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Váfcený pana,
dovolte* aby chom Vám jménem československé obSanské iniciativy Charta 77
00 nejupřímněji blahopřáli k udělení Ho bélovy ceny taíru za rok 1963«
Sladovali jsa a Váě imponujíaí osobni boj i boj Solidarity, v jejímž
žel« jste od samého poSátku stál» 2a skutečné ©avobosení občanské 0
tedy 1 lidská* řřea řadu rozdílných postojů 1 roBdílnou dSjinnou zkušenost, shledávali jsme a shledáváme 1 nadál«» še jen toto osvobození vede k poroeaaíní e síra uvnitř národa a je podmínkou a s¿kladem mírových
v2tahů mezi a táty* Ve 5 s postoje, jak jame je sladovali v období budování Solidarity» po vyhláSení vy jímeSného stáru 1 jak se s nimi a e «nenajem© dnaa» svědčí * přes veSkeré pokuay o diskreditaci - o velké morální
síla a odpovědnosti, kterou oítíte £a sebe aa^e i es hnutí Solidarity«
Naplňuje nás nsdSjí, še Vače «¿sluhy ooenuje»e nejen my, kteří máoe
podobnou občanekou a lidskou akuäenost, ale 1 celá svobodně avaSující
avětová veřejnost« Sobolova cena síru, která Vám - polskéau dělníku byla udělena, je toho dokladem,
spravedlnost, pokoj a radost bud. s Vési*
Jan Koslík
«luv8í Charty 77

fíarie Flut KříSková
iiluvSí Charty 77

Anna Marvanová
aluvBÍ Charty 77

Charta 77 - 57/6?
President Č33B
Dr*Guatáv Husák
Fraha - Hrad
čan© presidente,
blífií ao 28»říjen, 65*výroôí vzniku samostatného 3e a k osloveno kého státu«
Ve výroSÍ tohoto výsnemného dne byl v roce 1945 podepsán dekret o znárodnôni Beskoslovenakého průmyslu» v roce 1966 byl v tento den schválen ustavní zákon o Československá federaci*
Výroíí vzniku naéeho státu je příležitostí k aaraySlení nad tím,
aká to byly základní ideje a hodnoty» které působily při vytvoření
etfkoalovenéká republiky v roce 191S* Byly to nepochybně Ideje politická demokracie a svobody, nacionálni a sociální správedlnoati, jejichž
výmnam a dosah pro život státu a každého jeho obäana si při tom uvědomil
jsme«
tyto nákladní idejs a hodnoty vedly československou republiku poadějl k tomu, Že ratifikovala Pakt o obdanekých a politických právech &
řakt o hospodářských, soolálních 0 kulturních právech a v roce 1976 je
udlnlia integrální součástí deskoslovenakého právního řádu« V souladu
s těmito ldejesii a hodnotami signoval náS stát letos před několika týdny
taká Výěieday dokonaat sohůsky v Madrid tu
tf vědomí filosofických a his4«rických souvislostí 1 mezinárodních
eávesků. obracíme as k Váa, pane presidente, ee Eádostí» abyste pouSil
svého ústavního práva a udělil letoa při tak významná příležitosti, jako
je »ejraéna 65»výročí vaniku Československého státu, amnestii těm Seskoslovenský« obSanůo, kteří byli odaousenl podle I«hlavy trestního zákon®,
tj< s» politické delikty« Je totiž smutným faktem, Se k trestní/a postihám podle I hlavy tr«z* doaháaí v naší zeail prakticky výluSně za projevy
politického přesvědčení« tfesi těmi, kdo jsou nyní 2 těohto důvodů vSaně-
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ni, uvádíme audolfa Bsttěka, Ladislava Lise, prof»Liberdu, Pr.äavrau,
Ph!®* Ivana Jirouse a desítky daläíoh, z nichž řada je ve velmi äpatném zdravotním stavu«
Y posledních deseti letech, jpa amnestii z r>ku 1573, "byla amaastie
vyhlášen« v roce 1975 « v roce 19ŠQ vlastně Jan pro psohatele n5kterých
obeonýoh kriminálních Sinft* Vyhlásaní amnestie bylo pro tyto lidi nepochybné pro vato dobr! vůle státu» díky které Ba mohli vrátit do normálního ob&ftnského života• $ím víoe bylo by al přáti, aby se této no&nosti
dostalo lidem, kteří ae řádného ohecné kriminálního Cínu nedopustili,
lidem» kteří byli abaveni svobody vlastně 0a to» Äe ae nevsdali svých
náaorž. a svého přesvSdÓení a jednali podle nich v duchu idejí a hodnot,
která jsou spojeny se vanike» a existencí Československa, které Jsou zakotvehy v Seskoalkvenské UetavS i v obou Meainárodnfoh paktech o lid.
akýoh pr-áveoh«
V současné vypjaté a vyhrocené mezinárodní situaci bylo by vyhláBenlaameatie pro tyto obôany, sejména v souvislosti a 65*výročím vzniku
československého státu, roshodnä přijato poaltivně Saakoslovenakou 1 mezinárodní veřejností* Bylo by to aktem dobré v$le, jehoB dosah by překračoval naSe hranice, aktem, který by avfcdčil o t$a» £e Ceskoalovenaká
aooiaiistioká republika má opravdový zájem na uvolňování napětí a na
tom» aby se va vstasích mezi státy obnovil duch Helsinfck*
Praha 24»října 19B3
Jan Koslífc
mluvSí Charty 77

Sarie Kat Křížková
mluväí Charty 77

Änna ííarvanová
<nluv«í Charty 77
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4*5ervenee 1963 žádal Evropský pBrlsment oks&Sité pjoputftění Ladislava
Liae - současně odsoudil počínání Sesfcoa lovena kých úřadů v&či ladialavu
Liaovi, jež je v protikladu k pcvirmoatófli, která vláde C3SR stvrdila
svým P O D P I S E M Hel B in s kých DOHOD«

