
Sv domí kontra existence 

(ZPRÁVA O VZNIKU A VÝVOJI CHARTY 77) 

První fáze 

Stáli jsme ve dve ích kuchyn , kdy   ekla 
"S tím by se snad m lo n co d lat" a po t ech 
krocích oto ila kohoutkem vodovodu, aby te-
koucí voda p ekryla naše hlasy ji  p edtím 
p ikr en  v šepot. Ona v ta t sn  p ed vodo-
pádem nem la na konci vyk i ník ani otazník. 
Nem la tam nic ne  ten   rek vody a byla 
p edznamenáním rozhovoru o ob anských a 
politických právech. Bylo to ve  tvrtek 11. listo-
padu 1976, kdy se objevila v prodeji Sbírka 
zákon   SSR,  ástka 23, a v ní mimo jiné 
Vyhláška ministra zahrani ních v cí ze dne 
10.kv tna 1976 pod  íslem 120 s nad jným 
názvem: Mezinárodní, pakt o ob anských a 
politických právech a Mezinárodní pakt o 
hospodá ských, sociálních a kulturních právech. 
Cena výtisku 2,60 K s - tedy spousta práv pro 
ob ana za vcelku levný peníz, nepo ítáme-li 
pon kud zvýšené poplatky za tekoucí vodu p i 
rozhovoru o nich. 

Zmín né mezinárodní Pakty byly v New 
Yorku otev eny k podpisu dne 19. prosince 1966 
a jménem  SSR podepsány v New Yorku 
7.  íjna 1968 -  ty icet sedm dní po vstupu 
sp átelených armád do  eskoslovenska. Fe-
derální shromá d ní  SSR vyslovilo souhlas 
s ob ma Pakty 11. listopadu 1975 - sedm let 
po podpisu v New Yorku. President republiky 
Pakty ratifikoval a p íslušné listiny byly ulo eny 
u generálního tajemníka OSN 23. prosince 1975. 
Mezinárodní pakt o ob anských a politických 
právech vstoupil v platnost 23. b ezna 1976 a 
od toho dne platí i pro  SSR. Mezinárodní 
pakt o hospodá ských, sociálních a kulturních 
právech vstoupil v platnost 3. ledna 1976 a 
pro  SSR platí rovn   od 23. b ezna 1976. 
Vyhláška  íslo 120 vyšla ve Sbírce zákon  
 SSR 13.  íjna 1976 a prodávat se za ala, jak 
ji  známo, za 2,60 K s v den oné památné v ty 
S tím by se snad m lo n co d lat... zakon ené 
pooto ením vodovodního kohoutku. 

V preambuli Pakt  se praví,  e "uznání 
p irozené d stojnosti a rovných a nezcizitelných 
práv všech  len  lidské rodiny je základem 
svobody, spravedlnosti a míru ve sv t " a  e 
"jednotlivec, mající povinnosti k jiným a ke 
spole enství, ke kterému p ísluší, je povinen 
usilovat o rozvíjení a dodr ování práv uznaných 
v tomto Paktu". Vzhledem k uznání p irozené 
d stojnosti a nezcizitelných práv se tam nic 
ne íká o pot eb  tekoucí vody p i rozhovorech 
o nich. Holt jsme si n jak moc zvykli. 

Druhá fáze 

Zrodila se tedy myšlenka "n co d lat" a 
proto e bylo t ch hlav, kde se rodí podobné 
myšlenky jist  mnohem víc, ne  si v bec 
dovedou p edstavit naši oficiální signatá i 
Pakt , vzniklo Prohlášení Charty 77. Toto 
prohlášení se odvolává na p ijaté Pakty, vítá 
skute nost,  e  SSR k nim p istoupilo a 
konfrontuje naši dnešní realitu s jejich postu-
láty. Prohlášení p ipomíná kolik základních 
ob anských práv platí v naší zemi - bohu el -
jen na papí e a nabízí spoluodpov dnost za 
dodr ování t chto práv, nebo  "Ka dý nese 
sv j díl odpov dnosti za obecné pom ry a tedy 
i za dodr ování uzákon ných pakt , které k 
tomu ostatn  zavazují nejen vlády, ale i 
všechny ob any". 

To je hlavní poslání Charty 77, která "není 
organizací, nemá stanovy, stálé orgány a orga-
niza n  podmín né  lenství". 

