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Členský oběžník
Československého zväzu krestanských pracujúcich Švajčiarska

1977-November/December- 11/12
Jedna vánoční starost«
S poslední listopadovou nedelí začína Advent a křesťanský svět
se pripravuje na slavení Vánoc«Samozřejmě každý po svém.Vánoce
jsou:svátky radosti«Od té největší z príchodu Spasitele až k do
cela malým lidským srdcím a srdéčkům,která se v této době tak
mimořádně a do široka otvírají směrem ke svým bližním.K ušlechti
lým zvyklostem naší současnosti patří dávání vánočních dárků«
Ale-co dát? Tato neodbytná otázka ještě zvyšuje hektiku hledání,
běhání po obchodech a usilovného přemýšlení.Co tak-dát knihu?
Českou,Slcvenskou-ale vlastně jakoukoliv a o čemkoliv,o čem stojí za to si číst nebo co stojí za to se dozvědět. x',e nadarmo je
kniha od Guttenbergova vynálezu už 400 let skoro jako symbol ce
lého, přesně stejně starého historického období našeho novověku.
Dovedete si představit jak by byl vypadal bez ní?Říká se,že měli
lidé knihy ve větší úctě a lásce,když jich bylo jen málo„Připomí
ná se..ininulé století,kdy byla u nás doma kniha skoro jako zlato
a poukazuje se proti tonu na přecpané a nekonečné regály součas
ných knihkupectví, v nichž se neznalý člověk vůbec nevyzná. To
platí přece ale o všem-nejenom o knihách.Nevím-li,zeptám se,dám
si poradit,a příště budu už možná radit sám.Jak překrásné dobro
družství je pak přebírat se i nejpřecpanějšími regály a nejpřeplnějšími nabídkami,nakladatelství,též exilovích,a hledat knížky
pod stromeček-sobe zrn svým milým.Radíme Vám,věřte,dobře—zkuste to-zkuste dat k Vánocům knihu«
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Naše winterthurská místní skupina pořádá letos svou tradiční
MIKULÁŠSKOU ZÁBAVU VE WINTERTHURU
v sobotu 10«prosince v hotelu VOLKSHAUS vedle hlavního nádraží
s rozdílením dárků,s tombolou a zábavnou vložkou- K tanci i po
slechu bude hrát hudba pana Rytíře-tentokráte.na přání stálych
návštěvníků tišeji než obvykle-Qd 20«do 2 hodin«
DĚTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A BESÍDKA bude už v neděli 4.prosince
odpoledne ve 14 «hodin v sále kostela St«Ulrich na rohu Schaffhau
ser str« a Seuzacherstr./při výpadovce z Winterthuru směrem Schaff
hausen/ «Svatý Mikuláš rozdělí přinesené dárky a program besídky
obstarají žáci české doplňovací školy pod vedením jejího ředitele
bratra Joba a Otce Šimčíka.Maminky prosíme-jako každoročně-o slad
kosti z jejich kuchyně k rozdělení mezi přítomné děti«
Vstupné na sobotní taneční zábavu 15 SFr.Na dětskou nadílku vstup
né dobrovolné.Informace a závazné reservace od 7.listopadu denně
po 19.hod.telefonicky- 052/295923 nebo 052/273917.
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oo KONGRES NAŠEHO CNG se konal, jak známo, ve dnech 5. a 6.listopadu
v Luganu, za účasti zástupců také našeho svaz.u/předseda L.Husák,
místopředseda I.Meszaros a předseda největší místní skupiny A.
Užovič/»Kongres projednal a schváli nové prohlášení zásad a nový
akční program»Jednání bylo velmi živé,tu a tam i bojovné, a spo
třebovalo tolik času,že se na třetí připravený bod programu-na
nové stanovy-už nedostalo »-Stanovy budou -tedy projednány napřesrok,
kdy bylo usneseno svolat za tím účelem zvláštní mimořádný kon
gres »Delegátů bylo celkem 220 a celé setkání bylo vzorně připra
veno a vedeno.V čele četných hostí z politického a kulturního
světa se. ho zúčastnila také předsedkyně spolkového parlamentu
paní EoBlunschy»S vzácnou jednomyslností přijal kongres základní
thesi proh 1 ášení. zásad, že se CNG jakp _křestanská .organisace dává
ve. svých cílech a metodách _yést. křestanskpu._spciáiní. naukou a křeslánskou sociální ethikou.Že všech nožných otázek,které pak byly
předmětem jednání,podtrhli delegáti zejména význam účinné podpo
ry rodiny a potřebu dobré rodinné rolitiky»Předsedou na další
čtyři r ky byl zvolen opět Dr»Guido Casetti»Při jeho intelektu
álních a lidských kvalitách je samozřejmé,že aklamací.
oo Zastupitelstvo RADY SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA,no.jvyššího orgánu
našeho exilu,se sešlo ve.dnech 5»a 6»listopadu v kanadském Toron
tu »Před šedou zastupitelstva na další období byl zvolen
Rudolf Fraštacký, I.místopředsedu Čeněk Torn,II.místopředsedou
Dř.Jozef Mrázek» O předsedovi výkonného výboru,kteružto funkci
zastává' znamenitě od obnovení činnosti Rady Dr.Mojaír Povolný,
bude rozhodnuto dodatečně písemným hlasováním všech členů»
oo ČS.PORADNÍ SBORzV ZAPADNI EVROPĚ sněmoval,jak jsme oznámili v mi
nulém čísle ZPRAV, v Hohstu na rakousko-švýcarské hranici.Novým .
předsedou byl zvolen 1 ny ■„ E d u ar d Junič ek z Winterthuřu’· ve Švýcar
sku „Na symposiu řízeném Dr.J.Pccháčkem přednesli hodnotné referáty
Dr.A»Kratochvíl,F.Meloun a signatář"Charty 77,: Dr. J «.Krejčí.
00 WVA-SVĚTOVÝ SVAZ PHACUJÍCÍCH/V/eltverband der ArbeitnehmoT/,jehož
členem je i náš CNG,konal svůj kongres ve dnech 17.až 21.října
v Belgii v městě De Haan.Ze 200 delegátů byly nejméně dvě třetiny
z rozvojových zemí.Ze tří největších odborových svazů/sociaíistický,komunistický a křestanský WVA/ má-WVA nejvíce Členů v mimo
evropských zemích.Hlavní témata kongresu:Orientace WVA.s ohledem
na rozvojové <země a multinacionální společnosti.

oo NEDERLANDSE_STICHTING._C^ENJUS ve spolupráci s Federatie Ontheémďěň en Vluchťelingen in Ňederland/FOVIN/ hodlají uspořádatzv
Amsterdamu v. prvních měsících r.1978 výstavu "ČEŠTI A SLOVENŠTI
UMĚLCI_V EXILU]’. Vyzýváme umělce?kteří se chtějí výstavy zúčast
nit, aby se přihlásili do k· nce lis’..opadu 1977.Ny výstavě,která
bude mít oficielní charakter,budou kromě obrazů,soch,plastik a
dřevořezeb vystaveny též knihy exilových nakladatelství»Dopisy
a dotazy řiďte na adresu NEderlandse Stichting Comenius,postbus
244 - NL-2000AE Haarlem- Nederland.
oo FRANCOUZSKÝ REFORMOVANÝ SBOR ve V/interthuru/Neuwiesen jstr. 40/,
i pořádá v neděli 4.prosince v 17.hoď.varhanní'koncert naš ho prof.
Ú.Balcara. Se starou barokní hudbou budou současně promítány obra
zy slavných malířů téhož století.Na závěr zazní i české koledy.
Dobrovolné vstupné.Je to třetí repríza zda ilého koncertu v Curychu loňského roku.
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STARÉ IKONY vystavuje "GALERIE HA"-Alte Neerachstr«36,8173 Riet
b.Neerach/tel.01/8581377/»Galerii,v které vystavovali své obrazy
již Lucie Radová a Lubomír Štěpá .,vede náš Dr.Fetr Doležal·»
00 KNIHA MILOVANÁ DŽILASE: NOVA ..TŘI PA /^r i t ika s oučasného korauni srnu/
vyjde v prosinci v nakladatelství DÉMOS,Postfach 263,8053 Zurich.
Cena 18 SFr/subskripční 14,5o SFr»/
00 BÍLOU KNIHU o dodržování lidských práv v Německu a vůči Němcům ve
.Východní Evropě zpracovala a vydala parlamentní frakce CDU-CSU»
Dokument pojednává především o situaci v NDR resp.o tom,jak tato
zásadně odporuje dohodě z Helsinek»Je určen konferenci v..Bělehradě«
oo 60 LET MIZERNÉHO HOSPODAŘENÍ? Tak nadepsal redaktor švýcarského
"Handels Zeitung" článek k í.tošnímu výročí Velké říjnové revolu
ce .Proti velkým slovům sovětské propagační mašinérie připomíná
několik závažných skutečností.Za to,že se SSSR doposud hospodářsky
nezhroutil' ,vděčí jedině l!kapitalistickému"Západu,který vždy po
mohl v nejkrizovějších situacích;Hned po revoluci/která mimocho
dem svrhla nikoliv cara nýbrž sociálně demokratickou vládu/,pak
za hladomoru v r.1922,po v.1928,kdy západní firmy dodaly do SSSR
90% celého investičního programu,během druhé světové války,kterou
by SSSR býval'musel bez pomoci USA vzdát již v r.1941.a znova v
letech 1945 až 50 a dále až dodnes.Jen v r.1976 dovezla ^os^sugai
Západukterému je již 20 miliard dolarů dlužna ,za další 3 miliardy»
Před ro 1914 bylo carské Rusko největším vývozcem obilí-dnes je
SSSR jeho největším "dovozcem.Pokud jde o životní úroveň obyvatel
bylo v .r. 1914 ·. ra 21. mí stě /v p'ôradi carské Rusko - dnešní SSSR je
rovněž na 21..místě.Pokud jde o zprúmyslnění země,ktoryše SSSR
tolik chlubí,nc-hi pravdou,že začalo J'eprvě~ríjnovou revolucí.Už
v r.1914 bylo carské_Rjisko pátou největší průmyslovou zemí svetas. tehdy vůbec největším ročním průměrným přírůstkem.Co tedy vlast
ně dnes SSSR oslavuje?
00

oo CVP,Křestansko-demokratická 15dová strana Švýcarska.se nehodlá
dat vázat jakýmkoliv ^b3anslč.Ym’ý:.oTiii"kym blokem,Bude se rozhodovat vždy a zásadně samostatně«Prohlásil to její předseda WyER
na podzimním shromáždění delegátů mládežnické organisace "JUNGE
CVP" »
oo SACH^ROV-HEAR1NG jako doplněk-benátského bienále dissidentů/viz
minulé číslo ZPŘaVÁse koná v Římě koncem listopadu»Je·to pokra-,
čování podobného setkání v Kodani v r.1975» A.Sacharov poslal organisačnímu komitétu již koncem říjne svoje poselství,v němž připo
míná mezi jiným i československou Chartu 77*Bulharský uprchlík
referoval o t.č.nejméně 10,000 politických.vězních v bulharských
žalářích» Signatář Charty Ivan Biaar.. vylíčil atmosféru stálého^
strachu v současném Československu» Stejně referoval Dr.J.Krejčí.
oo SVĚTOVÁ SPOTŘEBA. ENERGIE STOUPNE do r«2020 na troj- až čtyřnásobek
dnešní hodnoty«K tomuto výsledku došla’’Světová energetická konfe
rence",která zasedala v Istanbulu»Při výpočtech se již bralo^v
úvahu,že se co nejdříve uskuteční všechna možná úsporná opatření
a že průměrný hrubý sociální produkt poroste jen omezeně,t«j«asi
o 3%..ro.čně_. takj/e-se do reku 2020 jen asi zdvojnásohí-pochopitelně
za předpokladu vývoje bez katastrof,bez válek a politických kom
plikací.
00 40»000 PODPISU měla již počátkem listopadu protestní.akce na pod
poru ’’Charty 777 kterou z popudu Ludka Pachmana zerganisovala v Ně
mecku” Svobodná společnost pro podporu přátelství s národy Českoslo
venska" .
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DOKU M E N T Y

HANA PONÍČKA - 2.MAREC 1977 o
-Skoro tri štvrte roku trvalo pokial sa dostal na západ a mohol
byt odtlačený prejav slovenskej spisovatelky Hany Fenickej,ktorý
predniesla v Bratislave na marcovom sjazde Zväzu slovenských
spisovatelově Za svoju volku statečnost doplatila vylúčením zo
Zväzu a zákazom publikovat.Pre závažnosť toho,čo sa odvážila povedat,uverejňujeme aspoň malú čas t textu,ktorý sme dostali do- rúk·
Vážené zhromaž enie!Žijeme už devät rokov v ovzduší mimoriad
neho napätia^celospoločenského»Aj pri dlhšom trvaní takého napätia
môžu vzniknút-a aj vznikajú- diela dobré pre čitatelův i pre ná
ročnú literárnu kritiku_.No vznikájú,vznikli aj školy neúmerné.
Stratili sme v čerstvo uplynulých rokoch viac významných spisova
telův „Umreli , ale ich diele sa i ďalej vydáva.Popri nich stratili
sme však aj veľa význačných,tuná i inde žijúcich snisevateľov,
tvorby plne schopných.Ich dielo už viac rokov nevychádza.Podnes
nie sú spolučlenmi našej spisovateľskej organizácie,ani nusmú pu
blikovat takí spisovatelia ako Dominik TA 1 ARKAi^Puter KAÍtVnŠ,Ladislav Ťažký,Ani vysokohodnotné preklady Zory Ježenskej z ruskej,
sovietskej,anglickéj klasickej i súčasnej literatúry-na rozdiel
od diel iných,v poslednom období zosnulých spisovatelcv-nevychádzajú,nesmú vychádzat.KeďžeQnebblb . jej menovspomenuté medzi ostat
nými pred minútou·ticha,ktorú sme mali vzdat úctu dielu i památke
všetkých našich v poslednom období zosnulých spisovateľov,robím to
krátkou pomlkou aspoň teraz....