a&Slaní
?4Q/b - Gdaouaení katolíků Jiřího Snajdra 3 Jana Kokrého
£n« 19«6«1983 vaneal okresní prokurátor v Šumperku obžalobu proti
odbornému referentu v podniku Rudni doly» Jiřímu. Snaidrovi, nar«23*4«
1933, by tam Mikulovi ca 3 4 0 , okr »Šumperk * proti dělníkovi Janu Mokrému, '
nar»*7»10»1946» bytem česká V ©a, okr «Šumperky ObSaioha je vlnila z trestního čil) u maření do 20 r u nad církvemi a náboženskými společnostmi podle
. 176 tr«s«» kterého ae mdli dopustit tím» že v bytě J.-Saajdra /restf.
Jan ¿';okrý v bytě mandelů Dvořákových/ v rodinném kruhu společná a niko li k a přáteli aetll z H a m a avatého» ros jímali, modlili aa a zpívali '
náboženské píanô« Toto počínání obžaloba kvalifikovala jako Siření ideologie náboŽpolačnosti Roshodní
letniční, e jako důkaz uvedla»
se doery J,ona,,dra vdávaly v koatele v prostých bílých rouchách
a sandálech» o&naSovanyoh jako ayaťbol Siatoty, používaných prvokřastany,
k nlaä aa jakal letniSní hnutí vrací," Obžaloba dále tvrdila»
tuto
činnost provédšli nškoli, lat a vědomím, Že ae dopouStí nedovolaného
jednání* Za dfLkaz ji sloužilo 2^iätšní, Sa J .-Mokry nabádal opärovanš
k opatrnosti při mluvení o Bohu» Obžaloba aa při kvalifikaci Činností
obou ofciStílovanýoh opírala o odborné vyjádření Sekretariátu pro věci
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církevní při Ministerstvu kultury 5SRf kde se konstatuje: Podmínkou legality tsv* domácí pobožnosti je,u5as$ jen rodinných příslu§nífc&# Pokud a«
půaĎÍmýohrtábbŽ^rtSkýůhúkonů zuéastnují příslušníci jlnýoh rodin, jde
O veřejný ndb, ukon, ke kterému je třeba státního souhlasu podle ustanou
vení § 7 odst* a sák« 5* ¿18/49 Sb«" Obžaloba na základě tohoto absurdního e právně nepodloženého vyjádřeni dospěla K sávfiru, že jelikož oba
j&enovarií neměli ke své dl/most! státní souhlas, dopustili se trestného
činu podle
178 tr«z,
Dne 23*9.1983 se u okresního soudu v Šumperku konalo soudní přelíčení • Jiří Snajdr na svoji obhafcobu uvedl, že o existenci náb.spole$~1
nosti rozhodní kře a tané letni 9 tí se dovédll teprve z obžaloby. Jsko
-tolík, který své přesvědčení veřejně vyznává a řídí se církevní disciplínou, nemůže vykonávat náb»obřady, protože nemá ani svěcení ani ofr- '
fcevní povaření« Spoledná,Setba Písma sv« e modlitba není nic protizákonného* Obžalobe nebere v uv«hu, Se je varhaníkem v katolickém kostele e
s chrámovým sborem naevijjuje z pí vy* loto je vlastní důvod scházení se v
jeho domé» To, Se zdůrazňuje pasobení Ducha sv« v církvi, neznamená, že
síří a propaguj« Ideologii nějaké svláštní sekty, jejíž je udajnS vedoucím* Pouze hlouběji reflektuje a Žij« svou víru*
Absurdnost celé sáležitostl apo5ívá*v tou, Se orgán státní správy
zde aoela svévolnýa a právne nepodloženým výkladem zákona d* 218/43 3b*,
který s« týká výlaáné hospodářského zabespečení církví a náboženských
společností» fakticky ruSí, ústavou zaručenou svobodu náboženského přeiavefčení a jeho vyznávání. Tôfící utají nezadatelná právo nejen na veřejné obřady» ale 1 na projevování a prohlubování své víry, nepř*Setbou»
rozhovory» půjčováním knih spod* omezovat projevy víry pouse na urdité
prostory a vynesený čas je proti samé podatstl náboženského přesvódfiení «
fřee tato nezvratná fakt« se ad uznal oba obžalovaná vinnými a uložil Jiří au Saajdrovl trest deseti aSsícfl a Janu Mokrému 12 mésíců odnětí svobody a podmíněným odkladem na tři roky* Rozsudek dosud nenabyl
právní moci» obžalovaní 1 prokurátor «1 ponechali možnost odvolání,
Tento případ je dalším d&kladem tvrdého postupu etátní hocl vůSl katolíkem v posledních letech. tfá demonstrovat odhodlání police jnígh. orgánů znemožnit za každou cenu aktivnější náboženský život e aároven odradit véříoí od případných pokusů nespokojovat se pouze "e uspokojováním
náboženských potřeb" podle předBtav Sekretariátu pro věci církevní*
10 .října- 1985
V0H3
Sdělení 5» 14l/s - FropuStěni šwřodolínského z vaabyÉ
Dne
se mSlo u Okresního soudu v Bánské Bystrici konat
hlavní líOení a katolický© knSseta Stefanem Podolínakým, obžalovaným z tr.
dinu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle £ 178
tr»*» Vazba byla na nSho uvalena 27*5«19č3 poté, 00 hlídka VB zastavila
jeho auto e vykonala v nšm píro hlídku, při níž sahavila nábož.literaturu,
filmy. Magnetofon, kalich, hostie a stolu /viz sdělení a.
W ,
v soudní budově se shromáždilo asi 50 osob, které se spoleSnž modlily za obžalovaného* řfíslu&níoi VB aafiall přítomné perlustrovat a přinutili je aby budovu opustili. Předsedkyně senátu po té ognáalia, Že se
hlavní lí&ení odkládá na neurSlto* Senátu předsedala JTJDr*Ssvldová.
'
!Eý& den byl Stefan ?odolínaký propuštěn na svobodu & současně okresní prokurátor stáhl obžalobu*
19*10*1985

