú o spôsoboch trýznenia a uvádzajú
menný zoznam 85 váznov.ktorí sú takto držaní v sovietskych trest
ných táboroch bez súdneho procesu.
Na 14 stránkach popisujú disidenti útlak náboženský a upozorňujú
na obyvklé prípady,ked náboženským rodinám sa násilne odoberú
deti,ted& keň sa rodiny rozdeľujú na podklade náboženského útlaku,
čo znamená,že sovietska vláda v_týchto prípadoch pokračuje nie v
súlade,ale naopak, v rozpore s ustanoveniami ^elsinskej deklará
cie. Svedčí o veľkej,odvahe disidentov,že sa rozhodli vytvořit..
zv_láátnu organizáciu,aby kontrolovali vládu pri plnení,re spekt ív e
.neplnení helsinskej deklarácie.Ich práca bude nesmerne důležitým
prínosom pre beleňradskú konferenciu,ktorá_sa za účelom kontroly
plnenia Xxelsinskej deklarácie zíde v auguste budúceho roku^Keby
takého dokumenty prišli aj z ostatných středo a východoeurópskych
krajín,znamenalo by Snoho v zápase,ktorý sa teraz vedie medzi Vý
chodom a Západom o zmysel Helsinskej deklarácie. /N. S. 4-76/
0000000

41. mZINÁROJ)NfHP. EUCHARISTICKÉHO KONGRESU', který so konal lotos
v srpnu vc Filadelfii v USA sc zúčastnila velice početná česká a
slovenská delegace. Mimo jiné byla usnesena rcsoluce o pronásledo
vání .náboženství v ČSR, ktorá pak byla zaslána presidentu USA,kon
gresu a radě dalších činitelů. Rovněž byl vydán Manifest, apelující na katolíky v Západním světě.
Csl.Společnost pro vědy a umění vydala letos opět krásné VÁNOČNÍ
GRATUIACNI KARTY pbarevná repr.z Misálu Zbyňka Zajíce z Hasenburka) i
ve dvou provedeních (s vícejazyčným přáním anebo bez něj). Objednejte si je včas u redakce ZPRÁV. Cena 1,20 SFr,____________________________
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K oslavě. letošního .výročí. 28,.října uspořádají krajanské organizace
v c Winter thuru ~ko”nz cr t koríorniho *so oboru WIENER STREICH QUARTET, k t e rý zahraje*”pro švýcarskou i krajanskou veřejnost díla našich skladatclů Smetany a Dvořáka. Záštitu koncertu, který se koná s podpo
rou "Llusikkollegium Wintcrthur”,převzala čsl.Společnost pro vědy a
umění. Koncert se bude konat v neděli 31.října v 19,30 v koncertní
síni ”St.adthaussaal" /křižovatka Stadthausstr.a Lmdstrasse/.Vstup
né 10 SFr. klá akci se podílí naše vdnt crthur ská místní skupina a
winterthurský Sokol, /předprodej vstupenek v nádražním kiosku./
V-ÝWODOŠVÝCiARSKÁ. EÍSTNÍ SKUPINA našeho svazu byla ustavena na schůz
ce koriane" 1”.října""v ~St.Gallen.Předscdou je bratr František Tománek
z Flawilu, pokladníkem a jednatelem sestra F.Šmehlíkóvá ze St.Gallen.
První akcí této skupiny je dvoudenní 3escda o základních otázkách
lidského- života, kterou povede Dr.Vladimír Neuwirth” z Frankfurtu/
Sesedá byla ohlášena již v minulém čísle ZPRÁV.Budě se konat 30.a 31.
října-v Klildungszentrum” v Quarten /již.strana Walensce/.Přihlášky a
informace: F.Tománek,Lorenstr.36, 9230 Flawil /tel.071-832866/.
MIKULÁŠSKOU ZÁ-UVU VZ tfE'ITLRTBURU uspořádá letos opět naše místní
skupina v hotelu VOLKSHAUS - -a-to v sobotu ll.pro-since. K tanci bude
hrát orchc-str pana Rytíře. DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ 3ESÍDKA naší winterthurské místní skupiny se bude konat" v sobotu 4/prosincc od 14 do 17,30
hod. v sále kostela St.Ulrych /roh Schaffhauserstr.a Seuzacherstr./.
Informace a reservace vstupenek denně po 19 hod /od 1.11»/ na tel.č.
052-295923 nebo 052-273917.
CHRISTLTCj.WK..OTALLARBELTERVERBAľ'TD CW, sesterský, odborový svaž naše
ho ČSKP, má nové omlazené vedení. Předsedou je nyní Peter AlTemann,
ústředními sekretáři jsou K.Gruber a člen našeho výboru A.Vonlanthen.
Druhy'· největší svaz z rodiny naší křesťanské odborové federace CNG - Svaz pracujících, v dřevoprůmyslu. a stavebnictví /CHB/ oslavil v zá
ří "75. let” ”s”veho trvání. Předseda" "ČEG Ďr/"G/Čas ětt i zdůraznil ve svém
slavnostním projevu křesťanství jako základ našeho odborového hnutí.
Podtrhl též zásadní ochotu hnutí ke spolupráci namísto marxistického
třídního boje. Stávka ano - ale až když vše ostatní selže.

Symfonické koncerty na smutnou připomínku 201etého výročí násilného
potlačení maňarského povstání 1956 - IN j/EilORIAT , HUNGARIAE - pořáda
jí maáarské exilové organizace 23.a 24.října v Zurichu /Fraumúnster
20h/ a v Ženevě /St.Pierre 16h/. Vstupné 100 SFr.
V Praze zemiel WTr,-VÁCLAV VA.ŠK0, k-d politický a kulturní pracovník
dlouhá leta vězněný. Ve Ž^c?ařsku zemřel ve věku 55ti let Dr.Emil
KRUŠPÁN, docent basilejské university a dlouholetý před s eda Zdraženi a
priaťeíov Slovanská.
PŘED STODVACETI ROKY ZEMŘEL KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ - stár 35 let.
Zemřel v Praze 2^9*. Července”Í95~6~ríeceíý rok po návratu z tirolského
Brixenu, kam byJ. deportován čtyři roky před tím z příkazu reakční ra
kouské vlády., ketré byl jeho svobodymilovný a pokrokový duch neoby
čejně nepříjemným burcovatelem politického uvědomění českého lidu.·
Havlíček nám bude povždy symbolem novináře nejenom statečného a ne
kompromisního, ale především moudrého ba jasnovidného, který dovede
nahmatat "hlas své doby", říci právě to, co je právě říci třeba, a to
navíc takovým způsobem, aby to všichni pochopili. Čsl.Poradní Sbor v
Záp.Evropě uctí 'Havlíčkovu památku Symposiem 16.a 17.října v obci
Feldthurst nedaleko onoho Brixenu,kde ztrávil Havlfček 4 reky vyhnanství.
: ČESKOSLOVENSKÁ PRACOVNÍ SKUPINA při K-D straně Švýcarska /CVP/ bude
ustavena 23*.rí jna v Tuřichu /Cařitas 10 hod/.
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Z EVROPSKÉ RADY,
Druhá část XXVIII zasedání Parlamentního shromáždění Evropské
rady se konalo ve Štrasburku
15,-22,září t.r„Předcházelo jí
společné zasedání s členy Evropského parlamentu/Evropské hospo
dářské společenství,tzv„"Devítka”/.
Na programu zasedání E.R-byla celá řada významných otázek,
hlavně mezinárodního rázu.Jejich pouhý výpočet to potvrzuje:
Evropské problémy hospodářské/březnové problémy z petrolejové
krise/.Přijetí Poxtugalska za člena E„R.Situace ve Španělsku.
/Možnost jeho budoucího přijetí po další demokratisaci ve vnitrop olitické situaci/.Práva a politický status cizinců v členských
státech E.R.Ochrana lidských práv v Západní Evropě„Vývoj demo
kratických institucí v záp.Evropě. Právo námořní„ČinnostOoC„L„E„
/Organisace hospodářské spolupráce a hospodářského rozvoje/.
Mnohonárodní společnosti„Západní Evropa a situace v podrovníkové Africe„Kontrola výroby a obchodu se zbraněmi atd,
• Před ukončením zasedání velká debata v níž promluvilo dvacet
pět delegátů,byla věnována t. zv„ "Óľindemansovu plánu” k ustavení
Evropské Unie„ /Pozn,redakce :Na IV.Symposiu Cs, svazu křest, pracujících
koncem dubna t.r. v Zurzachup-referoval o tomto plánu br„Edmund
Řehák/.Referát vypracovala švédská soc„dem.poslankyně Anita Gradin.
V její nepřítomnost1 vzhledem k volební kampani ve Švédsku,před
nesla referát norská soc„poslankyně Liv Aasen.Jak známo Evropská
Unie je zatím myšlena pro devět států EHS, V Evropské radě je ny
ní s Portugalskem zastoupeno devatenáct evropských států s parla
mentně demokratickým režimem. Zmíněný referát se pochopitelně za
býval otázkou budoucího poměru Evropské Unie k Evropské Radě.
V tom směru obsahoval řadu připomínek k "Tindemansovu plánu" „
Také poukaz,že tzv„”Devítka”/feelgie,Dánsko,Francie,Holandsko,Lu
cembursko, Itálie,Německá spolk.republika a V.Britanie/není než
částí Svobodné Evropy„/Všech devět států je zároveň zastoupeno
v Evropské Radě./ Vcelku však referát vyzněl ve prospěch”Tinde.,.mansova plánu’’/Den předtím zahr„ministři”Devítky” rozhodli,že
volby do Evropského parlamentu EHS se budou konat v květnu nebe '/
červnu r„1978,/
Po skončené velké debatě měl v plánu projev autor plánu,bel
gický první ministr Leo Tindemans./Dlouhá léta byl gen.taj.Evrop
ské Unie kř.demokratů. Letos v červnu byl zvolen předsedou nově
ustavené”Evropské lidové strany”, k níž se přihlásily všechny zá
padoevropské krst„dem.strany a fr.Demokratický střed/ Hned na
počátku svého průjevu Leo Tinde^mans rozptýlil obavy projevené
jak v referátě tak některými delegáty v debatě,ohledně dalšího
poslání Evropské rady a možnosti užitečné spolupráce s vládním
gremiem Evropské unie a jejího Evropského parlamentu.Zdůraznil,
že právě širší základna Evrcské rady jí zajištuje další,mimořádně
významné poslání v mezinárodně politické iniciativě a aktivitě.
Leo Tinde^mans je nesporně státník velkého evropského formátu a
upřímně oddán myšlence postupného evropského sjednocování,bez
jakýchkoliv postranních či stranických úmyslů. Někde je ovšem
nutno začít.Evropská Un’e je začátkem.To jasně vyznělo z celého
jeho projevu,který byl shromážděním přijat s dlouhotrvajícím
potleskem. A znovu když potom odpověděl na řadu dotazů z pléna.
Při hlasování o rezoluci
ve prospěch”Tindemansova plánu”byly
jen tři hlasy proti:dvou delegátů KSF a jednoho fr.soc„donátora.