-'.•Nezabudnem ani na ten obraz našej súčasnej literatúry,aký sa
mi .zjavil pred pár rokmi,keď mi žiaci a ich učitelia a profesori
slovenčiny ukazovali z príležitosti mojich besied po školách v
rozličných okresoch celé přeškrtané strany v učebniácí-ch litera
túry.S akým poučením o našej histórii vyjdú raz do sveta tieto
detiýtáto mládež,ktorá musela vlastnými rukami škrtat v učebni-...
ciach mená a diela svojich žijúcich spisovatelev,ktorých si pred
časom učila vážit,milovat ich?.....
>--Ale aj prípady vymetania sadzieb,ba i šrotovania čerstvo vyšlých
kníh,diel to našich vyradených spisovateľov,patria do tohto obrazu..
•••Vážené zhromaždenie! Nevládzem už ďalej sa tajne hanbit,že já
smiem publikovať zatiaľ čc^druhí ne „mú.... Trpíme morálne a naše
morálne utrpenie je z morálnych útrap druhých,z neustálych roz
porov medzi slovom a činom,z bujnenia poloprávd a lží,z neustá
lych dvojtvárností,z nepochopiteľných zákrokov,škodlivých našej
spoločnosti.. Náš štúrovský básnik pred 130 rokmi povedal:"U nás
sa ľúbi. !" Druhý zase:"U nás^sa spieva!” A náš básník-ľud,leba
je on podnes náš básnik najväšipí,neprekonaný v sršaní tých isíer
energie-z jeho poézie i v časoch najhlbšieho útlaku,tento-nášš ludíud-básník, konkrétny človek ,.dnes hovorí : "U nás sa klame!"..........

o° PAVEL LýdJDOVSKÍ, signatář Charty 77, vc vyšetrovací vazbě od
17.října, byl 24. listopadu propuštěn prozatímně na svobodu.
Landovský má být později postaven před soud, údajně pro násilí,
jchožse.prý dopustil n \ příslušníku SNB. Datum procesu nebylo’pro zat ím o známeno.
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POD ČERNÝM PRAPOREM.
Mohli bychom stejně dobře říci"ve znamení rudé hvězdy,hákového
kříže či samopalu” »Japonská frakce ’’Rudé armády"/jak příznačný
název!/,Baaderovci v NSR,španělské GRAPO,palestinská komanda....
mají společný jmenovatel-násilí,teror jako metodu,jako formu bo
je« Boje-proti komu? Na to oni sami nedovedou odpovědět a mani
pulují všeobecnou frází"proti světovému imperialismu” ,aniž jej
ovsem dovedou definovat a určit.A za co?Opčt slyšíme banální klišé”za vítězství proletariátu”oPodíváme-li se však blížeji na tříd
ní původ těchto lidí zjistíme,že synáčkové a dcerušky z bohatých
rodin jsou dělnické.třídě a proletariátu na hony daleko»Jejich
program,dá-li se vůbec toto slovo použít,se dá resumovat slovesy
. "rozbíjet,ničit,žabíjet” a pozdvihují-li vůbec nějaký prapor,má
černou barvu anarchie»Ostatně ku^př.znak německých teroristů-vrahů Schleyera,Bubacka a dalších-ĽýLuví sám za sebe:pěticípá
hvězda a v ní samopal»Ale tady už končí Marx i Mao-Ce-tung» To
už není' boj,to je řezničina.Hezká mladá děvčata,pohlední chlapci»
Jejich "ideologie",pomazaná krví,vyvěrá z negace takřka všech ..
hodnot naší civilizace a kultury,jak je pracně vytvářela staletí,
z nihilismu,duševního prázdna,z naprosté averse k úctě k životu»
"My chceme,my žádáme..." Kdo je to‘'my?Jde o hrstky krajně nebez
pečných extremistů,jejichž bezcitnost a brutálnost mají už jen
krůček k sadismu.Jak jinak označit kupř.chování únosců Lufthansy
z Mogadiscia k cestujícím.,mezi kterými byli i děti, ženy a nemocní kteří neměli s cíly vzdušných pirátů nic společného-když je dr- f
zeli pět dní v čtyřicetistupňovém dusnu v letadle,bez jídla a
bez pití., a- sami popíjeli před jejich očima chlazené pivo?
A ještě něco:jejich akce jsou nedomyšlené.Místo aby pro své
.ideologické chiméry získali jakous takous podporu části veřejné
ho mínění,dosáhli právě opaku;dostali se do isolace,nebot obrov
ská většina světové' ’’’eřejnesti je odsoudila a vyslovila HALT te
roru.Určité sympatie s nimi projevila jen extremní levičácká
hnutí,ale i ta se povětšinou sice ztotožnila s"politickými"cíly
teroristů,ale distancovala se od metod,jak jich dosáhnout»Větši
na těchto banditů se"inspiruje"příkladem El Fatahu a dalších pa
lestinských bojůvek/mnoho západoevropských či japonských tero
ristů a anarchistů prodělalo výcvik a instruktáž v táborech fedayinů/."Politický"základ jejich ultimat je prosáknut·zuřivým
a nenávistným antisemitismem.Tu vlastně kráčí ve stopách Adolfa
‘Hitlera,nemají však prostředkypostavit plynové komory»Vrhájí
bumerang;"hájí" palestinskou věc tak,že i prostý člověk z ulice
nakonec dospívá k názoru,že Izraelci zřejmě jednají správně pro
niká jí-li na cizí území/říká se tomu tak rádo"agrese"/,aby zli-' ·
kvidovali doupata zločinu.
Tedy ne pouze vražená,ale také sebevražedná komanda»"Ka .ikadze"
sedmdesátých let našeho podivného století...
M Kříž
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SOVĚTSKÝ SVAZ JE NEBEZPEČNĚJŠÍ než Spojené státy protože při
pravuje ofenzívu,kdežto Američané zajištují svou obranu",prohlá
sil čínský delegát Čen-ču v politickém výboru VS OSN a dodal,že
SSSR se snažď "obklíčit Evropu", zejména od severu a od jihu,
a že tři čtvrtiny veškerých jeho ozbrojených sil.včetně nukle
árních střel o středním a krátkém doletu je rozmístěno na evrop
ském světadílu a v evropských mořích.SSSR,podle čínského delegá
ta, nemá o zbrojní rovnováhu s USA zájem,ale naopak usiluje o
"globální strategickou převahu",aby nohl svou vojenskou mocí
ovládat svět.
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Ivan Cuhra/Dánsko/
Pozdravné poselství československých stranických a státních
orgánů ke kulatému výročí Velkého Října,tak jak zaznělo z česko
slovenského rozhlasu,nám nejlépe pi'ipomelo, že také v Českosloven
sku se blíží■jubilejní oslavy třiceti let.nic neříkajících frází,
polopravd,překrucování a l'í,pomlouvání,ponižování a utiskování«
Když zdejší tisk přinesl zprávu o československé amnestii,při
jali to naši dánští přátelé se zřejmým ulehčením,protože”teď se
konečně budeme moci,my-t«j.exulanti-podívat domů". Jak jim ab
straktními slovy objasnit složitost celé akce,již nelze prohléd
nout ve všech souvislostech ani po důkladném prostudování Směrnic
čsovlády a direktiv příslušného čslvyslanectvíiJak popsat neproni
knutelnou džungli socialistického zákonodárství,jež sice na papí
ře umožňuje... to či ono, současně však vyslovuje výhradu proti čin
nosti, jež” jakýmkoli způsobem porušuje zájem ČSSR”šZrádnost a ne
bezpečnost této klauzule pochopí jen ten,kdo zažil socialismus
na vlastní kůži oPouze osobní zkušenost dává poznat,jak neskona1e
málo nebo nesrovnatelně moc mohou znamenat slova a co všechno se
za nimi skrývá»
Lidé tady na Západě si pohříchu nedovedou ani představit třicet
let socialismu pod záštitou kulometů a minových polí Šumavy a
Českého lesa»Nevědí nic o všech těch statečných lidech,jež za
opravdovou demokracii a lidská práva obětovali existenci,rodinu,
život nebo aspoň nejlepší léta ztrávená v kriminále«Čas od času k
nim sice proniknou kritické hlasy některých ze západních komen
tátorů či východních dissidentů,nemohou však přehlédnout celou ne
radostnou socialistickou skutečnost«Sousedé za východními humny
jsou jim často vzdálenější než oběti rasismu v jižní Africe,upr
chlíci z Chile nebo Aminovo řeznictví v Ugandě.
Nedostatek informací,bez nichž není možný kontakt,diskuse či
výměna-názorů,padá
části na vrub většiny západoevropských stát
níků, jež jednáním o odzbrojení přikládají daleko větší význam
než sporům ô lidská práva«Nebylo by nezajímavé zeptat se některého
ze zdejších exponentů,jak by se asi-navzďory všem jednáním-Sovětský Svaz zachoval v současných hospodářských a jiných potížích
Západu,kdyby sám neměl tytéž problémy a navíc dissidenty,rozbroje
v evropské komunistické rodině a Čínu za zády«
Nám musí vyvstat otázka,zda komunismus,jenž se přes všechny
řeči o mírovém soužití nevzdal myšlenky na ovládnutí světa,by se
v příznivých podmínkách spokojil upevněním svých pozic v mezích
nynějšího' statutu quoT Neubráním e se úvahám o případné obranýschopnosti západních armád,jež se prakticky rozpouštějí od pětku
do pondělka a jejichž muniční skladiště jsou střežena všelijak
a už nejednou s e stala zásobárnou teroristů.
Není třeba fantasií,stačí pohlédnout na oblast evropského Stře
dozemí, jež se zdá být čím dál zralejší pro komunisticko-socialistický experiment»Tamním socialistickým předákům by rozhodně
neuškodila menší přednáška o tom,jak to dopadlo s československými
socialisty a sociálními demokraty,jež se před třiceti lety spo
jili s komunisty v boji za lepší zítřek.
Těžko přesvědčit zdejší levicové teoretiky,nespokojence a sníl
ky o tom,že světový komunismus se šíří násilnými metodami,proti
nimž jsou všechna tolik kritizovaná bezpečnostní opatření Spol
kové republiky proti terorismu.i ” Berufs v erb ot”-; nevinnými hrami
poplašených dětí. Jak vysvětlovat lidem,že konec bombardování ne
vyřešil všechno,že opravdový systematický teror násilného přesvědt
čování/’normalizování”,přemistování a vyhlazování začal v jiho-

- 7východní Asii až po odchodu imperialistických vykořistovatelů?
Jakýma průměrný občan západního světa pochopit,že desetitisíce
lidí raději volí cestu moři bičovanými tajfunem a kulkami stráž
ních člunů,než by zůstali v Komunistickém ráji,kde se přece ne
bo ju je ,nebombarduje ani nepopravuje.
Jen dobromyslnou naivitoulze omluvit představu,že osvoboze
necký boj zemí třetího světa,'jénéčím jiným než bezohledným vy
hlazováním všech,kdo smýšlejí jinak než nositelé”lidové moci”.
V tomto světle je třeba vidět i-mimochodem doma velice nepopu
lární -výrok dánského ministra zahraničí Andersena,jenž si'pŕes
všechnu rutinovanost a zkušenost před návštěvou Kuby neodpustil
pochvalnou poznámku o kubánské intervenci v Angole.
Žijeme proste ve světě,jenž pro malichernosti často nevidí
za špičku nosu.A nejsme už sami infikováni tímto maloměštáctvím?
At už hodláme hledat trn ve vlastním mase Či nikoliv,měli bychom
v těchto sychravých a pochmurných dnech připomenout sobě i ostat
ním Honzu Palachajenž se v lednu 1969 zoufale pokusil vzburcovat
a sjednotit národ.Nebylo jeho vinou,že se murSodařilo jen po do
bu vlastního pohřbu.Sama skutečnost,že jeho výročí není zařazeno
do letošního obšírného^kalendáře jubilejí,jež se hrnou na hlavu
neštastných lidí mezi Šumavou a Tatrami,je nejlepším důkazem
toho,že mateřský jazyk Čechů a Slováků už plných*třicet let je
snůškou nabubřelých nesmyslů.