VOÍIS
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Sdělení -8» 54l/b - Na «ísto beatové hudby polioejní a soudní represe
Dne 11.6,1963 ae oěl v 2ab3ioíoJi u Brna konat festival rocková hud-f
by, který byl na poslední chvíli sakéfién« V ŽabBloíoh 36 proto shromáždilo vétSÍ isnožství o aákaeu neinfproovaných aájemců o hudební vystoupni« 1
Sást & nich /aai 400 oiadých lidí/ b© přesunula do areálu brněnské restaursoe Ka střelnici a do přilehlého parku« ánií doSlo k ně¿akým výtržnosteo» aaSala Veřejná beapeěnoat asi y 18 hod« park vykllsorat a některé
přítomné aadršeia» řo skanodanéio volání "My chceme nír"f "My chceae svobodu" a pod,, následovalo přivoláni policejních posil a rasantní zákrok
v qeiém areálu se použití obuěků., slaného plynu a psů bas náhubku. Několik desítek osob bylo sedrSeno» na Z6 z nicb uvalil prokurátor vaabu,
která ve věech případech trvala a S do hlavního lí$ení, tedy téměř tři
měsíos»
Úlevní líčení proběhlo před aenátem Městského aoudu v Brně za předaednlotví ¿UBr Šoupala ve dneoh 5. a 8.9.19B3 a 26,3.198?« Z 25 obga- '
lovaných /¿eden u obviněnýoh byl ožitím přemístěn do psychiatrické léSebny vshledejn k vazební psy ohoše/ jloh bylo 32 shledáno vynnými trestnými Siny utoka na veřejného činitele /§ 155 tr»a«/, Ztěžováni výkonu oravottooi veřejného ěinitele /§ 156a tr«s</ a 7ýtrgnictví /& 2ÔŽ tr«a,/ř
sbývajíoí tři byli obžaloby sproStěni* Nepodmíněné treaty odnětí evobody uložil soud ve čtyřech případsch* řetr Geffert - ¿0 mě»« v H.BVS,
Stanislav Beneě - 10 aěs* v I.ETFS, Jiří íanáSefc - 9 &€s« v II«KVSf
Jiří Zbořil - 6 aěs« v XiKYS* Oetatní* teôbí nimi ětyři ženy, byli odsoutsnl k pod®íněný® trestů» odnětí svobody v trvání od tří do patnéeti ©5sícd.» Prokurátorky /J0Dr Cebiäová a KoneSná/ se odvolaly proti zproštění obžaloby, v ostatních případech se ponechaly aákonnou lhůtu na rosayělenoaf obdobně jftfco větSins obžalovaných«
?OHS saatává náaor* Se celý koflikt byl vyprovokován /pomine»e-li
zákaz koncertu J sic o takový/ nejprve scela &bytecnýi& a poté nepřiměřené
brutální® /vis svláStě několik případů pokousáni polioejníai psy/ »áaahen VB* Výběr zadržených osob byl namnose nahodily a diktovaný zřejmě
spíě jejioh vaeařeníiB než skutečným poSinánia, Dokazování při hlavním
líčeni bylo toliko rámcové, soud posinul Četné rozpory i skutečnost» 2a
proti některý« obžalovaným důkaay vůbec chyběly« Také uložené tresty a'e
jeví jako fcisiě uäelové, svláStě tvrdě byly poetiieny osoby jiB trestané. nsemose pro delikty politického charakteru /pokus o opuštění republiky/«
11«října 1963
V0E8
Sdělení g«
- DalSí perzekuce proti Jiřímu Gruntorádovi
Jiří Gruntorádř který ai sa udajné podvracaní republiky odpykává
tr*st čtyř let odnětí avobody v KVu Minkovicet je ve výkonu trestu vèeœoëně Šikanován a vystavován vzrůstájíoíou nátlaku«
Ja proti nšftu vedeno další trestní stíhání pro křivé obvinění přísluěníků SKV s fysického napadení/' i?4 tr.*s» - vis Sdělení Ô. 323/. Bylo '
proved*»© a a snesní a výsledky vyšetřovánív v několika posledních měsících vSak ařejaě nedošlo ve věci k žádným dalSínt úkonům*
Nyní má být na návrh ná£«KVu ppi .Miroslava Siœfca přemístěn z II« do
131«ř nejpřísnějěí HYS. Jako důvod js uváděny špatná pracovní oorálka,
neplněni výkonových noreja a velký poěet káaanských trsstû, avláětě v oblasti pracovní výchovy« Jiří Gruntorád proti návrhu, namítá, Se věechny
tyto potíäe jsou zěásti uajěle vyprovokovány a vykonstruovány, vétěírc
áíleoj pak plynou z toho» Ža vykonává práci brusiče a jako levák není ns
neuspůsobenéffi aařížení schopen ani dodržovat technologický postup, ani '
plnit stanované noroy - kdy g byl v eěaíci srpnu a sáří zařazen jako tas11&» výgtonové normy vysoko př a kro čil, nyní ae věak mueel vrátit k práci
.»rus i Se* Okresní soud v Li ber o i přesto rozhodl ve veřejném zasedání
/soudoe Stanislav 5erný/, konaném dne ¿8 ».9 »1983 v í^fu Minkovi ce, o jeho
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přeřazení do I1I«IW$» Jiří Gruntorád se marní pokusil podat ve stanovené
lhůtS stížnost prostřednictvím orgánů 3tfY, naopak mu bylo dne 5*101981
doručena pravomocné usne3ani 9 jeho přeřazeni» Fožádal proto krájaný
eoud v ustí nad Labem o navrácení lhůty, usnesení tedy není vykonatelné
/£ 61, 140 tr*ř#/ dokud nebude v jeho žádosti rozhodnuto»
Jiří Grantorád dlouhá léta poctivé pracoval jako dělník a své dělnické povolání si sám svolil* Nyní oubí trávit ětyři roky ve vězení za
jediné provinění, totiž Že se aktivně zajímal o neoficiální literaturu
a hudbu« Je to sám o sobě tvrdý uděl; yrávě fakt* Se jde o "nefalšovaného* dôlníka věak mo8$á vysvětluje neúprosnost táto pomsty, která ¿a
každou Genu usiluje o úplné zničení a zlomení člověka*
19*10.1983
TCHJS
Sdělení g, 343 ~ Soud s Jiřím Wolfem odroSen
Dne 5»10»138? proběhlo u Mostského soudu v Frase hlavní líSení vedené proti signatáři Charty 77 Jiřímu Volfovi, obžalovenéou z trstných
Činů podvracení republiky resp«ohreřísni alužsbního tajemství
za
resp* 173/3 tr»s* ľviz sdělení ä. 559/*
Aěkoli veřejnost nebyla vyloučena, nebyl do jednaoí síně vpuStěn
nikdo z přátel obžalovaného* Předseda senátu JUDr Sojt odmítl vydat vstupenku 1 7ěře Novotné, s níž si Jiří Wolf z,vězení dopisuje, protože nemá
žádné bií ¡ok é příbuzné» Jednání se chtělo zúčastnit sel 10 západních diplornátů, ale ani jim nebyl povolen vstup«
Obžalobu zastupoval JUDr Hájek, obhajobu JtIDr Eva PiSérová v asstoupení, která odmítla Věře Kovotné sdělit dokonce 1 konečné rozhodnutí senátu. rodle věrohodných informaci odročil Měst,soud hlavní líčení na neurSito* Jiří Wolf sůstává nadále ve vazbě.
19.10.1963

VQm

3dělení fi» 344 - Ing»Antonín Dobner odsousan
Dne 5.10,1905 proběhlo před aanátee Okrasního soudu v Mznl-ttfiBtě
s6t předsednictví JUDr Jiřího Sekaře /v senátu zasedali Václav OhaAora e
Bohumír ťrosner/ hlavní líěení proti lng,ánt,Dobnerovi» nar. 4.7»1950,
ktar.ý je od ¿7.dubna 1983 ve vazbě /vis sdělení 6« 336/« Sonát rozhodl,1
že je vinen trestnými Siny poškomovéní zájmo republiky v sahraniěí a animování vážnosti presidenta republiky dle
112,103 tr.z, a přeěine® proti majetku v socialistickém vlastnictví / 3/10 zák,l50/69 3b o přečineoh^*
Trestná Činnost měla spočívat 7 tom, že lng*Dobn*r napsal a odeslal do
sahraniSi dopisy» v nichž *uváděl rfisné nepravdivé zprávy o poměrech v
republice a snižoval vážnost presidenta republiky tím, Se uváděl vtip.
snižující jeho důstojnost»11 žalovaného přeSinu se měl dopustit tím, fe
se svého praooviStě uskuteSnll 11 meziměstských hovorů, čímž zaměstnavateli způsobil Škodu nejméně 125
Ze tyto Siny byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let ve II.FVS.
Ing.Uobner je Žfnstý e má ětyřleté dítě, jeho rodina Žije na adrese
Zelenohorská 49»člzen,
57.10*1563

VOKS

OdpověcL mluvgí Charty 77 ^nny_marr3nové g ra no o ugakésocialistické atranj
Praží přátelé a soudruzi»
děkuji Vám za poctu, kterou jste mi prokáaall pozváním na Váä sjezd manifestaci lidí s rosnými názory, angažujících se v boji za lidská práva, s nimiž by měl být socialismus nedílně spjat«
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Oceňujeme Váli solidarito, b Chartou 77, zemněna a nsSimi perzekuovanými přáteli«
&
které sami snát*» nemohu vyhovšt Vašemu poeváal já» ani
nikdo z ostatních mluvčích Charty 77*
Jecae si jisti» že aatkání Vešíoh zástupců s Chartou 77 hy bylo
ulltečné» Jlatě bude smaiSÍ najít k nšmu příležitost při mávátěvš
delegace u. nás*
čřeji FaSemu jednání onoho zdaru
a bratrským posdrsvea
Anna Marvanová
X X Z X