D le itost tak dlouhé citace z Prohlášení 
Charty 77 se proká e pozd ji - a  po 
zve ejn ní - ale zatím je prosinec 1976, kdy 
se teprve formují myšlenky v souvislý sled. Zdá 
se toti ,  e p ichází doba pro n  p ízniv jší: 
Jsou podmíne n  propušt ni  ty i politi tí 
v z ové a i kdy  to zdaleka nejsou všichni, 
kte í byli u nás odsouzeni v rozporu s právy 
zaru enými Pakty, aspo  ve  ty ech rodinách 
budou veselé vánoce. Je dohodnuto a realizo-
váno osvobození L. Corvalána a V. Bukovského 
a jejich vzájemná vým na v Curychu, a  tomu 
oficiální místa v té  i oné zemi  íkají jakkoliv. 
Pokoj lidem dobré v le. 

Jsou vánoce a jak u  to v kalendá i bývá 
- nezadr iteln  se blí í rok 1977, který byl 
prohlášen Rokem práv politických v z  . 

Jsou vánoce a lidé jsou si jaksi blí  ne  
jindy, dávají si dárky a p ejí si obvykle hodn  
zdraví a spokojenosti. Tím chce být i Charta 77 
a proto své prohlášení uzavírá slovy: "V  íme, 
 e Charta 77 p isp je k tomu, aby v  eskoslo-
vensku všichni ob ané pracovali a  ili jako 
svobodní lidé". 

Tedy takové skromné PF pro všechny. Jak asi 
bude p ijato? V  it nebo nev  it? Máme smutné 
zkušenosti s p esv d ením a  iny pocházejícími 
jen z pouhé víry. Tou se dá pozd ji zakrýt 
i hrdelní zlo in vysv tlovaný jako omyl, i 
zlo páchané na tisících pocukrované pozd ji 
omluvou, i k ivda na statisících pozd ji vykupo-
vaná odpustky. Anebo jen zkroušeným pokáním, 
které v bec nic nestojí. Tak tedy: nejen v  it, 
ale také konat. 

Souhlasné podpisy pod Chartou 77 se mno í. 
Š astný a veselý - ten sedmdesátý sedmý! 
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T etí fáze 

Je 6. ledna 1977 - den t íkrálový. Býval 
u nás takový "bur oasní" zvyk rozší ený zejména 
na chudobném venkov ,  e od domu k domu 
chodili t i králové: Kašpar, Melichar a Baltazar, 
co  byli kouzeln  nalí ení kluci s papírovými 
korunami na hlavách. Nad dve e chalup malovali 
k ídou K + M + B. Jen z nich byl  erný a 
ten bvl vzadu. 

V  eskoslovensku ten letošní den t íkrálový 
popisuje Prohlášení Charty 77  ís. 2 takto: 
"Dne 6. ledna 1977 p ed polednem obklí ily 
vozy státní bezpe nosti uprost ed normálního 
provozu osobní v z, ve kterém jeli spisovatelé 
Václav Havel a Ludvík Vaculík s hercem 
Pavlem Landovským, aby doru ili vlád   SSR, 
Federálnímu shromá d ní a  TK text Charty 
se všemi podpisy a zaslali jej poštou i jeho 
signatá  m. Jmenovaní a dále spisovatel 
Zden k Urbánek byli pak  adu hodin vyslýcháni, 
a koliv u  z obsahu zabavených obálek muselo 
být bezpe nosti z ejmé,  e její akce je nep i-
m  ená i neoprávn ná, proto e Charta 77, jak 
dokazují i právní expertýzy, které si dala 
vypracovat, neporušuje v nejmenším  s. zákony, 
ale naopak je hájí. . . Zadr ení byli b hem 
výslechu filmováni televizními kamerami a 
fotografováni jako Špioni nad korespondencí, 
adresovanou nejvyšším státním orgán m... 
B hem t íkrálové noci a také další den pro-
b hly u jmenovaných domovní prohlídky, p i 
nich  byl zabaven bezpo et v cí, p edevším 
knihy, korespondence, fotografie i v ci naprosto 
osobní... Burcující je,  e byly zabaveny i 
ú edn  vydané texty o ob anských právech, 
které byly práv  uve ejn ny ve Sbírce zákon  
 SSR.. . Sou asn  byli zat eni, vyslýcháni a 
podrobeni domovní prohlídce spisovatel dr. 
František Pavlí ek a noviná  Jan Petránek... 
První  ty i byli postupn  propušt ni po p lnoci 
7. ledna a Václav Havel po svém druhém 
zadr ení 7. ledna ve 22. hod. Druzí dva byli 
propušt ni o den pozd ji, na sklonku lh ty, 
za ní  za íná vazba... Provedené domovní 
prohlídky byly nezákonné, proto e nebylo zahá-
jeno trestní stíhání, co  je podle  s. zákon  
podmínkou. Filmování osob proti jejich v li 
i jejich byt  a soukromých p edm t  lze pa-
va ovat za trestný  in útisku podle § 237 trest, 
zákona... Mluv í Charty 77 prohlašují,  e p ed-
b hla-li publikace textu v zahrani í jeho 
odevzdání  s. vládním míst m, jde to rovn   
na vrub ministerstva vnitra, které tomu za-
bránilo". 

