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historický reviZionismus

dopisy čtenářů

Milý pane šéfredaktore,

se zájmem jsem si prečetl první číslo České a Slovenské 
Psychiatrie roku 2016, až jsem se dostal k příspěvku do-
centa Vinaře, při jehož čtení se mi udělalo poněkud nevol-
no. Nemyslím si, že trpím poruchou paměti (zatím), a tak 
si nějak nedovedu srovnat v hlavě to, co píše ke konci pří-
spěvku docent Vinař: „Vydatnou morální podporou byl 
také A. V. Sněžněvskij, G. Avruckij (Moskva) a P. V. Moro-
zov. U našich novinářů mají dnes psí hlavu, protože hos-
pitalizovali proti jejich vůli sovětské disidenty. Ve skuteč-
nosti tak zachránili mnohé životy, protože jinak by je dal 
zastřelit Josif Vissarionovič Stalin, resp. Lavrentij Pavlovič 
Berija. Posléze dal Beriju zastřelit Stalin.“

Zdá se, že docent Vinař se vydal na cestu historického 
revizionismu. Akademik Sněžněvskij vymyslel diagnó-
zu  „vjalotěkuščaja“ či „pristupoobraznaja“ schizofrenie 
(anglicky sluggish, česky asi pozvolná nebo plíživá), kte-
rážto se sovětskému režimu hodila k odsouvání disidentů 
a  nepohodlných lidí do  psychiatrických institucí. Nejen 
to. Akademik Sněžněvskij „udělil“ v  jejich nepřítom-

nosti tuto diagnózu akademiku Sacharovovi (Nobelova 
cena míru 1975) a básníku Josefu Brodskému (Nobelova 
cena za literaturu 1987), o kterém se vyjádřil, že to nebyl 
hodnotný člověk. A akademik Sněžněvskij také podepsal 
osobně rozhodnutí komise o tom, že Natalia Gorbaněvská 
byla legálně duševně nemocná. Natalii Gorbaněvské, kte-
rá v roce 1968 protestovala v Moskvě proti obsazení Čes-
koslovenska vojsky Varšavské smlouvy, byla v  roce 2013 
udělena zlatá medaile Univerzity Karlovy a v roce 2014 jí 
prezident Zeman udělil in memoriam medaili Za zásluhy. 
Nezdá se mi, že by se akademik Sněžněvskij snažil těmto 
lidem pomoci. Asi se při této chvále akademika Sněžněv-
ského obracejí v hrobech.

Možná docent Vinař na  tyto skutečnosti zapomněl, 
nebo o nich neví. Pokud si je nepamatuje, riskuje to, co 
kdysi napsal George Santayana: „Ti, kdo si nepamatují věci 
minulé, jsou odsouzeni je opakovat.“ V každém případě 
mi připadá vychloubání se morální přízní sovětských psy-
chiatrů, jako byl akademik Sněžněvskij, dosti nechutné.

Richard Balon, M.D.
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manželské a rodinné 
Poradenství
Praha, Grada; 2016: 128 str.

Nedávno vyšlo druhé aktualizované vydání knihy renomo-
vaných autorů, které čtenářům přináší přehlednou informa-

ci o tom, co si pod pojmem manžel-
ské a rodinné poradenství konkrétně 
představit. Kniha ukazuje historii, 
způsoby práce a základní techniky, 
ale prozradí i některé taktické po-
stupy a triky. Mohu ji upřímně do-
poručit k pozornosti všech generací 
odborníků, ale především mladším 
kolegům, kteří se pouštějí do každo-
denní nelehké práce psychiatra.

Sám jsem byl zpočátku k této disciplíně na pomezí obo-
rů nedůvěřivý a možná se i bránil tomu, že jde o oblast pro 
psychiatrii velice důležitou a neopominutelnou. Nakonec 
jsem se přesvědčil, že poradenství má významný vliv, a to 
i u hospitalizovaných nemocných, kde může značně ovliv-
nit průběh duševních potíží. Na  našem pracovišti, kde 
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