EUROKOMUNISMUS A STÁT o
Tak nazval svou knihu vůdce španělských komunistů Santiago
Carillo. Autor je toto náhledu,že kapitalistický pořádek v zá
padní Evropě nemůže být změněn násilím.Hledá proto jinou cestu
k získání moci.Státní aparát má být"přeměněn" a nikoliv rozdrcen,
jak žádal svého času Lenin.Socialistické síly musí začít s tou
to proměnou a získáním státního aparátu již během stávajícího
kapitalistického řádu. Pro tuto přeměnu buržoasního šťátiu v stát
sěúřokomunistický má Carillo několik receptů.Nejdůležitější je
přeměna t.zv.ideologického aparátu.Dle CarjLlla jsou to masová
prostředky,university,školy a církev.Radio^televize musí být
získány "sympatisanty"hnutí «To je první:přeměna masových pro-,
středkůe Sympatisanty nemusí být nutně· komunisté «Rozhodující je,
aby"sympatisanté”spolupracovali při ideologické přeměně obyva
telstva ^Strategie dnešní revoluce ve vyvinutých kapitalistických
zemích spočívá,.v tom,že se přemění ideologické aparáty,když ne
úplně, tak "aspoň částečně-, a využijí se v boji proti monopolisaci
kapitalistického státu -píše Carillo. Při tomto dobývání ovlá
daných posic nejde o"určitou politickou stranu" alevo všechny
revoluční pokrokové síly".Cílem boje je přeměna ve vědomí obyva
telstva neboť’žádná třída nemůže trvale státní moc udržet,když :
ztratí hegemonii v ideologickém aparátu".. Toto"přeměněné ve
řejné mínění" má způsobit tlak na demokracii,při čemž se musí po
kusit isolovat ozbrojené síly a získat^Šspoň částečně
na svou
stranu«Další krok je přeměna či rozložení policie a vojska.Je
to něco obdobného,jak) ve Francii v r.1975 a v Holandsku,kde
vznikly vojenské odborové svazy. Vůle ozbrojených sil musí být
bezpodmínečně oslabena.Ovšem i zde vidí Carillo slabinu.Takto
přeměňovaná armáda bude málo prospěšná nastávající revoluci.
Diktaturu proletariátu považuje Carillo za nepotřebnou.Aspoň
pro Západní Evropu.Zná nový výraz"hegemonie pracujících",resp.
"imperativní mandát".Podle něj mají masy mít právo,kdykoliv
chtějí,odvolat či lépe sesadit poslance.Carillo nepíše ovšem,

kdo patří do té masy a kdo a jak bude s masou manipulovat.Pari11o
ostře kritizuje sovětský model,jako byrokratický socialismus.
Kritikou došel dál než stávající kritici lenínismu.Kritizuje so
větský systém moci a tím nepřímo i Lenina.0 čínském systému vůbec
nepíše.Dle něho je diktatura proletariátu možná jen v zemích má
lo vyvinutých,jako to bylo vr.1917 v Rusku.Ovšem zapomíná,že v
zemích málo vyvinutých není· fakticky žádný proletariát.V zásadě
se ovšem nezřekne hegemonie komunistické strany.Zaměnil jen
diktaturu proletariátu za hegemonii mas. Jak ovšem by chtěl tuto
hegemonii získat a udržet bez represe,to ve své knize neuvedl.
V zásadě se tedy od Lenina nedištancoval.Politicky se nezřekl
ani vedoucí role strany ani třídního boje.
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NÄ30ŽgNSKY ÚTLAK V ČESKOSLOVENSKU.Na synodu,který se konal v zá
ří v Římě,promluvil jménem biskupů v Československu biskup Mons,
Julius Gábryš,apoštolský administrátor v Trnavě,o náboženské si
tuaci v Československu,zejména o poměrech v náboženském vyučování,
V rozporu s oficielním tvrzením komunistické vlády se připravu
jí nové formy útlaku,Žádost,aby bylo dovoleno vyučovat nábožen
ství v kostelích,byla zamítnuta a vyučování náboženství na školáchse Madou nejrůznější překážky, ze jména pomocí nátlaku na ro
diče, jímž se hrozí ztrátou zaměstnání, Mons.Gábryš prohlásil,že
za této situace vyučování náboženství na školách mizí dolně.

NOVA SOVĚTSKÁ ÚSTAVA, V pařížském časopisu”Russkojo mysl” kriti
zuje dne 7,července letošního roku kijevský spisovatel G.lij
Snegirev v otevřeném dopisu novou sovětskou ústavu. Píše” Je to
lež,jestliže váš stát tvrdí,že vyjadřuje vůli a zájmy národa a
že celá moc patří lidueJe lží tvrdit,že největší cíl vašeho státu
je zvýšení materiálního a kulturního životního standartu národa.
Je to lež,že vedete politiku míru a že bojujete za upevnění bez
pečnosti národů. Lží je prohlášení o svobodném vývinu národností
a o právu republik na svobodné vystoupení ze Sovětského Svazu,
Lží je- a hanbou váš volební systém,kterému se vysmívá všechen lid,
lží a hanbou je vaše hymna kde jste nahradili Stalina Leninem”,
y^CE NEŽ 190 sovětských časopisů v r.1978 podražila to až o 100%;
tak ku př,’’Krokodýl” zvýší cenu z 10 na 20 kope jek. Podle neofici
álních zpráv z Moskvy postihne zvýšení cen širokou paletu časopi-*
sů od módních magacínů pro ženy až po teoretický týdeník”Komunist".
NEDOSTATKOVÁ POVOLANÝ, v nichž je ve Švýcarsku i za současné hospo
dářské deprese nadbytek pracovních příležitostí,jsou podle ofici
elních statistik tatoíČíšníci,servírky,pomocný personál v poho
stinství a v domácnostech,zedníci,pomocné síly ve stavebnictví,
zámečníci,mechanici,klempíři, svářeči,malíři,tkalci· a soustružníci,Naproti tomu je nedostatek pracovních příležitostí v povo
láních komerčních,technických a učitelských.
PRŮMĚRNÝ ZISK dvanácti největších švýcarských průmyslových podni
ků činil v ro1976 podle zveřejněných bilancí-pouhé 4% z celkového
obratu.Daně činily 2,8%,odpisy 4,9%,osobní náklady 25,7%·,materiá
lové 44% a ostatní náklady 18,6%.

00 UNIFORMOVANÍ PRÍSLUŠNÍCI SOVĚTSKÉ POLICIE hlídkující pred americkým zastupitelským úřadem v Moskvě zadrželi 25»listopadu sku
pinu asi deseti mužů,žen a dětí»Tito se pokusili obdržet svolení
k návštěvě budovy velvyslanectví,avšak to policisté odmítli,za
tlačili skupinu k připraveným vozům a odvezli» V říjnu se šesti
Gruzíncům podařilo hlídky oklamat a do budovy,kde pak strávili
dva dny, vstoupit»
oo "ZAKÁZALI MI V^MOSKVŽ PROMLUVIT protože mně někteří sovětští’představitelé chtěli tímto způsobem dát najevo své rozhořčení",řekl
Santiago Carillo po návratu z SSSR z oslav 60»výročí VŘSR."Byl
jsem překvapen nedostatkem inteligence těchto lidí”,dodal Carilló,
a řekl,že mu ' " ' nabídli,aby promluvil v některém provinčním
městě,avšak"proto jsem do Sovětského svazu nojel"»Vysvětlil,že
ve svém projevu chtěl vzdát hold velkému výročí a zdůraznit
úlohu. SSSR v boji proti hitlerovskému·, Německu;o zásadách a cí
lech KS Španělska se chtěl zmínit jen velmi stručně»Nakonec novi
nářům na madridském letišti pověděl,že vvr»1978 na oslavy 61»vý
ročí opět pojede a s úsměvem dodal:"Ujištuji vás,že tentokráte’
tam promiň vím” »
+ + + +
VRAŽDY A SEBEVRAŽDY TERORISTU. Již několik let čteme v Jemním
tisku a slyšíme v televizi i v radiu o vraždách,loupežích a úno
sech páchaných lidmi,kteří tvrdí,že chtějí tímto způsobem vybu
dovat nový svět. OJtsraněním demokratického řádu západní společ
nosti by chtěli tito maffisté z řad revolučních marxistů ovlád
nout státy a zavést nový-jimi řízený a diktovaný řád.Co je k
tomu vede?Je to snad vidina šedesát let trvajícího pořádku na vý
chodě Evropy?Nsbo je to výsledek tajných dohod Kadaffiho s Kubán
ci ,brazilským Carl>sem,PLO a italským podsvětím? Jisté je však,
že po zatčení již pět osob z :.éto řady teroristů podlehlo zou
falství a spáchalo sebevraždu. A toto zoufalství a tento útěk z
reality života je dokladem slabosti celé jejich
ideologie.
My kteří jsme po odsouzení na doživotí pobyli dlouhá léta v komu
nistických věznicích- a věřte tomu,že německá vězení jsou pravý
ráj proti naším-jsme zoufalství nikdy nepodlehli.Proč? Protože
nás vedla víra v Boží spravedlnost.Věděli jsme,že bojujeme proti
teroru a pro vítězství demokratických svobod.Opírali jsme se i
o naše drahé doma,kteří nás neopouštěli ani v těch nejhorších
dobách.Proto jsme vydrželi .Naše víra by-la silnější než temná
realita.věznic a koncentračních táborů.U těch pěti v Německu to
mu bylo naopak,jejich sebevražedný odchod byl známkou slabosti-Juševní i duchovní slabosti myšlenky i víry.
£)r
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00 SOUČASNÁ. SITUACE ještě nedovoluje Sovětskému svazu přímý pře
chod ke komunistické společnosti, takže občané budou nadále
zatím odměňováni podle práce a nikoliv podle svých potřeb - napsal Leonid Brežněv v článku o nové sovětské ústavě uveřej
něném v "Otázkách míru a socialismu". Přesto však Brežněv ozna
čil novou sovětskou konstituci za významný krok ke komunismu.
ŘEKNI SVÉMU BLIŽNÍ!U OBČAS MILÉ SLOVO, KTERÉ ČASTO POTŘEBUJE
VÍC NEŽ POKRM A NÁPOJ.
KGI /Věstník - Vídeň/

- 10 oo "JSeM SPISOVATjúL A NOVlNAŕí «Hodlán Jole psát a vyjadřovat své názorya to i tehdy,kdybych “za to musel zpět do vězení”,prohlásil 25.
listcpadu-v den svého propuštění ze žaláře-známý jugoslávský disi
dent Mihajlo Mihajlcv/o němž jsme psali ve ZPRÁVÁCH již před pěti
lety jako o’’znovuob jeviteli ruské duše"/.Řekl rovněž,že nemá v
úmyslu Jugoslavii-zemi,jež se podle jeho názoru nikdy nestane de
mokratickým státem-opustit,ledaže by obdržel záruku svobodného ná
vratu oMihajlov,který ve vězení podstoupil dvakrát hladovku,aby do
sáhl statutu politického vězně a přiměřeného zacházení,byl propuš
těn v rámci amnestie z 24.11<>77oSvé poznámky z vězení si však na
svobodu vžiti nemohl a patrně byly zkonfiskovány. Mezi amnestované
patří také dva Slovinci ,MIKLAVČIK a 3LAŽ1Č,kteří svého času uveřej
nili v zahraničí podobnou zprávu o 12 000 slovinských domobranců,
kteří byli na konci války pobiti mocí se uchopivšími komunisty.
00 S°CIALNIJAUKA CÍRLľVg_A_ 30CIALISMUS-0HEŇ a VOLA. Serie přednášek
á~cTiskůsT~o poměru mezi katolickou sociální naukou a socialismem,
organisovaná Paulus-Akademii v Curychu ve dnech 18. a 19.listopa
du, měla živý průběh a překvapivě velikou účast,svědčící i tom,jak
velice potřebuje současná společnost mít jasno o základních věcech.
Hlavními řečníky ae>oficielními soupeři byli WILLY.SPIELER_ za organisaci "Chriten für den Sozialismus” a př^dáěda_'našeho_CNGjDr.
GUIDO CASETTI-za sociální nauku církve,ť7j\ za křestanský přístup
ke společenským problémům.Dr.Casetti popřel marxisticko-třídní
charakter dnešní společnosti a proti marxistické koncepci člověka,
jako bytosti,která se dokáže sama osvobodit ode všeho zla tohoto
světa a která nepotřebuj(^ziMvat nad sebou jakoukoliv autoritu. · .
postavil koncepci křestanskou-člověka Bohem stvořeného a pove la
ného.Dá se předpokládat,že dobře začatá diskuse bude mít v příštím
roce své pokračování-doufejme za větší účast také našich krajanů.
00 SIPPENHAFTUN G je německé označení pro nelidskou zásadu uplatňova
nou v socialistických zemích a zejména v Československu,podle níž
nese celá rodina následky politického provinční jednoho svého čle
na.Pro občana svobodného světa je to něco nepochopitelného.Rakous
ká organisace”Solidaritätskomitee für die Demokratie in Jer ČLSR”
vydala dokument popisující 28 Československých případů diskrimi
nace dětí provinivších se rodičů ,Čsl.pracovní skupina CVP jej
předala švýcarské delegaci v Bělehradě.
00 DISIDENTI V POLSKU si berou na mušku ne už jen lidská práva,nýbrž
celou stranicko-byrokratiakou strukturu zeme,která slouží výhrad
ně mocenským zájmům strany.V městě Radom,proslulém loňskými demon
stracemi se ustavil nejenom"K.mitét na obranu společnosti”,ale
pod jeho patronací také podzemní odborová organizace,která si vza
la za úkol prosazovat skutečnou účast pracujících na vedení pod
niků ve věcech mzdových,úpravy pracovní doby,zlepšení bytových a
sociálních poměrů.Nejnovější. akcí’’Komitétu" je boj proti cenzuře.
Opírá se o 700 stránkový dokument,který komitétu poslal ze Švédská,
kde požádal o asyl,bývalý cenzor z Krakova.Dokument obsahuje úplný
soubor úředních předpisů pro provádění cenzury,které prý odhalují,
jak velice je ve skutečnosti státu nebepp..čná a škodlivá. ·
00 PRESIDENT CARTER TO NEMÁ V HOSPODÁŘSKÉýjDBLASn^NADNÉ._Občané se
zdají být nespokojeni še stále trvající,i když ve zmenšené míře,
inflací a nezaměstnaností.Při průzkumu veřejného mínění se v říjnu
vyslovilo 66% tázaných o jeho hospodářské politice negativně.Přední
hospodářští činitelé se na podzimním shromáždění"Business Conncil”
v Hot Springs vyjadřovali odmítavě k jeho energetickému programu,
k jeho prý snaze čím dále tím více reglementovat podnikatelskou
činnost a k jeho plánovaným reformám daňového systému. Rádi by,
aby.se jasněji vyslovil o svých ostatních plánechjfoy se postavil
radikálněji na obranu zásad svobody tržního hospodářství.