Zde kon í citace Prohlášení  ís. 2 a nabízí 
se vysv tlení: Ve skute nosti byla Charta 77 
podána k doru ení našim nejvyšším orgán m 
6. ledna p ed polednem, nebo  bezpe nost 
vlastn  sama dobrovoln  p evzala úlohu pošty, 
co  je v daném p ípad  jist  rychlejší instituce. 
Jen je t eba ješt  doplnit,  e mezitím k 242 
podpis m pod Chartou 77 jich v t ch dvou 
dnech p ibylo dalších  ty icet. 

V záv ru Prohlášení  ís. 2 se  íká: "Mluv í 
Charty 77 v  í,  e vedoucí státníci zabrání 
dalším svévolím ministerstva vnitra, která 
neohro ují pouze nás a v tšinu ob an , ale 
- jak o tom sv d í p íklady z minulosti -
i je samotné. Podepsáni mluv í Charty 77: 
prof. dr. Jan Pato ka DrSc, Dr. h.c., Václav 
Havel, prof. dr. Ji í Hájek DrSc.n, 

Op t ta "víra" - ale v té dob  ji  sed li 
Šéfredakto i uniformovaného tisku a ostatních 
sd lovacích prost edk  na obvyklém, avšak 
neobvykle ostrém promývání obsahu svých 
hlav, kde jim sou asní ideologové všt povali 
informace: a) jde o akci protistranickou a 
tím nezákonnou, b) pravice nespí, zdvíhá hlavu, 
chce zneu ít naší velkorysosti, c) akce není 
izolovaná, t eba hledat spojení s nepokoji v 
Polsku, NDR a jiných socialistických státech, 
v dy  i v moskevském metru vybuchla puma, 
d) organizáto i si vybrali pro n  výhodný  as 
- nástup nového amerického presidenta, 
skládání ú t  za Helsinky v B lehrad , naše 
ekonomické potí e v souvislosti se zm nami 
plán  na základ  nových velkoobchodních cen. 
A za ala transplantace sm rnic: 1. Zostudit 
Špi ky mezi signatá i (konkrétní jména a 
p íslušné p ívlastky). 2. Rozbít jednotu ostatních 
a naleptat jejich falešnou solidaritu (t eba to 
n kdo podepsal bianko, nazna it,  e tím by 
se z toho mohli dostat se zdravou k  í). 
3. Urychlit diferenciaci ostrým zákrokem 
bezpe nosti (strach z protistátní  innosti, však 
kdyby bylo t eba, prokuratura to odklepne). 
4. Nátlak u zam stnavatel  (ono nakonec 
ka dýmu jde o ten kus  vance). 5. Spustit lavinu 
protestních rezolucí všech vrstev, ale p edevším 
d lník  (a  slyší, co si o nich pracující myslí 
- sta í trochu zadupat, uvidíte, jak zalezou). 
6. Celou kampa  vést nanejvýš inteligentn . 

VŠe bylo splnitelné a  na bod poslední -
jak se ostatn  brzy uká e. 

 tvrtá fáze 

Nejde to u nás jinak. Signál musí dát Rudé 
právo, co  se stalo ve st edu 12. ledna  lánkem 
"Ztroskotanci a samozvanci" - satirik by ne-
vymyslel lepší titul, v dy  se p ímo nabízí 
dvojí výklad t chto slov. Obsah  lánku však 
nenechává nikoho na pochybách, je napsán 
p esn  podle sm rnic - a  na bod Šestý, který 
by v n m  tená  marn  hledal. Špi ky mají 
p ívlastk ,  e by se z nich dal sestavit nový 
významový lexikon, jen výb r výraz  je jaksi 
omšelý ~ naposled se takto psalo o protistra-
nickém a protistátním centru nebo o slo-
venských bur oasních nacionalistech v pade-
sátých letech neblahé pam ti. 