X X X X

Dopis Ivana Lampe r a ministrovi v ni trs
i-Bns ministře |
Qbjraoím ae na ^ás jako na poslední lna t S E C Í , které lae předestřít
náä probléa 9 žádat od ní jeho nápravu, nebol vanifcl činností orgánů
opadajících pod Va&i pravomoc. Hatno říci, Se tak Činím u3 doat unaveně
a uondaně, bez velká víry v porozumání a satisfakci, neboí niaiáí (51 o Srky» na která jsem se v grůběhu dvou let ae svoji atxžnoatí obracel a
žádal nápravu 31 alespoň vysvětlení * mi jakoukoli iluzi o možnosti dovolat se spravedlnosti dávno zničily» Píši Vám spí9 z principu a taky £rotp» abych m6l jistotu, 2© jsem nevynechal prostě nic* žádný orgán» instituci či oeobu, která mohla uvést věoi na pravou míru«
*8lkdo nesmi být držen v nevolnictví," ?Mezlnár*pakt o cbč* a pol»
právech, ratifikovaný
OSSE v r*l975/.
Ha vánoce r* 1961 jame s manželkou doetali od rodičů, dar - zimní
zájezd do jugoslávských Alp s cestovní kanceláří $portturlst« I když
jame měli jesté čerstvou akuSenost z láta 1981* kdy nám byla znemožněna
společná dovolená v S3R /nebot "se státního zájmu* mi byl výjead do táto 2emě zakázán a jala jaa Sena/, odvážili jsme ae podat si žádost o
povolaní cesty* Vycházeli jsme jednak z předpokladu"2e socialistická 1
Jugoslávie je s hlediska on$oh "povolovacích" institucí snad raéné "riziková" než kapitalistická Spolková republika Německa /absurdnost těchto
oářítek je nabíledni, leá každý občaa S3SB, pokud cestuje, se této stupnici hodnot naučí velmi rychle/» a jednak z naivních zbytků zpola už u
nás aaeypanáho a zapomenutého přesv&dčení, Že Člověk má prévo jezdit
si ve volném čaae s sa své peníze kam chce« Přiznávám» Se tohle přeevčdčení je v našich p>měreeh opravdu velmi naivní, na avou ámluvu
môžu říoí jen to, Se Slověk tyhle svobodomyslná tendenoe - zakleté hluboko e pevně ve své přirozenosti - potlačí & zapomíná velmi těžko* A to,
že občas mluvíte napr* s nezaměstnaným mladíkem z ¿nglíe, který je již '
druhý radsíe na oest| napříč Evropou 'zřejmě proto, aby v cestování zapocm81 na svůj tšžký ud51, či aby si odpočinul od teroru, vl^dy E*Thacheťové» jejímž je zapřísáhlým a halasným odpůrcem/, finiž by ae státní orgány odvážily jakkoli mu zasahovat do tohoto jeho rozhodnutí» m i ř by atf
jakkoli bránili ve výjezdu do zeatí soc*tábora, to jen onen proces zapomínání etěžuje a zpomaluje* A tak zřejmě musí přijít lekoa, která nás
poučí« 2s v socialismu je vfiechno jInek, Zde člověk není vydán hapospao
sám sobě a avým choutkám» které
jej -x a s tím i společnost
mohly
zavést na aoeatí* Stát se k nám mechová neaešeky, pečuje o nás a ví
aám nejlépe co je dobré« ?ro něj. a proto 1 pro občana»
Opravdu, jeôtô že máme ony mamutí instituce, která zjiátují dokonoe už i to, jestli můžeme jet tea nebo onam* úředníci těchto institucí '
totiž za svých zázti mů. vypátraljt, ža ani mé ani ženina cesta do <Tugoalá~
vie ''není ťe státním zájmu"» v případS ženy jeätô navío to» Se najednou
v© státním sájmu není» aby v£bec nikam cestovala - tzn* že nesmí mít
oeatovnl pas /vSe podloženo úhlednými čísly paragrafů/* Nedovedu si ani