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PhDr.Jaroslav Krejčí
ODDELENÍ 1/1 VĚZNICE PLZEŇ - BORY.
/Autor této statě patří mezi signatáře Charty 77,kteří byli koncem léta z Československa vypovězeni.Tč.žije v exilu ve Vídni,
Jeho vyprávění svědčí o tom,že se v Čsl.věznicích proti létům padesátým ani moc nezměnilo./
Oddělení I/1 bylo zřízeno na jaře 1973»Bylo určeno především
pro vězně odsouzené pro politické trestné činy proti republice
podle §91~§ 115
trestního zákona.Metody,jich? se zde používá
při "převýchově’’vězňů, jsou v rozporu s článkem 7 a 10/1,3 Mezi
národního paktu ovobčanských a politických právech,který je vnitř
ním zákonem ČSSR.Článek 10/1,3 citovaného paktu postuluje,aby vě
zeňský řád zajistil taková zacházení s vězni,aby hlavním cílem by
la jejich náprava a sociální rehabilitace.Naproti tomu represivní
metody,které byly a jsou používány na úseku 1/1 věznice PlzeňBory mají za cíl determinovat vyhasnutí a rozpad osobnosti vězňů
cestou neustálého ponižování,hrubým násilím,dávkovanou kumulací
únavy až k úplnému vyčerpání racionální,emoční a volní energie
a otupující monotonností pracovních strojů umístěných v kobkách.
Prostor pro věznp.Na úseku 1/1 měla kobka pro čtyři vězně plo
chu 7,3o m^ - 7,90irP .Na této ploše byly čtyři postele,stůl,čtyři
stoličky,plechový noční stolek a na každé třetí kobce záchodová
mísa.Ve stísněném.prostoru při ranním stlaní postelí se bez kon
fliktu mezi vězni stěží dalo pohybovat.Protože na postelích se
nesmělo ani ležet ani sedět/porušení tohoto zákazu bylo trestáno
umístěním do korekce a samovazby/,zbýval na kobce prostor asi
1,5 m2 - 2nr .Tři kobky byly spojeny průchodem ve stěně kobky,
protože na jedné z tří kobek byla záchodová mísa a umývadlo.Na
tuto kobku chodilo dvanáct vězňů konat potřebu.Vězni této kobky
měli nejmenší možnost pohybu a nejzkaženější vzduch.Ve sklepních
kobkách,kde se pracovalo.byly na stejné ploše
umístěny na
př.dvě frézy a jeden výstružník,anebo tři navíjecí stroje,anebo
čtyři šroubovačky.Vězni byli neustále uzavřeni v kobkách a nesmě
li se pohybovat ani v sobotu a v neděli na chodbě jako ostatní
vězni na jiných úsecích.Usek byl označován jako KP,což znamená
kontrolovaný pohyb.,Z centrály věznice do úseku se muselo projít
dvěma železnými katry,které byly znakem nejsilněji střeženého
úseku.
Neustálá realizace forem ponížení. Neustále opakované prohlídky
. vězňů a kobek,trestání za nedodržování a porušování neúnosného
počtu zákazů a příkazů a stálé rafinovánévpodněcování konfliktů
mezi vězni tvořilo systém”převýchovy" vězňů.Bylo zakázáno poslou
chat rozhlas,mít vlastní knihu,vlastní poznámkový blok nebo sešit,
mít více dopisů od rodiny než jeden,mít více než jedno poslední
číslo novin.a časopisu.Nebylo dovoleno,aby vězeň půjčil noviny a
časopisy jiným vězňům,kteří časopis nebo noviny neodebírali.Bylo
zakázáno mít příbor .vlastní, sklenici .vlastní jakékoli prádlo.
U koho byla nalezená učebnice anglického,německého nebo francouz
ského jazyka byl potrestán korekcí.Hledání nedovolených a na úsek
propašovaných učebnic cizích západních jazyků bylo každodenní ná
plní prohlídek vězňů.Např.deseti dny korekce byl potrestán vězeň,
který měl u sebe napsáno he více než dvacet německých slev.Bylo
zakázáno nosit knír,"kotlety",vlasy delší než 1,5 cm.Každých
14 dní byli vězni stříháni.I vězen ostříhaný qohola byl trestán
za"kotlety”.Žádný vězeň v ČSSR nesmí nosit knír a plnovous./Když
byl propuštěn z vězení v Chile Louis Corvalan a mluvil v čsl.te
levizi , překvapilo mnohé vězné ,že měl knír,když byl vězněn ve
"fašistickém"žaláři chilské kontrarevoluce./Bylo zakázáno sedět
a ležet na posteli během dne,dívat se z oken kobky a zpívat na
•kí n
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kobce, hrát v šachy/asi ke konci r.1975 bylo dovoleno hrot na
kobce v šachy jen Členům šachového kroužku'7»Bylo zakázáno kres
lit dětem do dopisu obrázky,citovat v dopisech verše,psát v?rše,
uvidět výroky velkých myslitelů do dopisu,podtrhovat slova v do
pisech, psát o něčem jiném než o rodinných záležitostech„Nesmělo
se užívat akademických a vědeckých titulů,nebylo dovoleno zúčast
nit se ve věznici divadelních představení a kulturních akcí,po
řádaných pro jiné vězně»Na vycházce,jejíž Čas byl hlavně určen
k ponižujícímu pochodování vvprachu a cvičení,nebylo dovoleno
sundat si kabát anebo alespoň čepici,ačkoliv ostatní vězni zce
la obvykle si mohli sundat v letěli košili»Výjimku odložit čepici
a kabát v létě zřídka dozorce vězňů povolil »Na úsek.. 1/1 nebyl
dodáván vězeňský časopis a redakce vězeňského časopisu neměla z
tohoto úseku žádné dopisovatelé»
Odměna vězně za práci. Více než 80# měsíční mzdy vězně připadlo
na ’’udržovací náklady",což je úhrada ostrahy vězně, stravného,
praní prádla atd. 9% mohlo být proplaceno vězni,neplatil-li vý
živné dětem. Ze zbývající téměř nulovévčástky se hradily pohle
dávky soudu, advokátní poradny a vazby.Žádný anebo^zcela minimál
ní byl-.obnos t.zv. úložnýa t. j. částkou, kterou vězeň dostal při
propuštění z vězení. U mne tato částka činila po dvaceti měsících
práce ve věznici 330 Kčs.Stupeň vykořisťování práce vězňů byl
otřásající»Na př.vězeň Otto Černý z Prahy,který byl odsouzen pro
trestný čin podvracení republiky k pěti rokům vězení,neměl po
pěti letech zaplacenou vazbu,ačkoliv čtyři rokyvpracoval.Náklady
na vězně při tom byly minimální.Ani v zimě vězen neobdržel delší
nebo teplejší kabát na vycházku. Musel do mrazu stejně oděn jako
v létě v horkých dnech./Ve vazbě chodili vězni i do sněhu v pan
toflích./
Pracovní prostředí. Pracovní prostředí na kobce odčerpávalo
vnitřní reservy sil člověka strašlivou jednotvárností strojů,na
vi je jících elektromagnetické cívky,šroubovaček a vrtaček,fréz,"šajerů"atd»Hlučnost těchto strojů přesahovala hygienickou míru.
Sklepní kobky,v nichž vězni úseku I/lpiacovali,byly naplněny vý
pary z trichloru,kyseliny solné,olova atd.Kobky,kde se letovalo
a cínovalo,měly většinou vadné větrání.neúčinné a nefungující.
Nedostatek kyslíku velmi stěžoval dýchání;na 70 až 100 vězňů v
práci připadal jeden turecký záchod,druhý záchod byl téměř vždy
ucpán.Často nemohl být používán žádný záchod,vězni byli potom od
váděni dozorcem vězňů po nástupu na záchod o poschodí výše do ko
bek. /Záchodem se zde rozumí pouze mísa;vězni vykonávali svou po
třebu na kobce před ostatními spoluvězni.Starší vězni,kteří trpě
li zácpou a jinými střevními poruchami,bylivcasto předmětem cy
nického zesměšňování ze strany mladších vězňů/.
.Práce na úseku 1/1 byla znormována a normy byly zvláště na na
víječkách elektromagnetických cívek velmi vysoké a pro některé
vězně nesplnitelné.Vězeň?měl-li dovoleno,mohl pracovat 12 hod.
denně,i v sobotu a neděli,aby splnil normu.Nesplnění normy zna
menalo po deseti dnech snížení stravy a potrestání,umístění do
korekce pro úsek I/l;při dalším nesplnění umístění do samovazby.
Znal jsem vězně,který odpracoval za rok přes 360 dnů pracovních
a pracoval téměř každý den 12 hod.Jmenoval se Robert Szetoi,vážil
52*kg a měřil 183 cm,pocházel z Havířova u Ostravy.
Na tomto úseku pracovali i vězni duševně choří.Za nesplnění normy
byli tito duševně nemocní vězni trestáni vícekráte dvaceti dny
samovazby.Na př.vězeň Zdeněk Masarik a Josef Palat.
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Porušení lidskosti u těžce nemocných vězňů. Vězňům smrtelně ne
mocným nebyl zrušen výkon trestu,jak stanoví trestní rád.Politic
ký vězen Adolf bustek z Oder u Nového Jičína,odsouzený pro trest
ný čin podvracení republiky ke dvěmá^okům vězení,smrtelně nemocen,
byl vězněn a musel pracovat.Několik dní před svou smrtí byl' vrtul
níkem převezen z věznice do okresní nemocnice v Novém Jičíně,kde
za týden zemřel.Tato cesta vrtulníkem několik set kilometrů od
věznice do jeho rodiště mela zamaskovat,že smrtelně nemocný vě
zeň byl ve výkonu trestu. Rovněž bývalý člen Salesiánského řádu,
pater Jurečka z Lipníka na Moravě,zemřei krátce po propuštění z
věznice.Na úseku 1/1 nemohl vůbec žít,neměl fysickou ani psychic
kou sílu plnit pracovní a jiné povinnosti vězně,nemohl se’holit,
zcela zapoměl normálně psát,nebyl s to snášet prostředí, mezi
mladými vězni,kteří byli vulgární a cyničtí.
Vyhlášení hladovky znamenalo smrt vězně. Vězeň,který vyhlásil
hladovku,byl umístěn do zvláštní cely?kde nedostal vůbec žádnou
vodu.Voda byla zastavena'a netekla .ani do záchodové mísy.Vězni
bylo lékařem oznámeno,že bez vody a bez jídla biologické orgány
v těle daných časových intervalech biologicky odumírají.Vězeň,
který vyhlásil hladovku,nebyl uměle vyživován.Bez vody před brzskou nevyhnutelnou smrtí přerušil pak hladovku a přijal potravu.
Byl pak potrestán 20 dny samovazby za úmyslné sebepoškozování.
Vězen Zdenek Reiz z Chebu,odsouzený pro trestný čiň podvracení
republiky k pěti rokům vězení,vyhlásil hladovku,protože soudil,
že je nevinnen-Hladovku vzdal a byl potrestán samovazbou.Pohled
na zuboženého vězně,vrátivšího se ze samovazby,kde byla strava
minimální a studená,byl otřásájící.Vězňům bylo zřejmé,že hladov
ka na úseku 1/1 znamená smrt,Nikdo se již hladovku neodvážil vy
hlásit. Západoevropské noviny sdělují informace o tom,kolik mi
lionů stojí převoz teroristů vrtulníky do speciálních klinik,aby
byli udrženi při životě umělou nucenou výživou.Lékařská péče v
ČSSR vězni,který vyhlásí hladovku,není poskytnuta.Pouze je lé
kařem informován o tom,že zemře.
Zákaz styku s ostatními vězni.Nebylo dovoleno dívat se z kobky
na jiné vozne z úseku 1/1.Existoval zákaz umístit vězně z úseku
1/1 s nemocnými vězni na ošetřovně-Např.cela na ošetřovně pro
dvacet nemocných vězňů se musela zcela vypršz lnit,aby jeden nebo
dva vězni z úseku 1/1 mohli být'· zde umístěni.Strava vězňům na
úseku 1/1 se na úsek dovážela až do konce r.1975.Vezni,kteií šli
z úseku I/lvk lékaři,nesměli potkat nikoho z jiných úseků.Tato
isolace vězňů úseku 1/1 od ostatních vězňů byla striktně dodržo
vána a navázání styků s jinými vězni bylo trestáno.
Omezení obsahu korespondence s rodinnými příslušníky. Do p i s ov ání
vězně s rodinou muselo být zúženo jen na rodinné záležitosti.Co
je rodinná záležitost bylo určováno censurou a velitelem úseku.
Jakákoli slovní útěcha příslušníkůnrodiny,mravní povzbuzení k
odolnosti a vytrvalosti,bylo klasifikováno jako nedovolené"filosofování” a důsledkem bylo neodeslání dopisu.V dopisech nebyle
dovoleno citovat z knih,uvádět verše,podtrhávat sleva,malovat
dětem obrázky atd.Vězeň nesměl mít více než jeden dopis od rodi
ny a to poslední Schyval-li si vězeň dopisy od manželky a byly-li nalezeny,byl vězen potrestania- oř.politický -vězeň -Slfvc.ir
Burččyž- ľvPí.stu byl potrestán snížením měsíčního platu o 50,proto
že si uschoval dopisy od své ženy.Toto omezení vězně v
kop
respondenci s rodinou těžce postihovalo především ty,kteří měli
ke své rodině intensivní intimní vztah a pro něž byl dopis od
rodiny posilou i útěchou.