- 4 - Nepochopitelný nápad křest»demokratického senátora!
Zástupce Shromáždění evropských podmaněných národů/ACEN/,který
se opět zúčastnil zasedání jako pozorovatel na pozvání generálního
sekretáře É.R.,byl hned při svém příchodu zaražen zprávou,že'bylo
doporučeno,aby byla zrugena Komise pro evropské nečlenské státyg
Učinil tak italský křest.den.senátorGiussepe Vedovato,ve své
funkci předsedy Politické komise,na schůzi této komise krátký
čas před zasedáním PS oA čím to odůvodnil? Poukázal na skutečnost,
že při blížícím se zasedání PS bude Portugalsko přijato za členaEoRo a v dohledné době patrně i Španělsko. V důsledku toho ko
mise pro evropské nečlenské státy^sř omítni zab3'vala výlučně
jen situacemi v evropských státech s komunistickým režimem» A
podle ctihodného it.kř.dem.senátora by to prý nebylo ani ve smyslu
ani ve prospěch dohody z Helsinek o evropské bezpečnosti a spolu
práci !?!? Takové odůvodnění pochopitelně překvapilo přítomné
členy na schůzi Politické komise»
Podle našeho mínění nebylo by z pochopitelných důvodů ani pře
kvapující ani podivné,kdyby se odvážil podobné doporučení přednést
člen KSF ve zrnin ěné komisi»Jakým myšlenkovým pochodem však k
němu dospěl it»kř»dem.senátor je nám záhadou» Ve věci ihned intebe
nov aí mluvčí ACENu» V rozhovorech,které v této záležitosti měl
s představiteli různých národních delegací a politických směrů
byl ujištěn,že"takp.YŽ. dar komunistickým diktátorům vůbec nepři
chází v úvahu" »Ostatně sen.Vedovato nebyl už v posledních ital
ských volbách zvolen a tudíž ani nebude členem nové italské de
legace,která bude ustavena v listopadu t»r»; tím skončí i jeho
funkce předsedy Politické komise v E»R» Jestliže se o tomto"doporučení” přece jen zrninuju,pak proto,že není prvním toho druhu»
•Už v r.1966 byl podán návrh podobný»Dva roky se o něm diskutovalo»
A už tenkrát byl odůvodňován tou famosní "détente, entente et
cooperation"»
Nakonec v květnu r.1968 byl návrh při hlasování v plénu PS
zamítnut »A toto zamítnutí vlastně uchránilo Evr opskou radu před
velkou politickou i mravní blamáži» Tři měsíce potom Rudá armáda
vtrhla do Československa a s pomocí tamojších sovětských"vrtichvostů" začala "normalizovat" čili " glajchšaltovat"» Předpo
kládáme, že' poučení z r»1968 nebylo marné pí o členy Parlamentního
shromáždění Evropské rady a že platí nadále a především i nyní»
Nemůže být totiž pochyb o tom,že Kreml má už delší dobu připra
vené plány týkající se Jugoslávie a že čeká se svými záměry na
vhodnější příležitost»V projektech Kremlu by takový vhodný
okamžik mohl nastat, po Titově smrti»
/E»Ř»/
ooooooo
"Jsou-li únosy letadel součástí všeobecné strategie a je-li
jejich smyslem bojovat za práva ujařmeného národa za svou
svobodu,potom - aspoň pokud jde o mne - jde pouze o jednu
z metod tohoto boje»»» My všichni v Lybii podporujeme spra
vedlivé věci a tudíž i metody,které jim slouží»"
Plukovník Kaddáfí v interview
se západoněmeckou televizí
________ ____ 29 o září 1976»