Jestli e by výb r výraz  v  lánku Rudého 
práva mohl být zajímavý pro filologa, právníka 
jist  více zaujmou v ty "Jde o protistátní, proti-
socialistický, protilidový a demagogický hanopis, 
který hrub  a l iv  pomlouvá  eskoslovenskou 



socialistickou republiku a revolu ní vymo e-
nosti lidu... Auto i pamfletu jsou agenty anti-
komunistických centrál". Byly autoritativn  
vytišt ny p ed ukon ením výslech  (ve v tšin  
p ípad  dokonce p ed jejich zahájením), 
mnohem d íve ne  prokurátor vznese obvin ní 
a v dob , kdy výrok soudu je v nedohlednu. 
Vskutku pou ná lekce, jak plnit ustanovení 
mezinárodních pakt  závazných i pro náš stát. 
A ješt  n co pro statistika: z Charty 77 jsou 
citována 23 slova, z dr. Goebbelse 32 slova 
(nep ímo-citace z druhé ruky) a z projevu 
sou asného generálního tajemníka ÚV KS  
68 slov. Poslední  íslice cosi p ipomn la - v 
 lánku se n kolikrát objevuje rok 68. a to 
není od autor  zrovna p íliš chytré, zvlášt  
kdy  v Chart  77 o n m není ani zmínka. 

Sou asn  za aly výslechy signatá   Charty 77 
- zatím jako sv dk . Ale zp sob, jakým jsou 
tito lidé p edvád ni, je poplatný  lánku Rudého 
práva (nebo snad jiným instrukcím?), jde o 
vyvrhely, kte í jsou ji  p edem odsouzení. 
"Inkriminovaní" jsou ve ejn  vytahováni uni-
formovanou bezpe ností ze svých pracoviš , 
jako by práv  ukradli soustruh, eskorty je vodí 
po ulicích jako prostitutky  i notorické alkoho-
liky a na obvodních odd leních, kde  ekají 
na odvoz, také tak s nimi zacházejí, za hluboké 
tmy se v domech rozléhá  in ivé zvon ní u 
dve í byt , je vyhro ováno násilím, jestli ne-
p jdou ihned, jsou vyzýváni Jménem zákona, 
v budovách státní bezpe nosti jsou zastrašováni 
všelijakými floutky " e by se m li  ezat bi em", 
mno í se nezákonné prohlídky provád né a  
devíti "pracovníky". Písemné p íkazy bu  
v bec neexistují, nebo jsou nedbale vypln ny. 
Zkrátka jste spodina a tak bude s vámi naklá-
dáno. A to jde po ád ješt  jenom o sv deckou 
výpov  . 

Naproti tomu jednání referent  p i výslechu 
je vcelku korektní, n kdy sice zdlouhavé, ale 
stále v mezích zákona. Je toti  zájem sepsat 
n jaký protokol, jen nesmíte chtít, aby v n m 
byla n jaká stí nost na zp sob p edvád ní, to 
prý není jejich starost a práce prý je tolik, 
 e jsou nasazeni p íslušníci, kte í se obvykle 
zabývají kriminalitou jiného druhu. Zlod j m 
tedy nastaly zlaté  asy. 

Zatímco "prostí" signatá i jsou obvykle 
p edvád ni k výpov di jen jednou, n kolik 
"vybraných" pobývá u výslech  ka dý den od 
rána do ve era, ale vyspat se sm jí doma, tím 
se ušet í místo i lo ní prádlo. 

Lavina je ošklivé slovo, mnohdy p i ní 
bývají ob ti na  ivotech, ale p ikázali lavinu, 
tak se nedá nic d lat. U  se vaíí ze všech 
stran: potrestejte je, vyvezte je za hranice, 
p ive te je, a  si plivnem, zni te jel Kdyby 
 lov k nev d l, jak se to d lá -  e kdo má 
razítko, hrav  nahradí i tisíc podpis  - musela 
by mu nasko it husí k  e z té krvela nosti. 
Rezoluce startují na stisknutí knoflíku (p edlohy 
pe liv  rozmno ené na obvodních  i okresních 
sekretariátech KS ), n kde lidé skute n  pode-

pisují, aby nep išli o to, co mají, jinde jen 
ilasují, co  se pozd ji zapomene, a kde to 
narazí na rozpaky  i dokonce na odpor, tam 
to podepíšou vedoucí a slo ky. Ovšem jsou i 

spravedliv  rozho  ení, kte í jsou pupe ní š  rou 
spojeni práv  s touhle garniturou moci a jsou 
tím pádem na výplatní listin  sou asného 
re imu, bez n ho  by se jim nevedlo tak dob e, 
jako se jim práv  te  vede. Jsou pro práva a 
svobody t ídní - rozum j práva a svobody 
jejich nové t ídy. Není t eba je blí e charakteri-
zovat a ov šovat p ívlastky, slovník toho druhu 
je vyhra en Rudému právu a ostatním sd lo-
vacím prost edk m. 