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Omezení vczne v Četbě kňih,Čašn/išů a_novinVězeň useku 1/1-si
nesměl vy u Ír? t·. Knihy podlé seznamu vězeňské r-r/1:·-vny jško ostatní
vězni. Jen určité knihy se mohly číst. Nebylo dovoleno mít zeměpisný
atlas,mapu ČSSR.učebnice západních jazyků.populární lékařské knihy,
psycholog;.cl:é pub’’ Iksce.knihj z oboru soci ologie,pedagogiky,teolo
gie a náboženství, filosofie n t d. Existoval zákaz výpisků"z k:=.il·,
novin, časopisů.. Jakákoliv Wpisky byly při prohlídkách zabavoyány.
Pravidelné osobní prohlídky/or chlilky cel a hlavné kufrů vězňů,
sledovaly ?jistit-zda vezen m má nějaký poznámkový blok, více dopísních papírů.dopisů, tiskovin,!?teré ,cy posilovaly myšlenkovou
aktivitu \íl<ně.Bylp blokovány jakékoliv zdroje informací,jež by
mohly podnítit vězně k saňovíDcnýn úvahám,posílily jej,jeho logicko-raeionáirí oehoono s v 1, mravní vytrvalost á odolnost »Cílen: po
užívaných ťortm rej zese byle vytvořit z vězně mechanickou loutku,,
zcela závislou na vnějších příkazech»
. .
EjM^kí__ryh;si5pty p_ a r-beuvědpnění > ězr.ů. Výchovu k udavačství byla
zcela záizein?;i>Ooňušeúi'iboňzáóir ďezi vázal udávali své spoluvězně,
kteří se jim svěřovali,zejména ty?kteří vyslovovali politické,, ná
zor;·/ podle vlastníoh něřítek.Hlásrli dozorcům výroky spoluvězňů
o·politické situaci-v ČSSR,c KSČ a podobně.Udavačivz řad vězňů
byli svádo.··, na coudníoh piniícei.ích proti spoluvězňům,kteří se na
kobce dopustili slovními výroky trestného činu*’napadení veřejné
ho činitele” a aancharí.·
K 1 úsoku bvl a-.cm osudný případ jevištního malíře Vladimíra
""’enšíkn,odsouzeného pro vyz^ědacstrd k pě-ci rokům vezení a pak
nckoti'-rá-i·· ?>..u^erého pro trestný čin napálení veřejného činitele,
jehož se do;.· 1-cil ne kobce výrokem nozi vezni. Dodatečný trest
více jal. jeden rek byl vynesen rad vězněm Škardou z Domažlic,rovněž
za pel“ t.-..š’j.é vý-ey . ■,· výherv tvjstu.. Sdílnost sa některým vězňům
•elmi -/./meíJ.la./Pul.L':ictí vězím. byli neustále ve výKonu trestu ohro
ženi r.vvý.· ·- rjínýcL?. soed.:-ííui procesy,vyslovoval i-li své politické
názory na kobce.do vjrálé utajování, a maskování silně rozrušuje
Ih'-ský p~;;oh?cký otavdlcvěk je.tvor společenský a potřebuje sdíl
nost jakc ’ ftoiu kuTn inace. Znásilňováním technikou hrozby nového .
politického procesu za ^ýrcx pronesený na kobce se mělo dosáhnout
1 oiifoi-unorti věsn.ieho nlvolissee s ostatními bázlivými občany,
zúžení je.xC lidová a mravní dine· 00,ztráty odvah,y k vlastnímu
myšlení,cítení o jedná·::;.
Zsi-.T
polit í·. ’£{ch j^A3§2i^2SÍ4^.-±^ÍilX^2atbel2£j·^
x7pv- 01 Jeleni j/1 byv? určeno k výronu trestu odsouzených za
třes v ní čin pečtí základům. republiky/§91-§104/, proti bezpečnosti
rspub ti.··..'/§10:5-lid/ a -a trestné činy spolupráce c repřítelem/§il> .·."9/*tložení vézlů bylo velmi různorodé: byli zde i nebezpeč
ní zločine·’.Lt-ozí .sotva plnoletí , byli vězněnu za to, že strhli so
větský prapor y:ďtó jža stříleli ze vzduchovky do fotografie Gusta
va E-Jsík;; jaro do t-.vuc, jiní te octli v tomto vězení -protože pře
vrátil·? i cur ·?:·..i.er i Aa.,pro cože zhanobili prapor ŠSSR-státú
šitovo ·'oOh^sticlé souotavv/§lC<í·/ aío»Věcní,k-eří psali a roz
šiřovali tiokoviny,oyli iconšuuč.Víčň byle těch/kteří zcela spon
tánně háj“li svobodu slova a politici: a občanská práva člověka..
Na oddělení převažovali vězni; zvaní’’kopečkáři^ odsouzení podle
i 109 pro ilegální opuštění republiky. Mezi”kopečkáři”bylo mnoho
zlodějů,pro něž ih-čk da hranice byl motivován strachem, z vezení.
'’K-poíkíl en” byl uřeba ”ězeí'.kterého íiv?ia manželka prostitucí
s voják.·· ze .·..../větsliých kasáren v ČSSR. Někt eií” kop enkáxn^si pro
přechoď hranic opatřili ótřelné' zbraně přepadením skladišt zbraní
v kasárnách,skladišt lidových milicí.přepadením ozbrojených
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vratných a pod.Byli zde vězněni i únosci letadel,mnozí většinou
za přípravu únosu letadla.Mezi”kopečkáře” se řadili i mezinárodní
zloději,padělatelé pasů na území ČSSR, i vrátivší se čeští emi
granti z r.1968.Mnozí z nich byli v Záp.Evropě,Austrálii a Ameri
ce ve vězení pro zůzné krádeže a podvody a ti se pak vraceli do
ČSSR,aby unikli dalšímu vězení.Na old.I/1 byli tedy také vězni
zcela odlidštění,asociální,agresivní a nehumánni.Objektivně řeče
no,proč se stali tím,čím byli,nebylo jen důsledkem jejich osobní
viny,často prostředí velkou měrou rozhodovalo o jejich modelu ži
vota.Tyto kriminální typy však vytvářely ve vězení pathologické
okolí a se sociálně pathologickými typy museli političtí''-vězni
komunikovat a žít.
Člověk je vždy formován vztahy mezi lidmi.Lidské chování v prostře
dí, kde je sociálně,psychologicky ,mravně atd.pathologické okolí,je
neproduktívni,protože je v něm člověk bezmocný a stále ohrožen.
V takovém typu milieu se jen robustní fyzické a psychické typy
udrží a neodlidští,sobě neodcizí.Cílem zařazení politických vězňů
mezi asociální typy, bylo vyvolat ve vědomí politického vězně
pathologické stavy.Např,na úseku 1/1 byl vězněn agresivní homo
sexuál Dražan,který po propuštění z vězení znásilnil a beštiálne
usmrtil v Pardubicích lOlet.chlapce.Dražan byl pak odsouzen k
trestu smrti.
Chování dozorců vězňů» , kteří jsou oficiálně označováni jako vychovatelé,mělo zcela zvrácené rysy a bylo v rozporu s humánním
vězeňským řádem.Vězně nejvíce fysicky bil poručík Hlouz,nesmírně
zákeřný a obávaný. Kapitán Neuhampl,kterého vězni již dříve pře
padli a zranili,byl vedoucím vychovatelem,protože bytostně vězně
nenáviděl.Podporučík Sopek ponižoval vězně,patřící k inteligenci,
např, výroky: "Dnes -hadr obsadím inteligencí” .Převýchovu běžně chá
pal dozorce Sopek jako absolutní poslušnost a výkon jím vymyšlených
úkonů,jež byly zcela nesmyslné,absurdní a ponižující.Přikazoval
např.až pětkrát za sebou stírat chodbu asi osmdesát metrů dlouhou.
Napřed museli vězni na chodnu nalít mnoho kbelíků vody a pěnivou
chemikálii.Pak stírali chodbu a běhali s kbelíky vody tam a zpět
celý půlden před odpolední pracovní směnou.Zvláštním úkolem do
zorců bylo sledovat vězně při nást upu na chodbu před kobky-na
politickou výchovu.Velitelé.oddělení.četli krátké politické refe
ráty , většinou o imperialistickém kapitalismu a imperialistické
Číně.Tito čtoucí referenti vyslovovali Maocuk místo Mao-tse-tung,
NSSR místo NSR a podobně.Kdo se neudržel smíchy,bvl netrestán
korekcí,za každý den korekce musel vězeň platit 30 korun,protože
nepracoval.Na chodbě mezi kobkami byla umístěna televize.Vězni
museli nastoupit vždy na politické zprávy televizních novin.Za
jejich nesledování a za jakoukoliv poznámku byli vězni trestáni.
Např.za hlasitý smích při projevu Gustava Husáka v televizi byl
jeden vězeň potrestán dvaceti dny samovazby,kde rovněž za každý
den musel platit 30 korun,ačkoliv zde měl asi čtvrtinu vězeňské
stravní normy.Za individuální”porušení’’ vězeňského řádu dávali
dozorci běžně kolektivní tresty.Když někteří pochodující vězni
při povelu”pozor”nezesílili úder kroku,pochodovali v prachu všich
ni vězni celou hodinu.Rovněž nástupce kapitána Neuhampla,podporu
čík Sedláček,vynikal v trestání vězňů,byl velmi aktivní v osobních
prohlídkách,které prováděl pravidelně každý den,někdy i vícektráte
za den.
koncepce”převýchovy" vězňů měla za cíl destruovat a dezintegrovat
osobnost odsouzených„cílem represivního deformování charakteru
bylo zaprogramovat do vědomí vězňů strach z odvahy být sám sebou,
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být se svým svědomím v jednotě.Antikulturní metody"převýchovy"
narušovaly sebeidentifikaci člověka a vytvářely z vězňů bytosti
snadno regulovatelné strachem a násilím.
Závěrem. Po konferenci v Helsinkách nastaly ke konci r.1975 na
úseku 1/1 určité změny.Vězni se odváděli v útvaru na centrálu
věznice pro stravu,avšak nesměli se setkat se žádnými vězni z
jiných úseků.Velitel úseku ustanovil motoristický a zeměpisný
kroužek,dále kroužek ruského jazyka/učení se západním jazykům
bylo dále trestáno/,kroužek českého jazyka a matematiky pro věz
ně,kteří neměli dokončené základní vzděláníza kroužek šachový a
sportovní.Vězeň,který byl v nějakém kroužku,byl odveden do zvlášt
ní kobky,kde se kroužek konal.Pro členy sportovního kroužku byl
povolen v některý den v době vycházky několikaminutový volejbal.
Byla povolena v některé dny krátká účast na televizi.Přijinač
byl umístěn na chodbě mezi kobkami,v prostoru,kde bylo v přízemí
čtrnáct nádržek na splachování záchodů,v prvním poschodí dalších
čtrnáct a v druhém rovněž čtrnáct.Vězni před spaním konávali svou
potřebu a splachovali záchody;hluk rozléhající se po chodbě byl
velmi intenzivní a stěží často bylo rozpoznat,co se vlastně v
televizi říká.Účast na televizi se týkala menšiny vězňů.
Tyto naorganizované změny měly budit dujem,ževpolitičtí vězni
úseku nejsou diskriminováni vůči ostatním vězňům.
Na úseku 1/1 věznice Plzeň-Bory jsem byl vězněn od září 1974
do května 1976 pro trestný čin podvracení republiky podle §98/1
trestního zákona.Údaje.které uvádím se vztahují i na r.1976 a
•počátek r.1977* Represivní metody používané na úseku 1/1 směřo
valy k nehumánni mu čili: z člověka se měla stát pomocí"nápravně
výchovného systému" mechanická pasivní loutka bez hodnotového
a mravního vnímání světa,Preferování asociálních typů,které za
udávání spoluvězňů byly odměňovány peněžními poukázkami a jinými
výhodami,bylo zřejmým stimulováním a provilegováním mravně de
fekt nich jedinců,schopných jednat zcelavnehumánne. Tu je zce
la v rczpcru s vlastním vnitrním zákonem ČSSR,nebot tento stát
uzákonil Mezinárodní pakt o občanských a politických právech s
jeho požadavkem humánního vězeňského řádu.

+
+
+
+
+
00 LEONip BREŽNĚV oznámil, že letošní úroda obilí v SSSR zůsta
la zase hodně nízko pod plánem: 194 milionů tun /t.j. o 30
milionů tun méně než v roce 1976/. Vedle obvyklého obvinění
špatného počasí Bružněv též přiznal, že- "sovětské zemědělst
ví nezvládlo všechny potíže". Brcžněvova zpráva překvapila
příslušná americká místa, která dosud odhadovala sovětskou
obilnou úrodu výše. Ministerstvo zemědělství očekává, že SSSR
nakoupí napřesrok nejméně 1? milionů tun, což by bylo mnohem
více než letos. Podle názoru odborníků může neúroda v SSSR
vést rovněž k drastickému snížení obilních dodávek Polsku,
zemi stižené přírodními pohromami.
00
věku 7 2, „let zemřel v Moskvě ALEXEd, STACHANOV,který v noci
. z 30.na 31» srpna 1935 narubal za směnu 102 tun uhlí v donbasské pánvi a tím překročil tehdejší normu o 1400 procent;
stal se vzorem pro hnutí "zpevňovačů norem", jež nesu jeho
jméno.