oo Jaký vliv budou mít .ZľLŽNí V. ČÍNĚ po. smrti. I.ľao-Tse-tunga na postoj
k^SSSR? zjC^jg prozatím nezměněn, o tom svědčil projev designovaněho min.předsedy Li Hsicn-niena při příležitosti návštěvy min»
předsedy Nové Guineje, ke které došlo již po zbavení moci šang
hajských levicových radikálů»
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TEROR V EXILE? Pred pár rokmi začal v Torontě pekný kultúrny ži
vot ,Začali ho organizovat posrpnoví exulanti,slovenskí i českí,
niektorí z nich profesionálni herci.A začali spolupracovať slo
venskí s českými,Na jednom takomto spoločnom podniku slovenskí
umelci predniesli za hudobného doprovodu Sládkovičovu Marínu,
českí Machov Máj,Bol to slubný začiatok a obecenstvo ho prijalo
s nadšením.Ale takýto spoločný slovensko-Český kultúrny večer
bol len jeden.Viac spoločných kultúrnych podnikov nebolo možné
usporiadať,Našli sa totiž v slovenskom exile v Torontě šovinisti,
čo to znemožnili,Slovenským účinkujúcim pracovníkom vyhrážali.
Vyhrážali im násilím,ublížením na tele;znepokojovali ich neustále,
vo dne i v noci,ak s Čechmi spolupracovať neprestanú.Spolupráca za
nikla,? Torontě je už len česká dobre účinkujúca divadelná scéna.
Nič slovenského.Škoda.
To bolo v Torontě.Na jar tohto roku bol som v Európe.Stretol som
sa s novými exulantmi.Hovorili sme o yšeličom a najmä o tom, ako by
bolo možné..slovenský exil zaktivizovat.Dostal som túto odpovedz
převážná väščina slovenských exulantov nikam nechodí a nechce choliť.Do spoločnosti,ktorá pracuje proti českým a československým
záujmom,proti česko-slovenskej spolupráci,slovenskí exulanti necho
dia, lebo s tým nesúhlasia,na československévpodniky nechodia,lebo
sa im vyhráža.P„ár šovinistov terorizuje vo Švajčiarsku celú slo
venskú exulantskú obec.
Jeden z členov Československého národného združenia v Kanade mi
povedal toto zmy máme málo Slovákov v organizácii,ale viacerí nám
pomáhajú,podporujú našu činnosť aj finančne pále boja sa tak verejne
urobiť,pretože sa im vyhráža,že by boli šikanovaní a osočovaní
šovinistami.
V New.Yorku začali tiež noví ubehlici organizovať akési kultúrne
odpoludnia, spoločne Slováci i Česi,ale aj tu zasiahla akcia šovi
nistov .Vyhrážala účastníkom,najmä dievčatám a nútila ich,aby na
spoločných česko-slovenských podnikoch neúčinkovali. Uviedol som
niekolko príkladov o tom,ako pracujú v exile naši šovinisti,aký
teror vyvíjajú proti tým,čo nepovažujú slovensko-českú spoluprácu
za hriech a za prestupok v národnom povedomí.Zakončím svoju poznám
ku takto zvo Švajčiarsku tí smelší,čo sa nedali zastrašiť terorom,
začali vydávat bulletin Kriváň.Hneď po rozDOslání prvého čísla do
stali listy pochvaly,uznania a povzbudenia.Ale aj oni dostali vý
strahu. Jednu dokonca takú,že museli ^a ňú reagovať.Ako reagovali?
Preberáme.doslova z ich časopisu:
. . .
"ATENTÁTOM” sa nám vyhrážal a nadával nám,slovenský fašista-anoným
z oblasti Baden.Zrejme pod vplyvom 1£.marca získal^odvahu a nové
nadeje na návrat fašizmu pcňTatrami. ^o k tomu dodať,iba že sloven
ská mater vychovala naničhodníka,ktorý okrem toho,že neslušne píše,
nevie ani dobre povslovensky.Okrem toho,za vyhrážanie atentátom
riskuje,že bude mat nepríjemnosti s ochrancami švajčiarskych zá
konov.
Čásť dopisu uverejňujeme pod čiarou a ostávame s pozdravom:"Kamaráti,
Na stráž!"Avšak nikdy .viac Kremnička a Nemecká."Nuž nemožno sa ču
dovať, že sú ludia znechutení a otpávepí a že sa nechcú ničoho zú
častniť. Prišli predsa na Západe hladat slobodu v osobnom konaní a
našli teror. Pár nezodpovedňýčh šovinistov otravujei ai -in^ otáz
ka, či znechutenie a neúčasť je správna odpoved na počínanie tero
ristov.Myslím zže nie,že sa im^treba postaviť na odpor,ako to teraz
ukázali ti,čo začínajú vydávať bulletin Kriváň vo Šva jčiarskuÄL'ebo
len otvorený odpor proti činnosti šovinistov a fašistov ich môže
zahriaknuť-,
/H/0-.7

6
Sr-.ľ.L; - vzá.né koření v průmyslově-technologické civilizaci?
Staré přísloví praví:"Spánek je pro človeka to, co natáhnutí
pera pro hodiny."Je to pravda;spánek navrací sílu svalstvu,mozku
i celému nervovému systému.Po dostatečně dlouhém nočním spánku
vstáváme ráno odpočatí,s optimistickým vztahem k okolnímu světu
i k práci.Nejen,že se lépe cítíme,také lépe vypadáme.Dále nás
spánek osvobozuje od starostí a životních stresů.Ve spánku si tedy
neodpočívá jen tělo;duch se osvobozuje od psychických zatížení
jako je chudoba,osamocení,nemoc či nespravedlnost a utrpěné křiv
dy.Básník M.dervantes řekl o spánku:"Je pokrmem pro hladového,
nápojem pro žíznivého,teplem pro mrznoucího,chládkem pro potící
ho se."
Máme-li definovat spánek,je to pravidelně se dostavující
/ifyziologický/stav , v němž člověk nevnímá své okolí.Co je však
spánek ve své podstatě nbylo dosud vyzkoumáno.Víme však,že exis
tují zásadně 2 druhy spánku.První druh spánku,počínající ospalo
stí a postupně se prohlubující,nám vrací tělesné síly.V této
etapě spánku se zpomaluje krevní puls i dech.Tělesné svalstvo je
zcela uvolněné.Tento tzv. hluboký spánek trvá asi 90 minut.Nověj
ší výzkumy ukázaly,že hluboký spánek podporuje paměť.
Hluboký spánek přechází do 2.etapy-do tzv.REM-spánku,charakteristického rychlými pohyby očí spícího/rapid eye movemenV.Je to
období snů,na nichž se podílí celé tělo;svalstvo se napíná,dech
i puls se zrychluje.REM-spánek trvá asi 10 min. a je pak vystřídán
hlubokým spánkem trvajícím asi 90 min.Toto střídání se opakuje
za noc několikrát.
Výzkumnici jsou zajedno v tom,že oba výše popsané druhy lidské
ho spánku jsou pro člověka nepostradatelné a vzájemně nezastupi
telné .Co se týká délky spánku,je jeho kvalita důležitější než
kvantita.
Nespavost je rozšířena především ve vysoce průmyslových rozvi
nutých zemích;jako školní příklad slouží USA. Na 50% Američanů
je prý takto postiženo a to především starších než 30 let.Ženy
trpí všeobecně nespavostí víc než muži.V období 1952-1953 stoupl
v USA prodej léků proti nespavosti o 6,5%,prodej uklidňujících
prášků stoupl dokonce o 535%°
Nespavost ve vyskytuje ve 3 formách;postižený buď nemůže ve
čer usnout,nebo se předčasně ráno probouzí,nebovse budí několikrát
v průběhu noci. Příčin nespavosti je několik;buď je to dědičné
zatížení,při němž mozek produkuje nedostatečné množství serotininu,látky podobné hormonům.Serotinin působí jako "spací kapky",vymě
šované do krevního řečiště,které přímo navozují ospalost.Silné
bolesti,starosti,žal,nevětraná místnost či nevhodné lůžko mohou
účinek serotininu rušit.Spánek zahánějí též nervovou soustavu
vzrušující nápo je/káva, čaj ,coca-cola/,těžké pokrmy, nebo naopak
pocit hladu,strach,či zažívací poruchy/zácpa/.Nesnadno usíná i
člověk nervově vyčerpaný.
Spací prášky by měl postižený brát jen v krajním případě.mohou
se stát nebezpečným návykem.Zdá se,že někteří lékaři předepisují
tyto druhy léků dost neodpovědně„Účinnějším bojem proti nespavo
sti je odstranění jejích přícin/viz výše/„Doporučuje se t^ž pít
před spaním teplé mléko,bylinné čaje slazené medem/máta,heřmánek/,
horký hroznový mošt či sklenice piva„Osvědčenou prevencí nespavo
sti je zdravá únava po celodenní práci či aspoň procházka před
spaním.Vyrovnaná mysl rovněž podporuje správný spánek.
Ing.C.
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oo 750 LET OD SMRTI.SV-FRANTIŠKA Z ASSISI se připomíná letos 3 .října.
Byl nazván "Prosťáčkem Božím”»Ve skutečnosti je to jedna z nej
větších osobností v dějinách křestanství/ ba celého lidstva,Ze jména
v dnešní době^rozvrácené nekřesťanským egoismem jednotlivců i ná
rodů a nekřestanským materialismem celé společenské atmosféry,
je dobře studovat příklady křesťanské důslednosti a statečnosti
z minulých časů,které také nebyly lehké«Studovat,poklonit se a
následovat! po cestách přiměřen,ch našemu současnému světu,
oo EKUMENICKÝ FRONT V SSSR PROTI NÁBOŽENSKÉMU ÚTLAKU, Kňazi a veriaci
kresťanských církví v Sovietskom zväze predložili sovietskej vláde .
stažnost proti náboženskému útlaků a vyzvali ju,aby prestala s po
rušovaním ústavou zaručenej náboženskej slobody,nemiešala sa do
činnosti církví a neprenasledovala veriacích,Dokument,má 15 strán.
Analyzuje situáciu krestanských církví a popisuje metódy,ktorými
režim zasahuje do činnosti náboženských organizácií a do súkromné
ho života veriacich,ktorí sú prenasledovaní,hoci sú ináč lojálnymi
občanmi Sovietskeho štátu. Na dokumente sú podpisy príslušníkov
Pravoslávnej cirkvi,Lotyšskej katolíckej cirkvi,baptistov,adventistov a .dalších dvoch protestantských denominaci!,Je to teda do
kument ekumenického charakteru,prvý tohto druhu v Sovietskom zväze.
Opis dokumentu bol poslaný aj ^větové rade cirkví so sídlom v Žene
ve a jeden z podpisovateíov,príslušník Pravoslávnej cirkvi,profesor
matematiky na univerzite y Moskve,korešpondujúci člen Sovietskej
akademie vied?doktor Igor Šoforevič ho odovzdal aj západným noviná
rom, akreditovaným v Moskve,Odovzdal im hovs pripomienkou,že účelom
tohoto ekumenického dokumentu je odmietnuť falošnú predstavu,že
v Sovietskom zväze existuje náboženská sloboda,Zdá sa,že aj
tento význsmpý čin príslušníkov kresťanských cirkví v Sovietskom
zväze vznikol z podnetu Helsinskej deklarácie,podlá ktorej sa aj
sovietska vláda zaviazala rešpektovať náboženskú slobodu svojich
občanov^nezasahovať do činnosti sovietskych organizácií,ba naopak,
vytvoriť podmienky pre slobodné účinkovanie cirkví a náboženských
spoločností,Je dôležité,že dokument poslali aj Svetovej rade cirkví,
ktorá však náboženskej perzekúcii vo strednej a východnej Eurúpe
sa dlhé roky vyhýba a po prvý raz o nej rokovala vlani na jeseň
na svojom piatom valnom zhromaždení v Nairobi, /Naše Snahy 4/76/
oo SOVĚTSKÁ ARMÁDA musí neustále zvyšovat svou bdělost a kázeň,aby
mohla čelit intrikám imperialismu a chránit výdobytky diktatury
proletariátu;toto v podstatě prohlásil armádní generál A,Jepišev,
šéf politického oddělení sovětských pozemních sil a námořnictva,
na stránkách teoretického časopisu Komunist.Jepišev,který neopoměl
zdůraznit,že_82% příslušníků sovětských branných sil jsou členové
strany nebo Komsomolu,apeloval na ’’povinnost být bez milosti vůči
všem třídním nepřátelům”»Pozorovatelé soudí,že Jepiševova výzva
se vztahuje ke vzpouře na sovětské válečné lodi”Strojevoj”koncem ’
minulého roku v Baltickém moři.
oo VE ŠVÝCARSKU klesla spotřeba produktů z nafty v r,1975 o 4% proti
roku 1974-na 12,4 milionů tun,Pokles roku 1974 proti 1973 činil 11%,
oo POMOČÍ BLESKOVÉHO OSVĚTLENÍ vyfotografovali čtyři civilove akademika
A,Sacharova a jeho ženu,když opouštějí byt zpravodaje New York
Timesu’v •Moskvě Ch.Wrena,"Neznámí” mužové potom odjeli z místa v
neimatrikulováném automobilu značky Žiguli»Shromažduje snad sovět
ská policie tzv,"důkazy proti laureátu Nobelovy ceny,které poslou
ží jednou za "usvědčující materiál”,že se Sacharov stýkal s impe
rialistickými živly?