3 907
představit eo by se sobio stát, kdyby oni úředníci svou práci zanedbali
nebo kdyby vůbec neexistovali, s ay s rnanželkou prostá normálně vyjeli
do hor* ták, jako - anarchistický nikí® nekontrolováni - vyjifcděií
stovky a tisíce např* levicových studentd se Záp «Berlíne do celá Evropy
pouze na oběenský prúkas» Jaká nehorázná Skoda mohla státu vzniknout!
A my vůbec netuěill» jak jase důležití /nsbezpeftní/«
Telí že nade drsá touha strávit spolehnou dovolenou někde jinde ne S
v ftu/ounsku. Bulharsku přinesla své ovoce j nejen, £e jsne nika® jet nemohli, navíc pro jpří&tě ani nebudeme moci někam jet /včetně toho rumunska a Bulharska./ žtdo seje vítr sklidí bouři, neříká se to tsk? HanSelke
je Sena v domácnosti» já v té době prsoovel u Ce»Spojů* Bylo náo 2? s 23
let, rodesřeií lidé, která - tak jako tolik jiných - nutno držet v ohradě»
Dál to byla otázka rutinního postupu» řsall jsme odvolání, přicházely štandartní odpovědi, podje nlohž je všechno v pořádku a napros o
oprávněná* Žádali jsme alespoň ^ světlení oroS a Jak ohroiuje naěe cestování státní zájem» To nám vlak nevy s vě tli 1 nikťio, a 2 nakonec udělais
těmhle tahanicis konec Generální prokuratura CSSR svým opravdu kuriosním
sdělením* >odle
CS9B totiž, jsou sice příslušná orgány samozřejmá povinny své kroky zddvodnit, nad touto povinností stojí však ještě jedna
- "služebně" vyěěí povinnost» dodržet mlěení, jednánu se o věo spadající pod státní tajemství* Kruh ss tedy uzavřel* tfemůSeme n 1feamcestovat,
protože to není *s státním zájmu* luro5 to není vestátním siájsin, to se
nikdy nedovíme, prtože to je státní tajemství* tfení tá státnosti trochu
moc &olgm dvou lidí, kteří chtějí pouze ,iy&> vat v Jugoslávii?
Tel by bylo asi nejvhodněji! místo rosebrat fatální -termín "státní
zájem". Udělal to věak, a daleko kvalifikovaněji než bych svedl já»
MUDr.řlacák, který Vám nedávno psal dopis o tomtéž probláatu, Saprosto s
ní© souhlasí® v t os, Se - tak jako on - sni já sni má Šene nepod ikáne
s nehodláme podnikat cesty do zsfcrsniíí ve státním Bájmu, od toho jsou
opravdu jiné instltuos a jiní U d á » pracující v nich* tfaěe cestování
/dokud jeětě bylo mofiná/ se v&dy vešlo do rubriky "soukromá turistika"
a my opravdu nemáme zájwm na to« cokoli měnit, cestovat v jiném sájrra
než svěs vlaatnim» Vaše orgány jaou věak pochopitelně eílnějěí neg my s
mohou nám tuhle nevinnou zábavu zakázat kdy ss jim slíbí, beze slova vysvětleni • Myslím, že termín "svévole* je pro takový postup přesný a
vystihující*
fse kole nás uSÍ a v novinách neustále připomínají, Se náš společenský řád je ten nejpokrokoKějíí, ten nejvědeítějsi na světě) ten, který
poprvé v dějinách zabezpeěll opravdu oelkový roffvoj ólověke. Ze naěe
skutečnost je je na rozdíl od tá kapitalistická prodchnutá nsděením, veselá a perspektivní a gápadní spoieěnoet je ném líěena jako prohnilá, neětastná s degenerujíoí„ Neříkám, Se to nestfiže být pravda, neměl jaesi věak
možnost ověřit si podobná tvrzení na vlastní oěi, nebol «3 nikdo nikdy
ne Západ nepustil* V případě» Se to pravda je, ei ale nedovedu vysvětlit
problémy a byrokratioká omezenít na která nerazí pr&něrný oběen CS3H,
pokud chce tu upadající a odpudivou spoladnost navátívit« Ze by to stát
chtěl udetřlt zdrcující podivená?
To se nezdá pravděpodobná« Pro tento strach dovolit lidem vlastní
poznání^.víoe mluví oficiálně sice nikdy nepřihnaná, ale jistě snadná/
1 kdy g ústním podáním urěitě gveliěovaná/ emigrace* To lépe zdůvodňuje
neoohotu státních orgánů umožňovat čs.oběanůa strávit dovolenou v kápljalistiokýoh zemích, nebot spousta lidí po spatření té degenerujíoí a
úpadkové společnosti - paradoxně a jakoby aasochystioky - neodolá s do
svá vlasti se nevrátí» 1 když se tis odsuzují k bolestnému odtržení od
svých rodin a přátel, protože za stávajících poměrd je možnost návštěvy
velal zkomplikovaná sž znemožněná«
Kejsem přítelem emigrace /a miaochodem ani násilného vyhánění lidí
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do ciziny/» ale dovedu si představit ono pomyslné závaží, jehož mističky se neustále vychylují, až nakonec Slověk dospěje k onomu v na&ich
podmínkách urfiitě nalehkému rozhodnutí: opustit s nevrátit se do svá země, A nikoli nepodstatným závažím na té mistiěce jsou dle mého názoru
i situace, jako je tato» kdy filověk, v ponižující roll Saäôtele o něco '
- jinde naprosto samozřejmého, musí ©trpět, s by mu nemnáml e anonymní byrokraté čmuchali v životě, "kádrovali* ho podle svých tajných a tajemných
papírů, a nakonec mu bez okolků, jako malému dítéti, sakasovsli volné se
pohybovat mimo vynesená hranice* Chápu, že bodně lidí potom využije -možnost cítit se jako sváprávné lidská bytosti a - když se tem dostene na 2ápad$ zůstává /© správnosti 51 iluaomoeti tohoto pocitu tento dopis pojednávat nechce/ - svôj postoj k emlgrscl Vá» nasna&ujl výSe.
EeSlt emigraění problém administrativními zásahy, která vitŽíně lidí znemožní cestovat bud vůbec, anebo epoleěně s dětmi e e manželkou je
totéž, aako např»snažit se př evěděit nájemníky nějakého domu o tom, že
jejich /podle jejich názoru vlhká a chátrající/ obydlí je krásná tím»
že jim profitš
kážeme ono obydli opouětět« Bům zůstane vlhký a bude
chátrat dál a prává tak nájemníci budou dál toužit jsi opustit, 1 když
s přinucení nebo z nutnosti zůstaiou» Á přitom ataěí jen aálo - místo
'
hlídafiů, kteří hlídají jestli lidé dům neopouštějí, jej apříjsmnlt, opravit, natřít veselou barvou.*,.
A potom by ělo i to, aby U d á volně vycházeli na procházku dl kamkoli,
do příjemného bytu se jlstô vráti každý a rýd*
Odpustte ml malou paralelu, že zpříjemňování spoleônáho obydlí rťení
jen Vaše věc, ale je to věo nás viech* (genhle dopis je taká svého druhu anaha to obydlí zlepšit» Karad byoh, a byst« jej chápal jako etížnotft
výludně na můj osobní případ, 1 když částečně je tak motivován« Vím to- '
tiž /a kdo by u nás nevěd<Él/, že se zde dějí události, proti nimž je odebrání cestovního pasa vyslovenou meliôkosti, neatojící aa řeS* Předpokládám vôak, že o těchto velkých problémech a velkých křivdách jste taká
průběžné informován» a dále si dovoluji mít ten názor, Že svoboda pohybu
není maličkost mesi svobodami, a že máme právo a povinnost se táto svobody domáhat, je-li nim bezdůvodně a svévolně odpirana*
li á 6 případ není jediný, o kterém vím* .Jen v na Sem relativně blízkém okolí se těchto Šokujících ^odpovědí" úřadů na drzost zažádat sl o
společnou dovolenou jinde než v BLR,Í13R a líDR /ŕLR a rovněž 333B nejmenuji, nebot ani do těchto zemí se medi jeailt naprosto volní/ vyskytlo
hned nSkAMk.
1 při znaěné opatrnosti ve výpočtech e toho pak vychází úctyhodný
celostátní průměr, bes záruky samozřejmě, protože oficiální statistiky
nemám volně k nahlédnutí» Ani mi takto podobně postižení přátelé, ani j é
s mou ženou nechceme - už potřetí opakujú - emigrovat* ¿1* rozhodně nechceme být objektem svévolného šikanování a omezování - ani co se týče
toho Kam, ským s proô budeme cestovat na dovolenou po celoroôní práci,
řrotože jsem nevěděl, jak jinak vyjádřit svůj postoj ke státní politice v téhle oblasti, rozhodl jsem se minulý rok dobrovolně vrátit
oestovní pes, který nechci mít do té doby, než jej buduomocl mít všichni,
kterým je dosud bezdůvodně odpírán« Vá ženě vlak byl pse odebrán nedobrovolně« Kromě jedné jediné cesty do 333 jej využivšia výhradně £ prázdninovým cestám do K3R, kde jí přímořské klíma sp&eobovale alespoň cáateěně a krátkodobé zlepšení zdravotního stavu« /Manželka prodělala před ně~
kolika lety těžkou virovou chorobu, kterou ae lékařům nepodařilo přesně
kde se žena léčila, nebot nebyId aohopna převozu do 093ft«/ Mám za to, 3e
cesta nemocné žeay k černému, aof 1 nemaže ohrozit žádný jn^Blitslný zéjea '
áddnéjio syslí tělního atétu na celém světě* Bohužel 5a .orgány jsou vytrvale jiného stíněni, • odpírají manželce dokonce i přílohu k občan,tprftkastt,
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určenou pouae k c ¿sté do rtuaumska - "ze státního zájmu", Jakého?
ran© ministře, žádám Vás* aby případ mé Seny 'resp«případy všeoh
podobné postižených/ byl přeáetřsn a byla gjednáne jiáprava těchto nespravedlivých ä nepodložených rozhodnutí, Si aby alespoň byly spříatupnény
dôvody, které k postihu vedly»
Ivan Lampa*
Chorvatská 4 - * r e h a
X i X X X X X Z X Ä i
IV/lJJ JíäO03
UVU MS
ŕS 1/15
507 11 VALDICS
_ ^