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Dr.Libor Koval
Křestané v SSSR a naděje na záchranu Lvi opy a světa-Michail
Agurskij.______ _____________________________ _____________
/Předneseno na^V.Křestansko demokratickém Symposiu 6SKP-1977
ve Wislikoien-Švýcarsko./
Od několika let se v SSSR značně zvýšil zájem o náboženské
otázky a o církev. A to zejména mezi ruskými intelektuály.Tento
zájem se projevuje nejen" ve ve tší navštěvcvanosti kostelů?které
v SSSR dosud zůstaly otevřeny,nýbrž také v neoficiální samizdato
vé literární produkci v posledních letech.Na svobodném Západě byl
tento vývoj zaznamenán především proto,že také někteří významní
představitelé současné sovětské opozice se dotkli náboženských
otázek,zvláště pak církevní politiky/rozumí se ovšem oficiální
ruské pravoslavné církve moskevského patriarchátu;srovnej např.
otevřený dopis patriarchu PiaenóviLAlexandra Sclženicyna r.1972
a podobný otevřený dopis patriarchu Alexijovi předtím dvou pravo
slavných kněží Nikolaje Eslimana a Gleba Jakunina r.1965 aj./,
které vyvolaly široký ohlas u světové veřejnosti ,Ale bylo by omy
lem domnívat se,že tento jev je jen náhodný a omezuje se pouze na
tyto ojedinělé projevy dissidentů.Tento nový zájem o náboženství
a církev v kruzích sovětské opozice,ale i u většiny sovětského
obyvatelstva,zejména mládeže a inteligence,nenese charakter výluč
ně jen politický,nýbrž byl vyvolán zvláště tou okolností,že marxleninská koncepce vidění světa jako hlavní ideologie komunistických
totalitních režimů odpovídá zcela nedostačující n způsobem na zá
kladní otázky lidské existence a smrti,tj.skutécností,s nimiž se
sovětský člověk denně setkává a na něž hledá odpověď.Jdráží se to
i v oficiální sovětské literatuře a tisku,který tuto stoupající
tendenci zájmů o křestanství a náboženství napadá stále častěji
a ostřeji.Na druhé straně však stále roste počet i těch sovětských
básníků a spisovatelů,kteří jsou zatím režimem oficiálně uznáváni,
/nikoli tedy pouze dissidentů nebo nonkonformistů,jakým je např.
známý básník a zpěvák Bulat Okudžava aj./,kteří ve szých dílech
stále větší měrou obnovují motivy náboženské,jako např.Bořin SluckijjJevgenij Jevtušenko,Eduardas Mezelaitis či Leonid Martynov,
abychom jmenovali aspoň některé. Velkou diskusi svého času vyvolal
např.Vladimír Tendrjakov svou povídkou"Apostolskaja komandirovka"
/Misijní cesta/,publikovanou v protináboženské revui"Nauka a religija”/Věda a náboženství/,protože,vycházeje z otázky o smyslu
života,dotkl se otázek víry a nevěry. Také v povídce Anatolije
Pristavkina si hlavní protagonista klade otázku”A proč vlastně
žijeme?0 A Pris-tavkin nenechává__ čtenáře na pochybách o tom,
že protagonista povídky se neuspokojuje oficiální stereopytní
odpovědí strany:Zijeme"'pro komunismus” .Tato.nsituace činí otázku
náboženství a církve v SSSR znovu aktuální a proto jsme se roz
hodli podat zde přehled jejího vývoje z pera jednoho z nejpovolanějších-sovětského kybernetika,církevního historika a konvertity
Michaila Agurského.
Agurskij je významný příslušník současné sovětské opozice,jehož
osud je velmi zajímavý;jeho otec byl jedním ze zakladatelů komu
nistické strany USA,který později emigroval opět do SSSR a pak se
stal obětí Stalinových Čistek. Jeho syn Mel/zkratka Marx-EngelsLenin/ dospěl později ke křestanství a dal se pokřtít na jméno
Michail.Jako významný kybernetikva zároveň cirkevní historik
přispěl značně k současnému křestanskému obrození v SSSR a to kromě
svého osobního příkladu zejména i četnými články,z nichž některé
se dostaly i do známé samizdatové antologie”Iz pod glyb"/Zpod
obočí Z
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Před dvěma lety opustil SSSR a nyní je profesorem na ořiiverzitě
v Tel Avivu.Jeho historický přehled vývoje náboženské situace v
SSSR od revoluce až po naše dny,který má název"Osudy náboženství
a církví v SSSR”,je syntéze dlouholetého studia a trpělivého ově
řování a je proto autentickým popisem a rozborem t4to problema
tiky na základě vědeckého zkoumání a shrnutí jeho výsledků«
Sledujme·w dalším Agurského myšlenky obsažené v této pr<ci:
Jedním ze základních úkolů,které si bolševici předsevzali jako
cíl,když se po říjnové revoluci v ro1917 dostali násilně k moci,
bylo zničení náboženství a víry mezi obyvatelstvem.Bojový ate
ismus byl a je jedním z hlavních principů sovětského světového
komunismu o Také marxismus v nej širším·.. sl o va_ smyslu měl od svého
prvopočátku rozhodný nrotinábožens_ký charakter,i když se z tak
tických důvodů musel chránit před ještě extrenějšími směry ve
svém lůně,které přímo vyžadovaly zákonodárství,které by výslovně
zakazovalo náboženství/jak je tomu např«v současné Albánii/;
takovýto postup vyžadoval např.už ateista marxistického ražení
Eugen Duhring,jehož jméno..je známo z Engelsovy pole ické knihy
proti němu, na zvané” Ant i-Duhring” .Avšak přes určité vnější taktic
ké manévrování leninismus se v podstatě nedištancoval v praxi od
jeho pojetí protináboženského boje« Náboženství nebyle nikdy v
SSSR formálně zakázáno,avšak situace v předválečném SSSR se v tom
ohledu prakticky rovnala formálnímu zákazu«Komunismus jako jedna
z forem totalitarismu byl inspirován a ovládán jedinou výlučnou
ideologickou koncepcí,tj«materialistickým světovým názorem a tedy
i ateismem,který absolutně vylučoval jakoukoli jinou ideologii,byt
i marxistickému ateismu sebebližší.Je tedy přirozené,že nábožen
ské pojetí světa a života a jakékoliv náboženské vyznání či víra
vůbec,byly prohlášeny jako naprosto neslučitelné s materialistickým
totalitarisnem a tím také považovány za nepřítele č.l.
Někdo by se mohl domnívat,že církev či různé náboženské kruhy
byly v Rusku politickými nepřáteli bolševiků a mohly ohrozit je
jich moc.To je ovšem
omyl.Ani pravoslavná církev ani ostat
ní náboženské organizace v Rusku neměly ani politickou zkušenost,
ani sílu,ani chut k jakémukoliv politickému boji a proto ani ne
mohly být považovány za politicky nebezpečné pro sovětskou moc,
přes prohlášení patriarchy Tichona,který v r01918 ostře odsoudil
bolševiky«Náboženství bylo považováno komunisty jako samo o sobě
nebezpečný a škodlivý prvek,poněvadž komunismus jako totalitní
systém si klade nároky na absolutní ovládnutí lidských duší a
myslí a toto není možné,jestliže by se náboženství nechala plná
svoboda.Nebyl-li by komunismus ve svém základě doktrínou zcela
totalitní nýbrž pouze programma sociálních reforem,mohl by
velni dobře koexistovat s· náboženstvím,jak to vidíme např.dnes
u většiny zemí se socialistickou či lépe sociálně-demokratickou
vládní většinou, i když ani tam pochopitelně nemůže jít o stav
ideální «Ale zůstává faktem,že komunismus-a to především sovětský^_
-nebyl nikdy^
potvrzuje tím,že hlavní dů
raz nikdy nedával a nedává na _syůj„_so5.iální program,který je u ..
nej až na druhém místě,nýbrž jeho hlavním obsahem a cílem byla
vzdyj.ídea_.c;yládnput čTovckaiOdtud také jeho zuřivý a neúprosný
boj proti náboženství,které hlásá osobní svobodu a které nevidí
svůj hlavní, cíl ve hmotných věcech a na této zemi« Ihned po ná
silném uchvácení moci bolševiky po říjnové revoluci byla prohlá
šena odluka církve od státu.Tento dekret z 23«ledna 1918 však ve
skutečnosti neodloučil církev od státu,nýbrž prakticky jen zaká
zal všem náboženským společnostem a církvím jakýkoliv veřejný
projev a činnost«V zásadě bolševici nedělali rozdíl mezi žádným
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lili jako cíl svých hlavních útoků především pravoslavnou církev/srovonapřo podobnou situaci v ČSSR po komunistickém puči v únoru
1948 vzhledem ke katolické církvi-pozn.red./,která představovala
hlavní sílu v náboženské resistenci proti totalitnímu systému ma
terialistického a ateistického komunismu-a po jistou dobu se zdáli
být tolerantní k jiným náboženským vyznáním a dokonce některé z
nich i částečně protežovali, jako např.protestaiitské církve a deno
minace, poněvadž je považovali za užitečnou zbraň proti oficiální
a početně převládající pravoslavné církvi. Samozřejmě ovšem jen s
tím cílem,aby i tyto církve jako formy křestanského náboženství,
po splnění
’’rozkladného” úkolu vzhledem k oficiální pravo
slavné církvi,byly později likvidovány» Na druhé straně se není
možno divit tomu,že Baptisté a jiné protestantské společnosti jed
naly ve svém vlastním zájmu v tomto období,nemajíce tušení a ani
nejmenšího podezření,jaký je jejich úkol v komunistické taktice
ničení náboženství a co je čeká v budoucnu za prozatímním pláští
kem domnělé benevolence sovětského režimu.Bojový ateismus v SSSR
měl od svého počátku zcela iracionální charakter,což není možno
vysvětlit pouhým praktickým politickým zájmem režimu.Např.už v r.
1919-tj.ještě v období plného rozvoje občanské války-bclševici
započali v jimi okupovaném a kontrolovaném území prapodivnou a
samo o sobě nevysvětlitelnou kampaň proti relikviím/ostatkům svá
tých/; ozbrojené bolševické bandy násilně a svatokrádežně otví
raly schránky s ostatky světců,čímž si proti sobě smrtelně popu
dily věřící,což pak mělo za následek ještě větší zostření lido
vého odporu proti bolševikům a četné oběti na obou stranách.
V první fázi protináboženské propagandy útočili bolševici pře
devším přímo proti samému Behu. K tomuto účelu vytvořili široký
protináboženský aparát řízený Petrem Krasikovem,a vš ak tento apa
rát tehdy vlastně ani nehrál v t^mto boji rozhodující roli .Větší
význam a větší vliv v tomto směru měli tzv.proletárští básníci,
jako např.Demjan Bědnyj»Vladimír Majakovskíj»Sergej Gorodeckij aj.
Dnes si už nemůžeme dost dobře představit skutečný vliv Demjana
Bědného v protináboženské sovětské kampani dvacátých let «»Oficiál
ní sovětské orgány"Pravda” a "Izvestija” téměř každý den přiná
šely na první stránce tučnými písmeny tištěné verše tohoto básníka
na nejožehavější denní problémy,s otk_sahem především bojovně pro
tináboženským. Ateismus Děmjana Bědného byl výlučně agresivní,
útočný a měl otevřeně osobní charakter.Demjan Bědnyj útočil proti
Bohu,jako by to byl osobní nepřítel,skutečně existující a velice
zlý.Je zajímavé zjištění,že tento básník až do 20.let byl hluboce
věřící pravoslavný křestan a uvažoval dokonce o vstupu do pravo
slavného kláštera,Ale své dětství a mládí prožil za otřesných pod
mínek; jeho matka byla prostitutka a zločinec.Tato tragická osobní
zkušenost v něm zanechala trpký životní pocit a jím můžeme vysvět
lit jeho náhlý obrat v mládí směrem k ateismu;on sám říkával,že
se chtěl pomstít za pokoření a urážky,které musel snášet v dětství,
•demjan Bědnyj měl nesmírný vliv na ideologii nově nastoleného so
větského režimu v SSSR,zvláště v 20 letech, a to dalek·: vetší např.
než sám Majakovskíj,jehož význam vzrostl teprve po jeho smrti.
Také Majakovskíj byl zapřísáhlý ateista,který přímo osobně napadal
Boha.V jeho díle Bůh není nějaká mytická,bájná představa,ale osob
ní,hluboce pohrdaný a nenáviděný nepřítel.Avšak serioznějším
ateistickým básníkem byl pravděpodobně Sergej Gorodeckij,osobnost
velmi nadaná a méně povrchní než Vl.Majakovskij a hlavně než Demjan
Bědnyj.Jedna z jeho básní,publikovaná v r.1923 v "Izvcstijích",
hovořila o stržení Ruska s křížejpodle něho Rusko bylo revolucí
sňatos kříže,na který bylo přibit· tisíc let a tato velmi bolestná
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operace,provedená bolševiky,je pr.vážena velkými b ;lestni,způso
benými krvavým vyjímáním hřebů z ran,což je ovšem nevyhnutelné;
jakmile se však tyto- rány zacelí,Rusko půjde vstříc štastné bu- doucnosti.
V r.1922 započala nová mohutná protináboženská kampaň,toké
tentokrát hlavní proti ruské pravoslavné církvi,ale nyní pod zá
minkou konfiskace jejího maj tku a cenných církevních děl,jakoby
ve prospěch obětí hlodu,hiavnu v Fcv.Aží.Tato kampaň byla už lépe
a daleko plánovitěji připravena a byla zaměřenu předavší..1 proti
místním náboženským tradicím a dokonce i proti tradičním křestanským jménům a místním názvům.Trockij tehdy vydal heslo:’’Basta s
Ivany a Mariemi!” a navrhl nová,uměle vytvořená jména,jako např.