o

0 0 ÚVAHY Q POCHMURNÝCH E 0N0M1CKYCH VYHLÍDKÁCH CSSR^kter^'Zprávy”
uveřejnily v posledních číslech,potvrdil projev L»Štrogala na
mítinku v Novém Jičíně 29»září»Federální předseda vlády varoval
veřejnost před nastávajícími potížemi v zásobování surovinami,
energií a spotřebním zbožím»Samozřejmě,že jako "zdůvodnění’’Štrougal uvedl ’’změněné vnější hospodářské podmínky"ve světě»A jeho
řešení?Spočívá jedině ve zvýšeném pracovním úsilí čs.pracujících
a v lepším podnikovém řízení»V této souvislosti Štrougal kriti
zoval zejména nedostatky ve strojírenském průmyslu a v zeměděl
ství o
Pozorovatelé soudí,že Štrougalova narážka pa suroviny
se týká v první řadě ropy a přírodního plynu,které CSSR odebírá
z 90/6 ze Sovětského svazu a jejichž cena se v posledních třech
letech více než zdvojnásobila»Svědčí o tom také článek Večerní
Prahy,že zásobování topnou naftou pro h avní-město zůstane pod
plánem»
Jak k situaci sděluje pražský zpravodaj agentury DPA,fronty
před řeznictvími! se v posledních týdnech prodlužují a porce masa
v restauracíchunápadně zkracují»Zpravodaj též připomíná..nedávný,
zákaz es» úřadů vyvážet ze země cukr, a masné a moučné výrobky...
všeho druhu»Soudí,že po SSSR,Polsku,Maďarsku aydalších socialis
tických zemích zasahuje zásobovací krize také Československo,kte
ré až dosud platilo za .východní stát s největším spotřebním stan
dardem» - Jak se se střízlivým Štrougalovým prohlášením srovná
vá Husákův projev v Nitře 28»srpna,kde první tajenník KSČ a prezi
dent řekl,že socialistický tábor "zaznamenává stálé úspěchy,
zatímco '.nohé kapitalistické země nemohou překonat hospodářskou,
politickou a sociální krizi'5?
~SMK~
oo KDYBY BYLY SPOJENE STÁTY postavily Sovětský svaz na podzim roku
1956 před rozhodné ultimatum-jako to udělaly v období akutní ku
bánské krise v r.1962-Sověty by do Maďarska nevtrhly,prohl sil
nedávno v Paříži disidentský a vyhoštěný historik Andréj Amalrik»
Řekl také,že žádné uvolnění napětí není myslitelné,pokud nebudou
USA jednat s SSSR z posice síly,jediné'řeči,které Moskva rozumí»
Amalrík dále hovořil o disidentském hnutí v Sovětském svazu»Přiznal,že je dosud slabé a uzavřené a že nemá skutečné kontakty s
dělnickou třídou» A přece dělnictvo má svoje hnutí odporu,jenže
svět o něm prakticky nic neví»Chybojí-li v SSSR základní lidské
svobody,je to také tím,že Rusko nikdy nemělo skutečnou liberální
tradici»
oo TISKOVÁ AGENTURA NOVÁ ČÍNA nedávno s notnou dávkou ironie a sarkasmu komentovala povýšení L.Brežněva,ministra národní obrany D.Ustinova a šéfa KGB J.Andropova na maršály."Nemohou se pochlubit žád
nou vynikající vojenskou zásluhou,vyznamenali se však v agresích
a policejních akcích i tajných službách.. ."Brežněv"osobně nařídil
sovětským branným silám okupovat Československo... a vyslal žold
néře do Angoly navzdory odporu světového veřejného mínění".Pokud
jde o Andropova,Nová Čína spatřuje jeho "zásluhy" především v
raziích proti tisícům sovětských občanů,vržených do žalářů anebo
přinucených k "léčbě" na psychiatrických klinikách.Podle Pekingu
všechna tato povýšení svědčí o tom,že za"kouřovou ďlonou"tzv.
d é t e nt e se v SSSR konzoliduje struktura vojenského tynu,jejímž
cílem je urychlit ozbrojenou expanzi a přiblížit agresivní válku.
o o Československý ministr zahraničních věcí B.CHŇOUPŮK se ve své
vlasti těší smutné oověsti,že patří k nejzavilejším likvidátorům
svobody projevu;napsal to britský list Pally Telegraph ve svém