JtľLl AHA J1HQU3QYÍ
568 67 STAítft SÍSE
^

tnanSeloe

¡/illá díAliánko,
ještě mliejôí než jindyt tíik ja ďan po návštěvě* včera jsem se oítll vyždímané;) jako hadr, jako po nějaký těžký äiohté, ft při tom máai se ssbe
neuspokojivej pocit, nejen že jsem Ti nedodal nějakou sílu jak jssa sliboval, ale choval jsea se j&ase přitrouble« lecitin se, Se byúh && to
mohl, tentokrát 3Č přítoranost třetí osoby nšjak o chromoval a, neřekl jsea
Ti vlastni nic* Jak jsem pak zjistil, na puas ml vyrazil při návátôve
opar, ale to nohlo bejt u& při tom dlouhým Sekání, kdy jsea se o Vás bál.
Je ni líto, jestli jsea IS nijak zklame1, ale přes to, pak s návôtčvou
jsea tentokrát spokojen nesrovnatelné min než jindy* Z Váo mém velikou '
a hlubokou radost, Holčičky se mi moc líbíly, připadají mi takový psychicky zdrevé /fysicky taky, to je sac&Dzře jmý/j jak se k Tobě Usrta tulila,
mé noc dojímalo. flž jsem Ti to psal několkrát, ale nestačím opakovat , '
jak v Tobě miluju právě tu Mskutečnějäí11 Julián*, abych použil Tvého termínu, totiž tu matku» Se jim v té velké kleci - světě děláfc bidýlko, na
kterým ta ptáčétka můžou bezpeSns sedět. Jestli ta sama mág nčjakej Spätnej pocit x toho, Ses mi toho málo řeklat myslím, Se u tebe platí stejný
důvod jako u mne, vůbec se proto na Tebe nearsínw Ostatne žm ni věj Si z
nás dvou /nebo přesnéji řečeno žvanívý, ten komparet iv není na místSf ty
žvsnivá nejseft vůbec/ jsem já, a když jsem selhal, co byoii mohl ohtít oď
Tebe? Jedině adekvátní k tôiru, cd ted cítím, by byla néjská pSkná básnička, pociiybuiu, že se mi ji podaří napsat* ZJa nebi vidím lehounce růžovou
oblohu, posilám £1 po ní nělný pozdrav jako ten Wáchův smutný visen.
Až ns to, že ne j s en smutný, spíl radostné uoebraný« Jsem vdécný Bohu za
to, že aáfc ve Vás třech možnost smysluplného zakotvení ve av$t&« A Óá-li
Bůh, probijeme apolu jeäté radostná léta, která přikrejou to Spatný z toho, co prosíváš ted, i když ne vSeohna na tom je Spatný, ten ttontescuie
fcterýho cituješ, mě věru rozesmál«
Po praktický stránce jsem Tl zapomněl říct, Se kdyby se náhodou nékdy u Tebe objevil kdokoliv, kdo by tvrdil, Že má ode mne nějaký vskaa
pro Tebo odtud nebo podobně, i kdyby znal o mé nějaké podrobnosti, nikomu
navéř* Sení samozřejmá problém zjiatit si aireau tady, a sedí tady po-"
ohopiteln® i spousta podvodníků e v$beo lidí schopných vä«hd, Tak na tO
pamatuj - platí to naprosto bez vyjimky. Zrovna po náv&těvé jsem ee dozvSděl takový případ, jak k manželoe jednoho vfianě, co je tady, takhle
někdo přišel - vzhledem k eastrčenoati naSeho bydli8tí to není tolik
pravděpodobný, ale neät.
Připomínám do balíčku - krocaô cigaret: nějaký aejdlo, radéji dvä,
žiletky, 2x bavlnéné ponožky /Škrtnuto cenzorem/, známky- ¿f náplně do
čínský ¿roplaovadky, to jsem Ti neříkal. Asi jsem nécs zapojí, ais néjak