Spartakus,Kim,Ninolle atd.O pravoslavných Vánocích v lednu 1923
/dle juliánskeho kalendáře/.byly v Moskvě a ostatních větších
městech organizovány masové protináboženské manifestace a centrál
ní výbor Komsomolu dokonce rozhcdl,aby toto datum bylo vyhlášeno
jako každoroční svátek"porážky Bohů”,což však zůstalo puuze na
papíře.Tato kampaň vsak brzy byla zastavena a hlava ruské pravo
slavné církve,patriarcha Tichun,jemuž hrozili procesem a zastře
lením, byl propuštěn na svobodu.
Koncem 20.let ateistická propaganda získává nuvou podobu tím,
že byla svěřena především nově vzniklé organisaci-"Svazu bo j..vých
ateistů”jehož předsedou byl o 3 počátku až do jeho z úniku Jeme1j a n
Jaroslavskij/vlast.jménem Gubelman/,sekretář centrálního výboru
Všesvazuvé komunistické strany bolševiků. V tomto období ateistická
propaganda nabývá stále více oficiálně-úředního charaktorua ztrá
cí charakter osobního boje proti Bohu,příznačný pro léta dvacátá.
Ateistická propaganda se tentokráte obrací hlavně proti kulturní
mu dědictví ruské křestanské minulosti a v tomto období jsou také
masově ničeny kostely a všechny objekty kultu a náboženské úcty.
Právě v tomto období započal onen nechvalně známý sovětský van
dalismus , jemuž padly za obět
nejkrásnější církevní sta
vitelské , literární a umělecké památky;už v r.l>28 byl vyhozen do
povětří první kostel v Moskvě/na Ochotné třídě/ a stejný usud
postihl pak desítky,stovky a tisíce kostelů a církevních památek,
ale také mešity a synagogy.Ty kostely,které nebyly zničeny,byly
proměněny ve skladiště a stáje,dílny a vězení. Mezitím vyrostla
nová generace,vychovaná v sovětských školách-podajný nástroj v
rukou režimu,Nyní jsou už otevřeno napadána všcchn® náboženská
vyznání bez rozdílu a také příslušníci protestantských církví a
společností,které byly předtím režimem chráněny.Počíná systema
tické ničení všech kultových a náboženských budov a masové zatý
kání kléru a aktivních věřících.Ve městech a vsích hoří velké
hranice spalovaných ikon a jiných náboženských a kultových před
mětů a kolem těchto hranic jsou pořádány veřejné slavnosti a tan
ce, jako tomu bylo např.ve městě Tver/nynč jsi. Kalinin./
Až do počátku r.1930 sovětská Akademie věd se stavěla proti
tomuto masovému vandalskému ničení mnohých kulturních památek ná
boženského charakteru,avšak po výhružném článku známého sovětského
žurnalisty Michaila Kolcova v mo,.kevské"Pravdě" i tato sovětská
instituce byla nucena na celé čáře ustoupit této protináboženské
oficiální linii.Dokonce i pouhý čistě umělecký zájem o ikonografii
byl zakázán a pronásledován. Předpokládalo se,že toto masové a
beztrestné ničení všech náboženských hodnot a dokumentů vyvolá
mezi lidem přesvědčení.že náboženství je zcela bezbranné a sovět
ská noc naopak všemohoucí.Současně klérus byl vystaven neobyčejně
silnému tlaku a donucován nejen k tomu,aby upouštěl duchovní
stav,nýbrž i k tomu,aby veřejně odsuzoval náboženství a víru.
i
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Tento tlak byl
.tak silný/např.vyhrožováním,že budou zatčeni
i příbuzní duchovního/,že podobná veřejná odsouzení náboženství
a církve byla dosti četná· Avšak tato brutální protinábcženská
opatření měla zcela jiné důsledky,než jaké od nich očekávali je
jich bolševičtí inšpirátori a sovětská náboženská protipropaganda.
Někteří se zřekli víry jen naoko a dočasně,aby se k ní opět při
hlásili, jakmile k tomu nastalý jen trochu vhodné podmínky;jiní
zase uvědomnčle opustili víru či náboženské přesvědčení,avšak pod
vědomě je přenesli na kult osobnosti,na víru ve"vůdce"-”Vládcea
generalissima" .který jim nahradil Boha.Tfc ťc psychologická situ
ace pak přispěla k utvrzení a upevnění Stalinovy moci a k rozší
ření kultu jeho osoby-a na druhé straně usnadnila elimin aci a
osobní likvidaci nejen jeho osobních protivníků,nýbrž i samotných
autorů a organizátorů protináboženské kampaně,kteří po převzetí
moci Stalinem počínali/a zvláště od r.1935/pomalu mizet v sovět
ských vězeních a pracovních táborech-pod záminkou obžaloby z
troekismu.
Protináboženský teror,který pozvolna nabyl všeobecného,masového
charakteru,byl také průvodním jevem násilné sovětské kolektivi
zace» Jak je známo,založení kolchozu nebo sovchozu předcházelo té
měř vždy zničení místního k ostala a 1 ikvidace j-cho duchovního«
Tato nová protináboženská kampaň vyvolala v cizině vínu rozhoř
čeného odporu, a tehdy se křestané všech vyznání z iniciativy
papeže Pia XI rozhodli,že 16«března 1930 budouvv celém světě
konat společné modlitby za prohásledované křestany v SSSR, T· na
Stalina udělalo takový dojem,že 15»března téhož roku ústřední
výbor Všesvazové komunistické strany uveřejnil prohlášení,v němž
byly kritizovány extre ní výstřelky protináboženského a proticírkevního boje v SSSR.Byl to ovšem jen taktický tah; jakmile se
sovětská veřejnost uklidnila,protináboženské pronásledování vypuklo
s novou zuřivou silou.Mezi jiným bylo veřejně stanoveno,že SSSE
musí provždy učinit konec náboženství na svém území k l«májil935»
Ale i tento záměr musil padnout. V letech 1937-1938,během krvavých
stalinských čistek,kromě vládní a partajní sovětské elity byli
Stalinem likvidováni anebo deportování i téměř všichni dosud na
svobodě jsoucí duchovní a též ti příslušníci nové státní,se sověty
spolupracující církve/tzv'.’obnovlenci"/, kteří předtím rozhodně
podporovali režim,prohlašujíce jej za vtělení božských ideálů,
/srovn.např.kolaborantskou činnost tzv.’’vlasteneckých kněží v
ČSSR a podobná hnutí v jiných komunisty ovládaných současných
státech-pozn.red./.
V září 1939 zůstalo otevřeno na území celého ohromného SSSR
pouze několik desítek kostelů a náboženských budov různých vyzná
ní, z nichž největší část v Moskvě a okolí.Ale tímto datem také
nastává zásadní zvrat v taktice sovětské protináboženské propa
gandy a aktivity.Sovětský svaz paktem s rlitlerem násilně okupo
val rozsáhlá území za svými západními hranicemi,obývaná miUcny
věřících
s tisíci kostely.
Počátek války v r.1941
■ pak radikálně změnil náboženskou situaci v zeni.Stalin,smrtelně
vyděšený hrozícím nebezpečím, již 3»července 1941 rozhodl se
obrátit ve své veřejné výzvě k lidu slcvy”Bratři a sestry",totiž
slovy,jak to obyvkle dělají v kázáních knoží.Aby mohl čelit ně
meckému vpádu,potřeboval Stalin plnou podporu všeho sovětského
obyvatelstva a jeho oddanost; proto se rozhodl k určitému kompro
misu i na poli náboženském,zvláště vzhledem k tradiční a na rus
kém území nejrozšířenější/a proto předtím nejvíce pronásledované/
ruské pravoslavné církvi.Této bylo v r.1943 dovoleno,aby si po
letech znovu zvolila svého patriarchu... a svolala svůj první
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biskupský synod po říjnové revoluci,i když tento tehdy nemohl být
pro malý počet zbylých žijících biskupů příliš representativní.
V celé zemi byly znovu otevřeny tisíce kostelů a dokonce ani po
vítězství nad hitlerovským Německem Stalin nezapočal znovu s vý
raznou protináboženskou politikou.Rozhodl se naopak náboženství
a církev jako dobře kontrolovatelnou a jím ovládanou část začle
nit do sovětského totalitního režimu,jehož byl sám centrem a
téměř Bohem.Jsa dobře pamětliv systému pravoslavného· semináře,
•v němž byl vychován,Stalin pochopil lépe než jiní jeho spolusoudruzi,že náboženství se může dokonce stát stabilizačním prvkem
jeho noci v zemi,jestliže církevní hierarchie a celý náboženský
systém bude pln·., podřízen sovětské státní kontrole prostřednictvím
tajné policie nebo speciálně k tomu účelu zřízeného úřatu,ještě
lépe- však infiltrací sovětských agentů Jo řad duchovenstva,zvláš
tě vysoké hierarchie,jakož i celou řadou dalších opatření,zcela
podrobujících ruskou pravoslavnou církev státní sovětské kontrole.
Jinými slovy,snažil so zneužít náboženství a církev stejným způ
sobem jak to dříve dělali představitelé carského feudálního vyko■ řistovatelského systému v období predrevoluční-.,aby' ovládli ši
roké lidové masy.A to se mu také nedařilo,alespoň do značné míry;
•zvláště vezmeme-li v úvahu tu skutečnost,že mnozí věřící v SSSR
byli opravdu nadšeni tím,že dlouholeté veřejné a kruté pronásle
dování církve a náboženství přestalo,nebo bylo značně omezeno,
/^aap^ň co se týče formálního kultu a návštěvy kostelů/ a že jim
znenadání byla dána možnost relativně svob.dně vyznávat svou
víru.Protináboženská propaganda za války a těsně po ní téměř usta
la.Bylo to rovněž
období urc^t^t obnovy či restabilizace zejména
ruské pravoslavné církve,v níž f 1Vne přestaly působit shora jmeno
vané tajné,eversivní státní elementy.Avšak sotvaže Stalin zemřel,
započaly útoky proti náboženství a církvi znovu.Chruščev se po
kusil v jistém smyslu o znovuzavádění politického systému 20.let,
kdy bojovný ateismus byl jeho podstatnou nedílnou součástí.Od
konce 50.let až do r.l964/za doby Chruščovcva vedení/ byla v
SSSR znovu uzavřena více.než polovina všech kostelů,většina
baptistických,evangelických věřících odsouzena k podzemnímu,katakombálnímu způsobu náboženského živeta/nemluvč a katolících vý
chodního obřadu,tzv.Uniatů,na Západní Ukrajině a v bývalé Pod
karpatské Rus i, kteří zde byli pronásledováni už od počátku války,
zejména po ní,se zvláštní systematickou krutostí a rozhodností/.
Byly likvidovány téměř všechny židovské synagogy a větší část
již dříve decimovaných mešit na jihu Sov.svazů.Byl obnoven systém
morálního nátlaku a často i politického teroru proti všem věří
cím a sovětské koncentrační tábory a pracovní lágry zaregistrova
ly opět značný přírůstek obětí náboženské persekuce.Jestliže
v 20. a 30.letech kněží a věřící bývali obžalováni z toho,že
jsou třídní nepřátelé,nyní jsou na veřejnosti obžalováváni for
málně ze státní diverze,špionáže,z dvojakosti,z finančních a ji
ných manipulací a pod.
o'dpoč.6Q.let se boj proti náboženství v SSSR ještě zostřil;
počíná se např.záměrně tvrdit a rozšiřovat,že věřící lidé nejsou
normální, že jsou to úchylní lidé, patřící do ústavů pr?> choř umy siné.
Tak na př.”Med i c inskaj a ga z e t a” oficiál ,í sovětský lékařský časo
pis ,uveřejnil v r.1964 článek jistého Roguva,který.prostě navr
hoval označit všechny věřící jako duševně choré lidi.Po Chruščevovč smrti aktivní,otevřená náboženská persekuce víceméně přestala
a sovětský režim se snažil v zemi vytvořit jakýsi”status quo’’,v
němž se snaží střežit se používat násilných metod protinábožen
ského boje/i když i zde se nezřídka objevují negativní vyjímky/
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s cílem změnit současný stav v tomto ohledu;avšak tato opatření
nepřinesla sovětskému režimu žádané výsledky»Naopak,výsledkem
Chruščevovy protin b2ženské politiky bylo zcela evidentní nábo
ženské probuzc-ní a obrození mezi nej širšími lidovými masami a
také,a to je velmi důležité-mezi inteligencí.Jestliže se na konci
50.let a na počátku 60.let mohly na prstech spočítat osobnosti
náboženské opozice v SSSR,jako např.prof.Anatolij Levitin-Krasnov
a Vadim Šavrov,ktežé s neobyčejnou odvahou hájily, veřejně práva
církve a všechny náboženské hodnoty pro'ti masovému útoku sovět,
režimu,od r.1962/63 počínají stále četnější náboženské konverse,
hlavně mezi inteligencí;zpočátku nouze v jednotlivých izolovaných
případech,pozdě ji však vevstále se zvětšujícícm počtu.
N.e jtypičtě jší a zároveň nejsymboličtější ukázkou těchto konver
zí směrem k náboženství a víře je snad případ samotné Stalinovy
dcery Světlany Állilujevové,která měla skutečně velmi složitou
cestu a velké překážky k náboženské konverzi;ale již ten fakt,
že se vzdala pohodlného života a odsoudila otcovy zločiny,před
stavuje významnou a slibnou předzvěst pro naši epochu v tomto
směru.