- 9 úvodníku zv14.záŕí pri príležitosti Chňoupkovy návštevy ve Velké
Britanii."Československo" napsal Daily Telegraph,"nemá svou vlast
ní vzahraniční politiku;tato politika je určována v Moskvě»
Chnoupkova pozice’,'pokračuje list,"je plně závislá na okupačním
režimu v ČSSR."
00 SUDÁNSŕCY PREZIDENT NIMAJRI v nedávném rozhlasovém a televisním
projevu príkre odsoudil Sovětský svaz za vměšování do arabských
záležitostí.SSSR,řekl,využíva především Lybie jako svého koně»
Moskva áTripolis se spojily,aby s pomocí agentů a žoldnéřů orga
nizovaly převraty;k těmto podvratným živlům najímají obě země
také tzv."progresisty" arabského světa»Je ich akce jsou namířeny
v první řadě proti Sudánu,Egyptu a Saudské Arábii.Nimajrí pouká
zal v této souvislosti jednak na článek v Pravdě,vyzývající ve
řejnost k podpoře režimu plukovníka Kaddáfiho,jednak na blahopřá
ní NDR rozpuštěné Komunistické straně Sudánu k 30»výročí založení,
ačkoliv právě Súdán,řekl závěrem Nimajrí,byl první africkou zemí,
která NDR uznala»
00 TISÍCE EXILOVÝCH POLÁKŮ, V LONDÝNĚ vzpomělo nedávno výročí zavraž
dění 14.500 svjch spoluobčanů v Katynském lese v r.1940°Vzpernínkové piety na Stalinův hrůzný zločin se účastnily oficiální dele^ gace USA,Francie a NSR;Britanie odmítla svou účast patrně z di
plomatických ohledů»
■
·.
oo TEZI,NAPADNE BLÍZKOU POVĚDOMÍ VŠECH ČECHOSLOVÁKU ,vyslovil nedávno sovětský teoretický časopis Komunist»Napsal:"Výstavba vyspělé
socialistické společnosti v Sovětském svazu staví sovětský lid
před nanejvýš nutnou internacionální povinnost vůči pracujícím
celého světa".Již 5«srpna napsal deník sovětské armády Krassnaja
■Zvezda,že"KSSS považuje úspěšné/?/ budování komunismu v SSSR za
- svů^ nejdůležitější úkol^a součást světového revolučního hnutí".
Měsíčník Ivleždunarodnaja Žizň zase tvrdí, že je třeba s naprostou
■ rozhodností odmítnouť’absolutizaci demokratických zásad rovnosti,
■■suverenity a národní nezávislosti",nebot to je , ouze"buržoasní
interpretace a prostředek vměšování do vnitřních záležitostí
jiných států".Měsíčník uvádí jako příklady,že nové zásady vztahů
- ; mezi socialistickými zeměmmi potvrdily mezinárodní konfrence v
letech 1957,1960,1969 a 1976;nepřipomíná ovšem jejich aplikaci
v praxi z let 1953<,1956 a 1968.
00 ‘ "KDE LZE V Č SKOSLOVENSKU USLYŠET NEJLEPŠÍ MODERNÍ HUDBU? ·- v
RUZYNI!!". Tento vtip koluje po Praze v souvislosti s represaliemi proti čtrnácti interpretům"rock music" .Pilulka byla příliš
silná i pro ultralevicový francouzský lisť’Rouge",který událost
.komentoval slovy:"Hudebník rock je tudíž ničema,chuligán je rovněž
ničema,z toho vyplývá^že rock muzikant je chuligán.».podle sl’ovníku normalizovaného. Československa,kde se každý"chuligán" stává
lovnou· zvěří pro žaláře.S rock hudbou - na GULAG!".Doma se k věci
nechal slyšet nikdo menší než Vasil Bilak.Bývalý krejčí a nyní
tajemník UV KSČ se na mítinku v Prešově o moderním umění vyjádřil
takto:"Západní propagandě nejde o to,že hájí deklasované živly,
chuligány,parazity,ničemy a zloděje/?/»Tito lidé jsou nepřátelští
socialismu.... Potřebuje-li Západ takovéhle umělce,naše republika
mu je zdarma pošle..."Naše poznámka:Proč je tedy zavírá do vězení?
00 VOLBY V ČESKOSLOVENSKU' se budou konat vc- dnech 22.a 23·října., a to
současné do’ Všcuh^polTtických orgánů. Kandidátky, samozřejmě jed
notné, dostanou voliči až ve volební místnosti.Se jmény kandidátů
sc mohou seznámit jen na"veřejných schůzích a podobných shromáždě
ních" .
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Dr .Richard Havel
PROBLÉMY KULTURNĚ A POLITICKY POROBENÉHO NÁRODA Z PSYCHOLOGICKÉHO
HLEDISKA.__________________________________________________________________
/Předneseno na IV.K-D symposiu ČSKP v Zurzachu 30.dubna 1976/_
"Dialog je v naší epoše objektivní nutností.
Dospěli jsme k napjatému a tragickému momentu dějin lidstva,kdy
se může zvrátit lidská epopej,která začala před milionem let.
Jestliže lidstvo bude žít dále,nezpůsobí ’to setrvačnost biolo
gického vývoje,ale lidská volba,která vyžaduje,jak obdivuhodně
říkal Teilhard de Chardin,"společnou frontu všech,kdo věří,že svět
ještě postupuje a že naším úkolem je uskutečňování jeho postupu".
...stovky milionů lidských bytostí nacházejí smysl svého života
a smrti i sám smysl dějin lidstva v náboženské víře;pro stovky
milionů mužů i žen jest tváří pozemských nadějí a rovněž smyslem
našich dějin komunismus.Nezvratným faktem v našem století tedy je,
že budoucnost člověka nelze vytvořit proti věřícím ani bez nich,
rovněž však ne proti komunistům či bez komunistů...".
Tato slova napsal na začátku své studie"De l’anathème au dialogue*'
francouzský komunista Roger Garaudy v roce 1965,když se vrátil
ze Salcburku,v němž se koncem dubna 1965 zúčastnil kolokvia
"Marxisté a křesťané v současnosti^které pořádala katolická Paulus
Gessellschaft pod vedením ThDr E.Kellnera.
V téže studii píše Garaudy dále :"Měřítko hodnoty společenského
řádu zůstává čistě vnitřní:do jaké míry vytváří podmínky pro lidský
rozvoj člověka... Marxisté jsou tak málo spokojeni se zemí,že si
kladou jako hlavní úkol její přetvoření.Nejde tu o hru slov či o
kličku,jíž se chceme vyhnout nebeskému rozměru lidského osudu-Neboť přetváření země pro nás neznamená pouze změnu společenské organisace a techniky a zavedení nových ekonomických a politických vzta
hů mezi lidmi,nýbrž je to též hluboká duchovní proměna člověka:
osvobodit jej od veškerého odcizení morálního i materiálního,zname
ná uskutečnit při neustálém utvářenyvčlověka člověkem nový rozhodu
jící krok ve směru rostoucího polidsťování..Tento nový práh humanisace,činící každého člověka Člověkem,tázajícím se a tvůrčím,bude
znamenat nové odpoutání od země,to jest tentokrát ode všech odci
zení,která se utvářela po tisíciletí..."
Když psal Roger baraudy svou studii"Od klatby k dialogu",byl
členem politického byra francouzské komunistické strany,ředitelem
střediska pro marxistická studia a výzkum,a šéfredaktorem časopisu
"Cahiers du communisme"„Vydal do té doby knihy"Perspektivy člověka",
"Bůh je mrtev" a "realismus bez břehů".
Komunisté se odjakživa^usilovně zabývali problémem rovnosti všech
lidí.Ilusí rovnosti ovlivňovali a ovlivňují dosud masy;tato iluse
podmiňuje také dynamiku jejich doktríny.Dodnes.se^jim^všakvnepodařilo vysvětlit,proč má rovnost všech lidí učinit člověka šťastněj
ším.Také se jim ještě nikdy nepodařilo vyvrátit námitky kriticky
elánu a osobní odpovědnosti.Komunisté také^ještě nikoho nepřesved
čili,že je možno rovnost všech lidí uskutečnit bez represivních
opatření,Naopak dějiny nás poučují,že takové pokusy byly realisovány brutálním terorem-počínajíc velkou francouzskou revoluci pres
ruskou říjnovou revoluci až po současné revoluce ve všech světa
dílech.
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Na literárním večeru,který se konal dne 25 »dubna 1967 v-Praze,
požadoval komunistický filosof Ivan Sviták,již tehdy prohlášený po
litickým tyrem KSČ za revisionistu,strukturelní změny komunistické
ho systému v Československu» Proklamoval deset zásad',podle nichž
se má chovat každý československý občan:
Nekolaborovat s darebáky»Odmítat důsledně každou spoluzodpovědnost
za jejich činy.Nevěřit idedogiím.Myslet jako Evropan»Vměšovat se
odvážně do současného dění»Považovat dané společenské poměry za změnitelnéoBýt vždy kritický»Bojo vat za lidská práva»Jednat bez posed
lostí „Nenechat se zastřelit v mocenském boji různých zájmových
skupin nýbrž v sebeobraně sám střílet»
Manifest dvou tisíc slov ze dne 27,Června 1968 líčí nejprve
vnitropolitický vývoj komunistické vlády za uplynulých dvacet let»
Vaculík tvrdí s šedesáti sedmi komunisty,kteří manifest podepsali,
že národ nadějně vzhlížel k socialismu,že se však vláda v Česko
slovensku dostala do nesprávných rukou,že veškerou moc uchvátila
nepatrná skupina,která se považuje za vyvolenou»Za největší podvod
této kliky prohlašuje Vaculík její tvrzení,že její vůle odpovídá
vůli pracujícího lidu.Manifest varuje,že zdraví a charakter národa
jsou ohroženyo Obroda je nutná a nezbytná»Ovšem obrození bez komu
nistů nebe'» dokonce proti komunistům není prý možné. Nikdo v národě
nemá propadnout ilusi,že pravda sama zvítězí.
Alexander Solženicyn zahájil svůj projev v New Yorku v r»1975
těmito slovy:
"Jest vůbec možné,aby lidé,kteří trpěli,předali své zkušenosti
lidem,kteří ještě musí trpět?Může se jedna část lidstva poučit
z trpkých zkušeností druhé části?Jest možné vyrovat někoho před
nějakým nebezpečím anebo je to vyloučeno?
Je to absurdní.Celý svět umí číst.Ale nikdo není schopen rozumět»
Lidstvo se chová tak,jak by nikdy nepochopilo,co je komunismus.
Nechce pochopit anebo nemůže pochopit..».
Hrstka mužů rozhoduje o tom,co je dobré a co je zlé. Komunisté se
musí v současné situaci přetvařovat-to je samozřejmé.Občas je slyšímevhovořit o "lidské frontě",pak zase vyrukují s"dialogem s
křestáný* ".
To jsou myšlenky a slova mužů ,kteří1 komunismus znají„Všichni
byli s jeho doktrínou a praksí přímo konfrontováni.
My,kdo jsme se poučili o nelidskostech komunismu ve své vlasti,
ptáme se často sami sebe,jak je to vůbec možné,že^ve světě dochází
nadále k tragickým omylům,které způsobují nevypověditelná utrpení
milionů nevi ných lidských bytostí,jež se stávají obětmi komuni
stických režimů?Jak je to možné,že se představitelé naprosto proti
chůdných světových názorů a ideologií s divergentními mocenskými
ambicemi dohovoří a dohodnou-zpravidla ve prospěch komunistických
vládců?
Po druhé světové válce studovali psychiatři různé psychické feno
mény,které pozorujeme v době moderních totalitních režimů.výsledky
těchto studií byjy publikovány před několika roky„Systematickým
výzkumem se podařilo zjistit,jak ideologie působí ve vývojovém
uzrávacím procesu lidské osobnosti.Lidské osobnosti,i když byly
formovány naprosto ve svých thesích neslučitelnými ideologiemi,
jsou si přesto svou psychickou strukturou takřka k nerozeznání po
dobny.Při tom není neobvyklé,že se někdy až fanaticky hlásí k hod
notám,které si naprosto odporují „Hlavním znakem každé"ideologické
osobnosti" je její závislost na autoritě;její vnitřní rovnováha
je podmíněna závislostí na vjíější moci.