ee a! nechoa myslet utilitárně* ge tu chvilku co píěa, aa obloha směnila -ve tmavě Šedomodrouj sedím q stolu přímo u okna, i a okna mám postel,
g kro celou dobu, co jc«a tady, čistej vzduch ja asi jedin-í věc, za kterou jsea tady ochoten bojovat* Jinak äiju zakuklenej v oyetě, z který
jak zjiBíuja, se mi nepodařilo vylézt ani tváří v tvář Tobě* Má lásko«
tu nevypotřebovanou něhu v sobě střádám, abych Si a ni zahrnul později)
tak aspoň doufám*
Šek pokraěuju v říkanoe, s předchozími dvěma verěi dšiají sloku:
"V studni je zima a mokrý zdi, tam žádný strašidlo nehniadí,
aeboj sa, itfarto, neměj strach, můžeme zlobit v postýlkáchn
rokraěování přáfitě,
lieska se budu snažit pomodlit za dědečka, rozhodně ho ode mne nazapomeň pozdravovat, že na něho myslím a pře j u mu uzdravení,
Juliánko, milujú Tě a líbám, holSiěkám přeju na dálku^dobrou noc,
polítám, že ted mají právě dobu ve&erníftfcBho řádění* ftakni jim, že se
tatínkovi moc líbily,
Líbá 16 Tvůj Martin
Valdice i&»září 19&3
Sopi3 5*40
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Sestavila ? arie-Therése Huerre, spolupracovnice komise Justice et ľJaix*
několik základních údajů i
?ovrohi 65 200 km 2
Obyvatelstvo i 3 "599 000 obyvatel» a toho
XitevcŮ
Hlavní íséstoa VIlno
Emigrace i přibližně 1 milion /zejm* USA, K e n d a , Auatrálla/
1251 - Mindangas 2* litovským králem
1766 - VelkokníSs Jagello králem Polské a Litvy
1795 - Třetí dělení ŕolaka* Litva rozdělena mezi Huško a brusko.
1916 - Vyhlááení nezávislosti Litvy
1940 - írvní aovátaká okupace, Litva ae stává aavátakou republikou
1941 - Opětovně dobyta Německem
1944 w Druhá sovětská okupace* Vlny deportací»
obyvatelstva zahynulo,
Kdo jaou Litevci? co je to Litva?
Litva - nejvysnaaSjäí ze třech baltakýoh zemí, se roskádá na břehu
Baltického moře ns severovýchod od Polska* Její obyvatelstvo
59 9 000
v r* 1979/ aa akládá a velké vôtôiny z Litevoů /80&/» zbytek se dělí
mezi líumy /e,9íC/t roláky
Bšloruay, Ukrajince a Židy, Litevská
skupina je proto tak početná, protože aa odmítá vystěhovat do jiných svazových republik* Hlavním městem Je Vilno Š505 000 obyv./, Jediným obchodním pří a ta ve© je Klajpeda, dříve známá pod německým Wfemel*
řivroh je málo svlněný /nejvyěáí bod 294 a/ Q půda je dosti chudá,
jan a obtížemi zemědělsky kultlvovatelná* Zemi pokrývají četná jezera
a leay«
Hospodářská činnost se zaměřuje na zemědělství a převahou chovatelství /prasata, hovězí dobytek, drůbež/* ?r<lm&rným typem osídlení je usedlost o samotě, V současné době aa rozvíjí lehký průmysl, potravinářství,
což spolu s kolektivizaoí vyvíjí tlak směrem k urbanizaci»
Litovský jazyk nepatří k
slovanským, ale a^olu e lotySätinou
tvoří nazávislou větsv indoavropakýoh jazyků na stejné úrovni jako jazyky keltské, germánské, románská, slovanská ete* ríše se latinskou abeče-
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dou*
Velmi silné litevské národní cítěni vděčí 28 svoji fcltsiitu zčásti
náboženském®» společenství
T,itevc£ se považuje za katolíky/, zčásti
společenství MatůtickémU*
Dějiny i
Črvní známý lltevský kníže tóindangas, konvertovel ke křesťanství r,
1^51» Eteikl tak křížová výpravě německých rytířů a zastavil jejich expanzi na východ* rape Ž Xnnoneno 17 osu přiznává královskou korunu e Ulnďangaa zakládá první lltevský atát, jenž byl svého času jedním z nejmoonějěíoh ve Yýohodná Bvropě« R*1366 se žení velkokníže JagellO e královnou
jadwlgou Polskou a tas začíná osudové společenství těchto dvou zemí*
Polsko - Litva se stává velmocí, která sahá od Baltiku k íemámu moři a
za Dněpr, hranice Litvy prohíhá 140 km od Woskvy»
0 století později se aráží s tureckou expanzi a od r+ 1550 ee zapojuje do bojů. reformaoe s protireformací«
4nexet
V 17 stol* byl Baltik "Švédským mořem1', ale po vitšzetví Petra Velikého nad Karle» 7.11 se b&itiokon velmocí stává Rusko a okupuje Eetoa- '
sko a Lotyšsko» Litva, která si tehdy zachovale nezávislost, sdílí později osud rolaka a je při třetím dělení anektována carskou BÍSÍ« Následuje
intenzivní rusifikace, jak v oblasti politiky tak 1 náboženství» Je dokonce akázáno používat latinskou abecedu, normální liteveké písmo*
Silou je rozdrceno několik povstání, a "disidenti" jsou rnaaovč deportoVánl /1630 - 1665 - 1905/*
flegávialoati
Ha konoi I světové války, když Suško a flěmecko byly porsženy; 16* února isie Litva vyhlásila samostatnost, ítusfco ve smlouvě breet-litevské
/na jaře 1918/ se vzdalo všech suverénních práv nad baltskými zeraěmi«
Vzdor tomu vtrhla v lednu 1918 Rudá armáda na Litvu o ustavila tam komunistickou vládu» A^e 12«ledna 1S/20 podepsal Lenin a Litvou mír, Sovětskolltevský pakt o neútočení, p o d e p s a n ý 1926 usnává hranioe baltských btátů
a obě strany ae vzdávají použiti agrese« uvšak 23» srpna 193$ byl podepsán
pakt o neútočení mezi německem a ssgn, jehož tajné dodatky et^noTily
dělení mon vlivu, dle nichž byly baltské fltáty vydány SSS"R, I5«června 1940
obsadila sovětská vojaka důležitá litevská města«
Druhá světová válka;
Správy země se ohopile tzv* lidová vláda a místní komunistická strana« £0 uvěznění opozice a podezřelých se konaly volby do "lidového" sně»
mu, kteiý pro zemi požadoval privilegia přijetí do svazku SSQB - žádost
byla vyslyšena KejvyěSím sovětem 3»srpna 1940« Ho byl počátek aovětizace
a deportací na Sibiř, které ae týkaly desetitisíců lidí. Hitlerovský
utok z 2:.června 1941 způsobil, £e země byla vydána správě nacistické
policie, zatímco politického vedení země se chopil odboj« Obětí nacismu
se staly tisíce Liteveů. a ¿00 000 židů«
ťod Sovětským jhsnn
to zncvudobytí sověty /£4»října I944/ byly jeStě deportovány desetitlaioe Litevoň k vůli "ideolpgloké opoaiol" nebo kvůli partyzánskému
boji proti režimu« Boj 50 000 partyzánů, ukrytých v lesích trval sž do
roku 1948«
? době náailné kolektivizace půdy následovaly r«1949 nové vlny deportací. Odhaduje se. Že Litva ztratila
své populace v důsledku nacistických a sovětskyoJ} perzekucí«
¿Skoliv sevětaká ústava z r«1977 zaručuje právo na odloučení od
Svasu /či*72/# veěkerý nacionaliemus je považován za symptom "buržoásních
přežitků"« Litvs ostatně představuje pro SS, R důležitou oblast, at již
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e dftvodů strategického zéjou /lOO ka baltského pobřeží/, nebo pro svoji ekonomickou aktivita» Proto ae SSSK sna ži zemi rusifikovet s vyž&sduje znalost ruStiny 1 pro profesionální místa nízké odbornosti? dokonce řidič nákladního auta je povinen mluvit rusky, Výuka ruStiny 'je
Dväem na lltevskýoh Školách /ude je normálním vyučovacím jazykem 11tevätina/ povinná od prvního ročníku»
To ovísa Litevcůfi n©abbránilo» aby nezůstali velmi přimknuti ke
svým národní a hodnotám obvsláSté k náboženství» ke katolicismu.) je tu
7 0 p r a k t i k u j í c í c h katolíka vzdor perzekucím a všem překážkám, které
sovéti vytvářejí* Hlásit ae ke katolioiamu znstaená přihlásit se k 11»
tevskému národu*
$ituaos katolické církve
Litva se,d§lí ne Šest dieoézí» Aš do roku 1982 bylo povoleno vykonávat svůj úřad jen dvěma ^iskupům, ostatní byli uvězněni, nebo ve
vyhnaná tví* V červenci X99H úřady souhlasily s nominaci dvou administrátorských diecézí Janem Pavlem 11« fátý biskup, vilenský, žije v
domáoím vesení, Četní knéží byli uvéznšni nebo &sportováni, jejich
počet se snižuje*
2e čtyř existujících seminářů je jen jednomu povoleno přijímat