V posledních letech jsme svědky toho,jak se zvedá jeden význam
ný představitel po druhém,aby bránil náboženské hod 10tý a čisto
tu svědomí;Alexander Solženicyn,Vladimír Maximov,Andréj Sinjavskij,
Vladimír Solcúchin,Alexander Galič,Igor Safarevič»Mstisíav Rostropovič,Jevgenij Barabanov,Vadim Borisov a velmi mnoho dalších.
Náboženská literatura v SSSR registruje ohrom nou poptávku a na
černém trhu dostihuje cena Bible astronomických čísel,časo vysoko
přesahujících i měsíční plat kvalifikovaného pracovníka.Zájem o
náboženství stále stoupá;může to být přirozeně z části i určitý
projev reakce na dlouholeté násilné potlačování svobody myšlení
nebo i určitý módní z jev,ale to nic neubírá na faktu,-'e je to
projev všeobecného duchovního a morálního probuzení,provázející
všechny velké duchovní a n/boženské proudy a obrodná hnutí.
Náboženská víra se také stává hlavním antipodem,hlavní duchov
ní protiváhou proti bezduchému a násilnému totalitarismu,který
proti Bohu staví ’’Vůdce" ,"Generalissima" či partajního šéfa, v
nejlepším případě byrokratické partajní politbyro.Stranický a
státní aparát režimu vidí v rozšiřovaní a u_evn vání náboženské
víry vážné ohrožení totalitarismu a svých svévolných mocenských
cílů a proto dělá všechno možné,jen aby toto nebezpečí bylo od
straněno. V dané chvíli jeho základní praktický a taktický prin
cip a metoda je ovládnout náboženskou víru podrobením si církve,
jako její hlavní nositelky a představitelky,. '' stálou efektiv
ní kontrolou z vnějšku 1 vnitřku,zejména t
hlavních představitelů-církevní hierarchie,ale také pomocí vedlejších čini
telů, jako různých zprostředkujících osob a opatření a také pří
mého pronikání
agentů do cirkevní struktury.
Současná náboženská situace v Sovětském Svazu je charakteri
zována snahou režimu dostat náboženská hnutí i existující církve
a náboženské společnosti na území SSSR zcela pod svo u kontrolu.
Ale již dnes je možno říci,že tento taktický tah,tento útok re
žimu na náboženství a církev takříkajíc zevnitř, je odsouzen k
neúspěchu.
Pro lidi platí obvykle osobní příklad čestných a vzdělaných
osob,jejich odvážné a přímé svědectví víře daleko víc,než jaká
koliv ateistická argumentace a masová propaganda.Zde je třeba
připomenout i to,že věřící a nábožensky přesvědčené osoby lze
nalézt nejenom mezi všeobecně známými sovčtskýgj^dissidenty či
příslušníky současné sovětské opozice,připadne představiteli
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samizdatové neoficiální literatury,ale i mezi významnými techniky
a vědci,kteří mají pro sovětský stát,hospodářství a vědu nesmírný
významy proto je zatím režim nechal a nechává na pokoji,pokud
svou víru,své náboženské přesvědčení,příliš nedávají veřejně na
jevo nebo jo· nepropagují,nebo pokud nejsou přímými čluny opozič
ních organizací nebo skupin.
Například je všeobecně
dobře známo, že sovětský letecký
konstruktér číslo j e dna-T up o1cv- byl věřící člověk.Avšak neméně
ž<'.vážným je i příklad a svědectví těch, jejichž náboženské přesvěd
čení vyjde veřejně najevo po jejich smrti;stačí zde uvést jun
některé případy,jako např. vynikajícího'historika,akademika Niko
laje Konráda,nebo bývalého rektora Moskevské státní univerzity
Ivana Petrova,ktory byl dokonce i členem presidia Nejvysšího so
větu SSSR.
Proces rechristianizace sovětské společnosti,jejího růstu nebo
úpadku v náboženském myšlení a přesvědčení,n lby1 a není historic
kým důsledkem účinku nebo širokého působení sdělovacích prostředků,
hlavně literatury/samizlatové i nusamizdatové/ rozhlasu/myslí sc
zde zahraničního/; je .spíše důsledkem působivého osobního příkla
du a kontaktu mezi lidmi.Je to rovněž i vidět z toho,že tak mocný
a vytrvalý sovětský propagandistický aparát,který pronikl všechna
veřejná zařízení a instituce,především, tisk a školy,často pro
vázený přímo i fyzickým násilím,se ukázal naproste noúčinn.m
a zklamal na celé čáře v soutěži s prostým lidským náboženským
citem a uvědoměními.
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WV Čí _ CHARTY 77. Čiří Hájek, Marta Kubišová a Ladislav Hejdánek
zaslali generálnímu prokurátorovi města Prahy dopis, v němž pro
testují proti zatčení herce Pavla Landovského a požadují jeho
propuštění. Fandovský byl zatčen v den zahájen"' procesu proti
Ledererovi a spcl, to jest 17.října.
Orgán FRANCOUZSKÉ KOMUNISTICKÉ STRANY L'Humanite označil rozsudky v pražském procesu s Lcdcrerem, Havlem, Pavlíčkem a Ornestem za ’’výsměch a karikaturu spravedlnosti, jež znetvořuje
tvář socialismu”-» V úvodníku, který napsal sám šéfredaktor René
Andrieu, se připomíná, že v únoru 1972 Gustav Husák osobně ujistil členy delegace FKS, že v. ČSSR, žádné politické procesy nebu
dou.
Aleš, syn _ JIŘÍHO LFDĽRERA, novináře odsouzeného 10.října k .
třem letům vězení, zaslal dopis Georges Marchaisovi a žádal v
něm, aby se šéf FKS zastal jeho otce u Československých orgánů.
'•’Udělejte co buds ve vašich silách, abyste dosáhl jeho osvobo
zení” píše a dodává, že se již dvakráte obrátil s^podobnou žá
dostí na G.Husáka ale nikdy nepřišla žádná odpověd. Aleš Lede
rer kategoricky odmítl obvinění z ’’antisocialismu” vznesené
proti jeho otci. ”To budí, směšný ale současně tragický dojem,
robot můj otoč zasvětil myšlenkám socialismu celý svůj život.”
/Citáty přeloženy z francouzštiny./
Čs.filosof Dr.JULIUS TOMÍN držel začátkem listopadu desetidenní
hladovku, kterou i..rotestoval proti policejnímu dohledu, jemuž
jsou vystaveni signatáři Charty 77, tedy i on sám.

"PROČ JISTÉ STÁTY ROZŠÍŘILY HELSINSKÝ DOKUMENT V MILIONOVÝCH
NÁKLADECH KDYŽ POTOM SVÝH OBČANŮM ZAKAZUJÍ SE NA NĚJ ODVOLÁVAT?"

Francouzský delegát F.Richter na bělehradské
konferenci
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Jihoamerickým indiánům zvoní hrana o.
Téměř jednomu milionu brazilských Indiánů hrozí úplné vyhlazení.
Toto alarmující konstatování učinil před měsícem v Ženeve švý
carský etnolcg René Furst a prohlásil,že největší nebezpečí hrozí
brazilským domorodcům od importovaných nemocí.
Je pravda,že vnitru pralesů této obrovské země dodnes najdeme
panenské koyty nezasažené technickou civilizací, a v nich Indiá
ny,kteří bud bělochy vůbec nepoznali anebo se s nimi dostali jen
Jo zcela okrajového styku.Tito poslední mohykáni žijí stranou všech
komunikací tradičním způsobem života,děděným z generace na generaci
a to na úrovni dětí přírody jen o m^lo vyspělejšS,než jihoafričtí
Křováci či australští dum.rodei;nejblížo snad mají k zairským.
Pygmejům a stejně jako oni živí se pl dy pralesa,jeho zvěří a ry
bami nezkrácených toků.Avšak postupně i do těchto odlehlých kon
čin proniká technika'; uveďme jako příkla budování transbrazilské
Jálnice”Amazonica’:,kácení lesů, zakládání nových plantáží,stavbu
dalších sídlišt,počátky průmyslové výroby.Prales na Amazonce je
sice asi Jvanáckrát rozlehlejší než území Československa ale už
také jeví symptomy nemoci 20.století,jíž je zrychlující se degra
dace původního prostřelí.Kontakt indiánského obyvatelstva s-bě
lochy měl a má povětšině negativní vliv na původní jihoamerické
domorodce,Podléhájí,jak už bylo řečeno,zejména nemocem,!, terč
dříve neznali a proti nimž jsou jejich erganismy bezbranné.Nebla
hý vliv na indiány má rovněž laciný' alkohol,kouření tabáku a uží
vání drog,chronická podvýživa,rozpad starých kmenových struktur
následkem uplatňování moderních administrativních metod,námezdní
práce za peníze atl.Js u však kmeny,které lpí na tradicích a
”Jary"našeho století zásadně odmítájí,ustupují před nimi stále
hlouběji do zatím nepřístupných džunglí anebo dokonce volí radě
ji jakousi kolektivní"sebegenocídu".Tak kmen Mayuruna v severní
Brazílii přišel do styku s bílými teprve před čtyřmi lety,nebyl
schopen přizpůsobit se a zvolil sebevyhlazování.Mayurunové zabí
její vlastní děti,zejména děvčátka.Z 2000 příslušníků kmene v r.
1972 jich dnes zbývá jen asi 400.Mnoho Mayurunů unrchlc před bě
lochy do pralesů v Peru.Ale máme tu i další smutné příklady.Jak
počátkem letošního roku napsal kolumbijský lisť’El País”, asi
10.000 Indiánů,žijících v údolí deky Chc cc-Ch lům,C-wawanŮm a pří
slušníkům kmenů Embemas a Cajú-hruzí vyhlazení; jsou ■...bětmi paše
ráků drog a nemocí,hlavně tuberkulosy a podvýživy... .Bezprostřed
ní zánik hrozí Indiánům Tubaro,rovněž z Brasilie;už jen 60 pří
slušníků kdysi p.-četné etnické jednotky přežívá.Nebezpečí má stej
ný jmenovatel, jímž js j.u"div ,>cí’’bílí osadníci a nezák nné zabírá
ní půd.Jen v r.197’6 museli Tubarové kvůli nim čtyřikrát ustoupit
hlouběji Jo lesů...Američtí antropologové Davis a Mathews uvádě
jí jiný příklad.Malárie,tuberkulóza,spalničky a zejména t.zv.
"říční slepota” postihly skoro všechny příslušníky kmene Yanonamo
a Tikuna.JeJinný účinný lék proti "říční slepotě" se vyr bí ve
Francii,avšak Indiáni jsou jednak na něj silně alergičtí,jednak
nemají prostředky obstarat si ho...Nedávné zprávy skupiny bada
telů o objevu kmene Niawa,na jehož území js-,u bohatá naleziště
zlata,vyvolaly bezmála malou zlatou horečku,podněcovanou nedolo
ženými, ale také nevyvrácenými pověstmi o bájném El DoraJu,jež
tak vábilo španělské konkvistadory před čtyřmi staletími a při
spělo k vyvrácení říše Inků;kmen Niawa obývá končinu blízkou
průsečíku hranic Peru,Brazílie a Kolumbie.
Divoce žijící,anebo jak mime ve zvyku ŕíkať’necivilizov •ní"
Indiáni tropické Jižní Ameriky se nemoh u účinně bránit.Prudkými
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jedem”kurare”napuštěné šípy sice tu a tam připraví o život sku
pinu příliš odvážných etnolcgů či prospektorů,ale přece jen už
pntrí do sféry dobrodružných románu oModerní zbraně Indiáni nemají
a kolektivní obrana náleží minulosti slavných Inků»Avšak výjimka
potvrzuje pravidle;koncem letošního jara asi 700 Indiánů z kmene
Xavante v brazilském státu Máto Grosso vykopalo válečnou sekyru
proti bělochům,kteří zcela neomaleně zabírali plochy,ležící v je
jich životním areálUoUřady musely na místo vyslat oddíly policie,
aby nedošlo k otevřenému a krvavému střetnutí».»» Kečuové,potom
ci starých Inků,kteří dnes živoří na úpatí peruánských And,se mstí
na běloších symbolickým způsoben»Každoročně před 28,Červencem,což
je datum peruánského státního svátku,pořádájí zvláštní folklorní
slavnosti”Yawar Fiesta”čili”pomstu kondorů”;je to v podstatě zápas
největších dravých ptáků světa s býky,což symbolizuje boj mezi
dvěma rasami a dvěma rozdílnými kulturami-hrdý kondor,který měří
v rozpětí křídel až přeš dva metry a je v Jižní Americe domovem,
symbolizuje Inky,kdežto importovaný býk představuje španělské do
byvatele ,kteří rozvrátili někdejší slavnou říši a pokořili její
lid«Kondor je připoután ke hřbetu kopytnalce a ostrými údery mo
hutného zobáku doslova býka z^ živa čtvrtí,kopyta a rohy nejsou
zvířeti nic platný;dravec,jeho Kečuové nechali úmyslně mnoho dní
hladovět,aby zvýšili jeho bojechtivost,útočí na býčí’ oči,uši a
nakonec vyklove kopytnanci mozek«Je třeba dodat,že Indiáni býka
před zápasem oslabí tím,že ho zraní na šíji a způsobí tak krváce
ní,kondor pak zranění rozšiřuje a podívaná je hrozná.Za velkých
ovací vypouštějí Kečuové po zápase okřídleného vítěze opět na
svobodu,kterou oni sami před čtyřmi stoletími ztratili....
Stanislav M,Kříž
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