j_2
Dvě stě vězňů,kteří přežili hrůzy nacistických koncentračních tá
borů, bylo v šedesátých letech důkladně psychiatricky vyšetřeno.
Při tom se zjistilo.že ideologicky vyhraněné osobnosti mezi nimi*at už to byli kněží, komunisté, Jehovovi. svědci anebo órthodoxní
Židé 5 jednali v dobe své internace zelmi podobným způsobem a chovali
se z psychologického hlediska identicky.Dá/o se zjistilo,že se ideo
logicky zaměřené osobnosti adaptují τ různých kritických životních
situacích a v dlouho trvajícíma stressu .snadně ji než osobnosti
■ideologicky nezatížené >ZideologisoT/aní jedinci vycházeli v .nebez
pečných krasových situacích podstatně.lépe s členy SS-oddílů .než
ostatní vězni/Podobné zkušenosti máme z komunistických koncentrač
ních táborů-hlavně z těch,v nichž jme byli vystaveni nesnesitelné
mu teroru, jako tomu bylo napi'·, v Leopoldove/'.'
Naprostou závislost na autoritě nepozorujeme pouze u jednotlivých
osob ideologicky vychovaných nýbrž také v některých národních spo
lečenstvích ovládaných strnulým ideologickým režimem.Vládnoucí sku
pina může autoři lát i vně vládnout je.i z λ určitých podmínek,které
nejsou závislé jen na represivních opa třeních.^roto všechny totalit
ní režimy zdůrazňují ideologickou výchovu a bezvýhradnou oddanost
oficiální doktrine„Representanti ideologických systémů rádi hovoří
o různých duchovních hodnotách-humnnixě ,svobodě,lásce k bližnímu,
svobodné tvořivostí, „víře/nezadatelných lidských právech;mlčí však
o metodách„kterými vlád ίου.Ze zkušenosti víme,že jsou to metody ne
lidské, nesvobodné .byrokratické a όζ odně __e kreativní,bez· víry a
lásky .Povšechná· se Já říci,žc ideolog nedoved., proti člověku žijí
címu z víry dostatečně osobné milovat svého bližního ..Jeho láska
ho unáší do dal.<ých prostorů a lo 7”ďu!.?né budoucnosti, v níž se
má uskutečnit utopie,v ''herou zě. ' .ideologovi se jeví principy
důležitější než živoucí rcalita.Jc?-li do '.uhel· o, dokáže životní'
realitu přizpůsobit svým ideologickým principům..Ideologovo svědomí
tíhne k tomu,aby posukoval šebo i drun 5 podle vnějších,všem zjevných
projevů lidského jek:. í.Jeho svědomí mi. agresí· v ·ί charakter .Dokla
dem proto jsou zločiny proti .: ’.eskorti ■" 'ech dob Kolik ukrutnosti
bylo jen spěcháno ve žn.r.v ^eiíš ? Kríz tah .»>0". ogicró postoje vědou
k obsedancím.Id :cd ogic^á ' íra vcu? ž?.uje •■•ob-dné rozhodování a
jednání v kor? retníc' životních situzcích./Kare? R‘->hner varuje před
pokušením”brutálně o..ětov it uzdou generaci ve prospěch následují
cí; a učinit tak
budoucnosti molocha jehož žertvou se stává reálný
člCvěk v zájmu člověka 1: torý není reálný a který má vždy teprve
přijít”’/
Uvádím několik kriverií.podle nichž je možno posoudit,kdo žije
„podle nějaké ideologio/tou se může pod nátlakem stát i náboženská
víra/ a kdo žije svobodně ze své víry
V í r a
Ideo?- o g i e
Světový názor je hlásán misionář
Věřící človek žije podle svého svě
sky druhým.Ideolog káže a.poučuje. tového názoru nenápadně a nevtí
ravé o
K druhem’světovým názorům zásad
Snášenlivý k jiným světovým ná
zorům o
ně netolerantní-agresivuí ,
'b

? -·

Hodnota jiných světových názorů
je charakterizována o despektem.