studenty a nábor je pod tvrdou kontrolou KGB, která se pokouší dosá~
hnout souhlasu uchasečů se spoluprácí, což proponuje jako nezbytnou
podmínku vstupa na seminář. Od roku 1972 pracuje tajný korespondenční
seminář, ale takto vzdHaní kněží narážejí u úřadů na veliké potíže
ohledné možnosti registrace jako kněz« Dokument z 18.4*1979 adresovaný OttčďCD popisuje diskriminaci, jejichž obští jsou kutolioké děti*
UapŽ»náboženská výuka ja zakázána* BSti, které se hlásí ke katolicismu
jsou obětml represí na Školách, coä se projevuje na jejich Školních
výeiedcíoh* Vyeéí studia jsou jim zakázána»
Pynamlsmus katolloké církve
Přestože byly zničeny snohé křížové oesty, tradiční procesí byla
zakázána, Četné kostely uzavřeay a církev je vystavena všemu možnému
nátlaku, nepočítaje v to četná uvězněni a deportace, nic nemohlo církvi
zabránit v livotu a dokonce ve skutečné obnové« kterou prodělává od
let 1 9 6 4 - 6 5 » T této dobé nabyli kné£í znovu odvahu s zaBalí vyučovat
katechismus ve skupinách dští* jejich kázání povzbuzovala věřící k
překonání strachu»
ÍU1966 proběhla mezi knš&stvem diskuse o metodách, jak vzdorovat
libovůli vlády, Tak také ř^fiadas Slevas s ?,Alíonsss *ridotlcôs zašlali každý v a r pnu 1S68 protaat na ttadu náboženské záležitosti S33H proti diskriminaci církve* Oba knělí byli pokáráni & přeloženi na jiné
farnosti»
31»prosince 1966 Žádala petice podepsaná 63 knč žíral, aioy sovětská
vlád« přestala omezovat nábor uchazečů na semináři v Seunasu, dva jiní
knéží měli odvahu odeslat ve stejném smyslu žádost na Hladu ministra
SSSR« Byl jim odebrán státní souhlas a museli si hledat jinou práci«'
AvSok represe proti knšžím místo, aby zastavila náboženské hnutí, jenom mu dodala odvahu»
£•1969 požadovali kněží třech diecézí u různých úřadů svobodu pro
církev, Cetni kněží byli uvěanéni a odsouzeni protože vyučovali dôtl
katechismu» Äoncem roku 1971 se obrátilo 17 054 katolíků na Brečněva
a prohlásilo mimo jiné toto* "Katoličtí Lltevci nemají ani katechismus,
ani modlitební knížky, ani časopisy, ani literaturu* USti věřících. radičů musí chodit do ateistických Skol« ^sžďoročnô je vysvěceno 4-6 sa^dnaristů, zatímco as stejnou dobu zemře 20-30kn§ží» Krtěží jsou uväznováwi jednoduše z toho důvodu, že se odváží na žádost rodičů vyučovat
pravdu ve víře« Jnou^poetihováni sankcemi sa to* Se dčti chtějí ministrovat při mSi a ucaatnit ee procesí, Dva biakuxjové byli bez soudu
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odsouzeni na deset let vyhnenetví,•
Půle šitou, událostí bylo první fcíslo /r*4972/ Kroniky litevské
katolické církve, která vzdor nesčetnýb potížím e nimiž je spojeno redigování, tisk a rozšiřování ilegálni revue na Litvě s v zahraničí,
vycháeí dodnes v rytou 4-5 ěísei ročně« Jeden ze Ótenářů nspř*píěei
"Kronika katolická církve obsahuje,; již deset let pronásledovánit jemuž
je církev vystavena» diskriminaci věříoích» potlačování národní kultury, porušování lidských právf omezování svobody svědomí a ostatní podobné skutečnosti*n
'
Díky Kronice se dostává podpory tomu, kdo se stává obětí nespravedlnosti, jeho případ neprojde nepozorovaně* je pobízen k tomu, aby se bránil a domáhal evého práva* Pefcte, která by relim chtěl držet v tajnosti
se dostanou sa hranice a zahraniční rozhlasová stanice mohou rozšiřovat
informace» jež jsou na Litvě náruživě poslouchány*
ó&i povzbuzeni skutečnosti, Se nejsou sami, násobí Trltevcl petice,
dopisy velmi rozmanité stížnosti* 150 000 podpisů za obnovení jednoho
kostela, 46 venovanú se dožaduje toho» aby mohli v klidu,opravit svou
kapli* 146 000 podpisů na protestu poslaném do Moskvy loňského roku.
1$ 341 podpis ns protestu prsti *tofcůmp jimfc jsou vystaveni «ladí věřící, stížnosti prokurátorovi» dopis na ministrstvo komunikací, protože
doporuěené dopisy do ciziny nedocházejí na místo urěení, atd***
V současné době vychází asi 15 samizdatových periodik, raezi nimi
Auers - Jitřenka» která navazuje ne tradice, jež sahají do roku 1663!'
Ale Kronika byla první a zůstáfcá nejdůležitějlí» přestože SOB se pokusila zastavit její vydáváni vBemi prostředky - vězněním, deporteceaii atd*
lia M t v ě byle církev, tak jako v Folsku» vždy velmi blízká lidovým
vrstvám, národní cítění se vyjadřuje náboženstvím a naopak*
Tak nspř»r*1972 se ßoman Kal ante, mladý student, ölen iiomeomolu,
kterého však přitahoval seminář, upálil v Ks uns s u za svobodu své země*
Jeho pohřeb se atel dějlStěia velkých manifestací, které pokračovaly l
potom»
30*5erv©noe 1575 byla V Helsinkách zahájena Konference o bezpečnosti
a spolupráci v Bvropě* JSávěreSiiý akt je ostatně vSoofceoně znám* Tento
akt aeva&uje signatářská státy - tedy 1 35STI - Rby dodržovaly lidská
práva4 Koncem roku 1976 ee ustavila iitevská skupina pro dohlížení nad
dodržováním helsinské smlouvy a ihned byla těžce postižena* Naposledy
byl 24*liatopadu zabit /l$Sk/ i^Bronius Laurivavicius, Sl*n Skupiny od
roku 1979» nákladním autem, které do něj úmyslně vrazilo, když přecházel ulioi* Jiný ölen skupiny tfeclslovae Jureviclus byl satSen ¿5*března 1961, souzen z *nábo žena kých důvodů" a odsouzen ke třem letům nucených praoí,v táboře a přísným režimem* Balla Gajsuskas, který se stal
letošního února předmětem naléhavé výzvy» byl zakládajícím členem skupiny : byl zatčen r+1976 a odsouzen k 15 letům nucených prací*
fcxistuje jeStfc dalěi skupina sebeobrany: litevská církev vytvořila
r.1976 Katolioký víbor pro obranu práv věřících» Skládal se tehdy z 5
kněSi.» později ze 6* Statut Výh^ru předvídal bezprostřední nahrazení
každého uvězněného Siena* Jeho uSeiem je*zíakat pro katolíky stejná práva ř jeko nají ateisté,1*
Výbor publikuje dokumenty* z nichž první byl dopis Jenu ?avlu II«
Druhým dokmnetem byl dopis Rade pro náboženské záležitosti 9SSH, který
žádal návrat k plnému výkonu jejich funkci pro dva int emovaná biskupy* V září 1979 byl adresován dokument Spojeným národům, týkající se
situace litevekýoh děti* Jiné dopisy protestují proti internacím, vězením a proceeůfe*
Ve svém 51»ôísie z 19."3*Í9S2 se pokouSÍ Kronika lit.kat*oírkve udělat bioanci litevských bojů &a svobodu a dochází k závěru, že vzhledem
k obtížnosti altusee jsou výsledky pozoruhodné* Podařilo se dosáhnout
zvýěeiai poötu seminarista, katechismus se nyní vyuSuje otevřeně, děti
mohou tpívat ne choru, počet mladých lidí v kostele se zvyěuje, v kon-
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trastu, a ortodoxní,ruskou církví a© kátolioká duchovná ohrozuje« Lue
připojit, že i na úrovní bia kupů byl zaznamenán malý pokrok, na bot
vládá souhlasila e Uzraním itomlnaoe tfägre SiadkSVioiuäe, jmenóvänáho
Meat XII« a drženého v domácím vězení od r«1999* Kronika připisuje
tyto výsledky bojům a obětem tolika křeatanů, ale aoudí 2e by jioh nebylo dosaženo, kdyby nebylo yýznamná vnějSí podpory ze Západu« Vyjadřuje vděčnost vlem, kdo zveřejňovali informace o strádání litevských katolíků a atodlill^ae za ně«
Ea závěr výňatek a dopisu řolivase řoceiiunsse S^letóho u&itele',
r«19BI odsousenáho k 61etům nucených prací s 5letům depertaca ssa protiaovôtskou propagandu a agitaoií "...Wám dosti sil k překonání teto
zkouěky« Věe je urísno vnitřním světem. Jsem svoboden v Pravdě! Odneal
jsem si svoji Vlast v svám srdci«.« ÍSebol v řravdě je světlo vítězem
nad Temnotami»B