Strohá poslušnost k zákonům a
předpisům,navenek osvědčovaná„
Svědomí závislé na externí auto
ritě ,náboženský formal:smus

Člověk se snaží ojevit positivní
hodnoty druhého světového názoru,
je ochoten se z nich něčemu na
učit.,
Náboženský a mravní život je plný
lísky átkví harmonicky v lidské
.es obnos i, i .Lidské vztahy nejsou
blokovány vnějšími principy a
předpisyo
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Zúžené mravní povědomí.RigorismusoChladné,křečovité,násilné
chování,bezcitné a mnohdy ru
tinované o
Rocit nadřaděnosti,především
k lidem jiného přesvědčení.
Tendence k osobité neústupno
sti a k rozumbradovství»
Přecitlivělost ke kritice vlast
ní osoby«
Tendence ke konfliktům s před
stavenými o
Odtažitý poměr k bližním.Tendence k osobnímu podivínství.
Lidské vztahy se utvářejí pře
devším na basi společné pří
slušnosti k téže ideologii»
Potíže v intimních vztazích s
přáteli-samozřejmě také v man
želském životním společenství»

Úsilí hlouběji milovat,snaha vy
trvale trpět a touha po osobní
spravedlnosti á to nejen podle
zákona»
Pocit rovnoprávnosti s jinými,
také s lidmi ostatních vyznání»

Schopnost naslouchat druhým a
ochota dát se od nich poučit»
Pohotovost uznat kdykoliv a pře
devším vlastní vinu»
Připravenost respektovat předsta
vené přes jejich chyby a nedoko
nalosti»
Procítěný.láskyplný vztah k bližnim.Lidská vzájemnost»
Lidské vztahy vznikají a zrají
z konkrétních setkání s druhými.
Obohacující a naplňující přátel
ské vztahy.Láskyplné společenství
předevšíi v manželství»

Přes brutální,rafinované a důsledné pronásledování křestanů se
komunistům nepodařilo vymýtit z lidí doma neuhasitelnou touhu
po duchovních hodnotách li/.ského bytí. Nysmyslným ideologickým
terorem dosáhli toho,ze se lidé doma důsledně brání jakémukoliv
ideologickému nátlaku.^nozí-dnes hlavně mladí lidé,kteří se naro
dili za komunistického režimu,touží po duchovní svobodě,která se
jim jeví jako ústřední jev lidské existence»Odmítájí zásadně
ideologické,, posto je,které poznávají denní zkušeností a jež je
nepřesvědčují,protože jsou motivovány existenciálně nepřátelským
vztahem ke všem,kdo nesouhlasí s komunistickým diktátem.^aopak
mohutní v potlačených a ponížených lidech doma psychická dispo
sice svobodně se rozhodnout pro život z náboženské víry,který
umožňuje lidskou solidaritu,protože ztotožňuje lásku k člověku
s láskou k Bohu.Mnohým je dnes doma po dlouholetých konfrontacích
s běsy nenávisti jasné^že opravdový vývoj lidské osobnosti v je
jím konkrétním uskutečňování jako jedné i mnoha možností lidské
ho bytí je podmíněn emociální schopností člověka milovat.Lidská
láska umožňuje milovat druhého člověka v jeho různorodosti a
uschopňuje jedince,aby snášel druhé lidi v každodenní blízkosti,
prožíval je v neustále se měnící,konkrétní podobě a osvědčoval
svůj vztali k nim projevy, jež vyvěrají z jeho nitra a rozlévají
se do šíře nejrůznějších služeb lásky. Jest.liže zkoumáme evo
luční tendence v oblasti náboženské víry,musíme důsledně rozli
šoval mezi sociologickým a psychodynamickým hodnocením víry.
Křestan,který je pronásledován,musí nutně jednat jinak než ti, o
kdo jsou zvykli posuzovat své křestanství podle vpcjsich projevu,
i když je v jejich srdcích prázdno.Opravdový křestan nikdy nežije
ye vakuu všeobecných pravidel náboženské etiky,nýh^rš integruje
tato pravidla svýmivkonkrétními rozhodnutími v reálných život
ních situacích.Krestané doma si dávají sami mravní imperativy;
rozhodně nečekají,že by je pro ně měly formulovat cirkevní úřady.
Takové mravní imperativy vždy odpovídají životním zkušenostem,
znalostem a duševní vyspělosti jedince žijícího z víry.

- 14 V sovětském oficielním časopise pro šíření ateismu"Věda a ná
boženství" byl v prvním čísle ročníku 1976 rozsáhle komentován
čtenářský dopis osmnáctileté komsomolky Světlany,která studuje
na jednom techniku v SSSR0Světlana píše:"Nikdy mne nikdo nepřemlouval a nenutil,abych věřila v Boha;a já jsem se o tuto otáz
ku dříve nijak nezajímala«Jednou jsem vstoupila do kostela-a něco
se ve mně začalo hýbat«Od tohoto pamětihodného okamžiku jsem
usilovala ze všech sil,abych byla jedno s touto svátou čistotou«
iMejsem fanatička nýbrž jen prosté sovětské děvče «Ruda se bavím,
chodím do biografu,dívám se na televisi;žiji tak jako ostatní«
Ale pro mne je velkým svátkem?když jdu do kostela/o tom neví ani
má matka-ta by se asi moc podivila/«Věřím v Boha«.«Kdyby všichni
lidé úpřimně věřili v Boha,přestaly by u nás podvod,lež,zrada a
vraždění«Není to chvályhodné toužit po čistotě?.. ."Lektorka
ateismu,která Světlanin dopis komentuje,přiznává,že je v sovět
ském svazu mnoho mladistvých z ateistických rodin,kteří nábožen
sky konvertovali«Krása se prý teprve stává krásnou,když v sobě
nese cosi humanistického,když lidem dopomáhá dosáhnout dobré cí
le,když je činí lepšími,moudřejšími,silnějšímio
Život lidí v komunistickém režimu nás poučuje o tom,jak se
lidská přirozenost dovede obdivuhodně přizpůsobit teroru.Komunismus se sice projevil v našem národním životě jako psychoplastický faktor,aleViy jsme se naučili na teror totalitního režimu
reagovat různými způsoby vnějšího chování a zároveň jsme si osvo
jili postoje,které chrání naše emoční a myšlenkové bohatství
proti sociálnímu tlaku,jenž pocitujeme jako protipřirozený.Vědomě
ale především podvědomě se snažíme uchovat si svou identitu a
integritu. Víinévelmi dobře,že tento modus vivendi musíme považo- .
vat za lidsky nedůstojný«Nikdo nemá právo požadovat na Člověku,
aby se choval proti svému nejvnitřnějšímu přesvědčení-v rozporu
se svou osobní mravností«
Po pražském jaru 1968 napsal redaktor časopisu pro teologii
V I A v úvodníku druhého čísla:"Kořeny všech věcí potřebují
temnotu živné půdy,aby se mohly zakořenit«Je pravda,že již po
staletí my křestané jsme zakořeněni do této české země a že po
dalším údobí bouří a vichrů začínáme opět znovu klíčit z této
české půdy«Za posledních let byli jsme téměř vyhoštěni z této
země,stali jsme se vnitřní emigrací,avšak tím jen zesílily naše
kořeny«Prošli jsme údobím církve tajné a pronásledované,přetvá
řející se dík síle života v církev soukromě personální«« Dnes '
chceme, a to právem,mnohfto dohnat;něco je nezbytně nutné ,avšak
všeho není ani třeba a nenívmožné.«« Dnes^svět kolem nás chce
nebo může chtít na nás křestanskou odpoved a ta-na to se nesmí
nikdy zapomenout-se rodí z Písma svat^ého aznašeho života,dík
živé víře»Jistě není správné říkat,že stačí víra uhlíře,když
uhlířem nejsem.A víra právem usiluje o intelektuální prostoupe
ní a rozvoj«.«"
vd osudového roku 1938 jde náš národ křížovou cestou;při je
jích zastaveních se každý z nás může zamyslet nad tím, jaký je
význam osobních obětí každého z nás,abychom mohli všichni žít
L
inteligentně,svobodně a mravně«Náboženská víra doma nadále pro
následovaných křestanůvnení vlastnictvím státu ani církevních
hodnostářůcVěřící křestané v naší vlasti jsou dále podrobováni
těžkým zkouškám.Život z víry od nich vyžaduje odvahu,statečnost,
pevnost a rozvahu.Každý věřící křestan doma je odkázán v těchto »
zkouškách jen na své svědomí,Boží milost a pomoc,aby skutečně
obstál jako vyznavač Ježíše Krista a jeho učení.Je povinnen
hledat pravdu v době duchovního temna,v kterém žije, a je povi
nen za poznanou pravdu bojovat.

- 15 Z .jara 1968 napsal ThDR Ata Mandl ve své studii”Kdo by se holand
ského katechismu bál?” toto:"U nás končí jedna perioda nábožen
ského života»Končí v souvislosti s jinými věcmi». U nás padlo
mnoho věcí,zda právem či neprávem,není treba rozhodovat v této
chvílioProstě nejsou.Ale prosím Vás,nevracejte se do minulosti»
Využijte možnosti a vytvořte formy křestanství"za socialismu”
skutečně z potřeby života»Církev není divadlo,ani museum»”
U nás doma potřebujeme činy ne podle potřeb nějaké politiky
církevních úřadů,ale podle evangelia Ježíše x\rista»Víra dnes ne
potřebuje v Československu-a prakticky nikde na světě-opatrnost,
ale svobodu a odvahu»Velkou,ba možná největší odpovědnost za svo
bodu v naší vlasti nesou křestané,protože mají dlouhou dějinnou
zkušenost,nejen zápornou,ale i kladnou,protože víc přijali a pro
tože je zavazuje Bůh»
Z dvou lidí,kteří nemají žádnou náboženskou zkušenost,jest asi
Bohu blíže ten,kdo Ho popírá .Myslím,že největší zásluhou soudobé
ho vulgárního materialismu a ateismu je to,že podstatně přispěl
k duchovní očistě mnohých lidí dosud propadlých modloslužbě»Je
jistě relativně snadné hovořit o Bohu negativně a odmítavě-když
tvrdíme,co Bůh není-,Je však někdy nesmírně obtížné hovořit o Bohu
positivně,protože Bůh není pro člověka objekt nýbrž jest absolutní
hodnotou v srdci lidského subjektu,Jestliže člověk Boha uzná,nerozřeší tím problém víry či nevíry,ale začíná teprve pracovat na
velmi složitém problému,jehož řešení možná nalezne-jestliže se
mu dostane Boží milosti,Uvěřit ještě zdaleka neznamená,že člověk
učinil pravdě a dobru zadost»Člověk žijící z víry může se svými
skutky podílet se na díle Stvoření»Zkušenost ho poučí teprve pozdě
ji, že jeho služba Bohu a bližnímu je plná radosti.
Odešli jsme z vlasti,abychcm sépbavili své duchovní a mravní
zodpovědnosti za všechno,co se domá děje a s čím nesouhlasíme?
Anebo jsme odešli proto,abychom popřeli své dosavadní názory?'
Odešli jsme do exilu,abychom si uchovali kodex svjoh kulturních
a mravních hodnot neporušený eventuelní další vynucenou kolaborací?
Vedlo nás k útěku úsilí zachránit svou identitu a osobní integritu?
Vždyt svým útěkem jsme ztratili domácí duchovní a společenskou
základnu,na níž jsme vnitřně vyrostli,ztratili jsme tvůrčí prostře
dí se specifickými národními podněty a vlivy,které.nás^formovaly
a inspirovaly,rroč jsme vlastně emigrovali?Je velmi těžko odpo
vědět na tyto otázky,které mnohé z nás mučí jako trpké vyčítky-a často intensivněji dnes než na začátku našeho exilu. Mnozí z nás
- se octli v exilu jakoby v labyrintu vnitřních a někdy i vnějších
konfliktů,které u nás způsobují.emoční krise»Chované^se v.těchto
nám dosud neznámých krisích ambivalentně-jsme vnitrně nejistí,
sympatie k světu? v němž nyní žijemese mísí se silnými antipatiemi
.k různým jevům v tak zvesvobodném.světě,láska k domovu je zkalována nenávistí proti vládnoucím diktátorům,oddanost a věrnost k
národu,jeho tradic i,kultuře je potlačována hněvem nad křivdami a
potupami,které jsme doma trpěli,Objevujeme v sobě neznámé postoje
k vlastní i národní minulosti a prožíváme nové lidské vztahy k
přátelům doma i v cizině.
Na své ambivalentní emoce reagujeme regresivně,což se prakticky
projevuje narušením našeho já.^ství/místo zdravého sebevědomí pocitujeme inadekvátní nejistotu projevující se nemístnou pokorou anebo
ppdlézavostí/,nejsme sto přiměřeně a věcně reagovat na vnější podpodvědomě se snažíme navázat společenské anebo intimní vztahy
a toužíme po záštitě druhých,! když se tím stáváme nesnesitelní.
Za regresivní postoje je vsak nutno povazovat tez projevy těch,kdo
se nemístně chlubí a pompézně vystupují»K těmto poruchám lidského
chování patří také demonštratívni vystupování arogantních domýšlivců»
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Je snadno pochopitelné,že sen každého z nás vynořují další trapné
Otázky:Selhali jsme v zápase národa.o jeho bytí anebo nebytí?
Trpíme desilusemi a depresemi lidí,kteří náhle poznali svět v je
ho skutečné podobě a s jeho neřešitelnými problémy?Jsme skutečně
jen nerealističtí snílkové,které zkrušuje stesk po domově?Nedovedeme se správně přizpůsobit dnešnímu životu?.V jaké době jsme
se to narodili?Jak se máme sami před sebou rehabilitovat?
Jako psychiatři se musíme často,takřka denně zabývat různými
psychickými potížemi našich exulantů.Vždy se nás tážou,zda neonemocněli jen proto, že odešli do exilu.Zodpovědně mohu prohlásit, že
většina psychických potíží exulantů není způsobena tím,že emigro
vali »A také psychózy,na něž někteří onemocní teprve v exilu,nema
jí příčinu jen v emigraci dotyčných.Aetiologie a pathogenesa du
ševních nemocí je také u exulantů stejně složitá jako u druhých
psychicky nemocných lidí«Specifičnost různých duševních poruch a
nemocí u Emigrantů nespočívá ve specifických syndromech a v exi
stenci specifických psychopatologických klinických obrazů,které
by bylo možno nosofgicky klasifikovat,nýbrž spíše ve zvláštním
/specifickém/nahromadění pathogenetických a pathoplastických fak
torů,které se mimo emigraci/uprchlické osudy/ vyskytují v podob
ných konstelacích jen výjimečně a zřídka kdy«
Končím slovy milovaného básníka,jehož nostalgii znám od roku
1938,který změnil životní osudy většiny z nás.Jaroslav Seifert
neodešel <>..
"Až budeme žalovati nebi/a až nám budou nejblíže/studený kámen
u mříže/ a nohy probolené hřeby,/at Ta,jež dneska okolo má/mladistvý půvab dívčích čel/ a je tu u nás v květnu doma,/přemluví
Toho,jenž se hněvá./Nebyli bychom víc než pleva,kdyby Bůh na nás
zanevřel/."
·· ■
/Citované vgrše jsou z IX.Sonetu"Věnce sonetů"z knihy Jaroslava
Seiferta ZPĚVY 0 ^RAZE,ilustrované Janem Zrzavým a vydané Česko
slovenským spisovatelem v Praze roku 1968/
o
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oo EVROPSKÁ KONFERENCE SVÚ v Interlaken zkončila velkým úspěchem.Pozo 
ruhodná byla úěapt i úro v eň.R e f e rá ty přednesené k tématu konference bu
budou uveřejněny v příštím ročníku časopisu PROMĚNY.Po konferenci
byla na valném shromáždění skupiny uctěna památka prvního předsedy
Dr.p.Pittera. Nový výbor byl zvolen opět s předsedou profesorem
Dr.Mojmírem Vaňkem ze Ženevy.
oo Na letošním zasedání MEZINÁRODNÍHO MENOVÉHO FONDU a SVĚTOVĚ BANKY
PRO OBNOVU A ROZVOJ v Manile na Filipínách se ozvala rozporná sta
noviska« Zástupci rozvojových zemí žádali více pomoci od zemí prů
myslově vyspělých - zástupci těchto pak se zdráhali dávat svým
chudým příbuzným k disposici stále větší a větší částky .Jedním dů
vodem pro to je obava z inflace - druhým však jsou dosavadní zkuše
nosti .Efekt dosavadní pomoci je prý malý zejména proto,že se vývo
jové země dost nesnaží vlastní aktivitou a iniciativou ji jak se
patří zužitkovat.Společný nepřítel číslo 1 je ovšem světová infla
ce.Boj proti ní se tedy stal v Manile nakonec záležitostí ústřední.
00 ZADLUŽENÍ ZEMÍ VÝCHODNÍHO KOPIJNI ETICKÉHO BLOpjvůči Západu stále
stoupá. V s o uc a sně" do bě c i nT^ji^c elý c"h~33"mi 1 i ar d dolarů. Z toho
nejméně 20 miliard činí úvěry dodavatelských firem.Alespoň jakés
takés splácení těchto obrovských dluhů způsobuje na Východě pocho
pitelně veliké potíže.Nezbývá tam ani na placení prostých úroků.
Jen zčásti pomáhá okleštění domácí spotřeby a fedrování vývozů za
každou cenu - na příklad v Polsku.
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