Pátá fáze 

A/s i i m f f f + * * • * ^ v * 

Charta 77 se sin. Cim víc jsou její signatan 
pronásledováni a  ím víc jsou lidé nuceni je 
odsuzovat - tím v tší je zájem o skute ný 
text prohlášení. Lidé cht jí v d t, proti  emu 
mají protestovat. Mají hlad po informacích, 
poslouchají zahrani ní rozhlasové vysílání, sami 
si Chartu 77 rozepisují. Bylo by výmyslem (to 
op t p enechme jiným) tvrdit,  e s ní všichni 
souhlasí, n kte í ji pova ují za p ed asnou, jiní 
za naivní drá d ní moci, n komu se zdá málo 
radikální, jinému p ipadá jako donkichotství. 
Ale  tou ji a hovo í o ní. A to je d le ité. 

Dokonce se po ní pídí funkcioná i stra-
nických sekretariát  a redakto i sd lovacích 
prost edk , po kterých se chce, aby proti ní 
psali. A to je ješt  d le it jší, proto e u nor-
málních lidí je to normální, kde to tohle u  
je opová livost - pochybovat o pravdivosti 
sm rnic a chtít se p esv d it na vlastní o i. 
Nakonec je tu i trocha obavy, zda se všechno 
neobrátí proti nim, kdy  podcenili inteligenci 
lidí, nemajíce svou vlastní. Holenkové, propa-
ganda se musí um t d lat, aby z ní le  
ne ouhala jako sláma z bot! 

Organizáto i pogrom  cht li diferencovat 
signatá e Charty 77 a ona se jim zatím dife-
rencuje spole nost. Ovšem zdaleka není vyhrá-
no, zápas Sv domí kontra Existence ješt  
neskon il, ten teprve za íná a skóre v bec není 
jasné. Krom  obdivu se ozývá i skepse, ba 
dokonce se také n kte í namíchli: co do toho 
š ouráte, kdy  u  se lecos za alo m nit k 
lepšímu, svým sp chem jen pokazíte, co u  
jsme pracn  "urvali". V ru "zdravá" morálka 
spokojeného socialistického konzumenta: 
v dy  vy jste vstavu praný ovat i korupci! 
Bane, Existence má silný man aft, na to nelze 
zapomínat. 

Taky se za ala projevovat závist, nojo vy 
jste hrdinové, ale co my? A to zase berem, 
to je zdravé. Kdo jim brání, aby šli s námi? 
V bec nejde o hrdinství, jsme normální lidé 
s chybami a slabostmi, dokonce i strach n kdy 
míváme, ale moc bychom cht li, aby nap íšt  
m l  lov k strach jen ze zuba e nebo jen o 
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to, aby na ja e nepomrzly meru ky. K tomu 
pot ebujeme pomoc všech doma i lidí venku. 
Nedovoláváme se však imperialistických centrál, 
nýbr  myslících a  estných ob an  celého sv ta 
bez ohledu na zem pisné ur ení. Taková soli-
darita by nám opravdu píchla, tu taky berem. 

Šestá fáze 

Za alo zatýkání. V Prohlášení Charty 77 
 ís. 3 se o tom praví: Dne 13. ledna byl zat en 
na základ  domovní prohlídky noviná  Ji í 
Lederer, dne 14. ledna se z výslechu nevrátil 
mluv í Charty 77 spisovatel Václav Havel. Na 
oba byla uvalena vazba údajn  z jiného d vodu 
ne  je Charta 77. Docenti pedagogické fakulty 
dr. F. Jiránek a dr. R. PalouŠ byli usnesením 
kolegia University zbaveni funkce výhradn  
proto,  e podepsali Chartu 77. U  ady dalších 
signatá   se chystá výpov   z práce z t ch e 
d vod . 

Dne 17. ledna krátce po výslechu byla 
 editelem Muzea oznámena výpov   ze za-
m stnání dr. Z. Mlyná ovi. 

Dne 18. ledna byla ve všech  s. novinách 
zve ejn na následující zpráva  TK: V minulých 
dnech byli podle p íslušných zákonných usta-
novení zadr eni  s. ob ané Oto Ornest, V.H., 
J.L. a F. P. pro záva nou trestnou  innost 
namí enou proti základ m republiky. Dosud 
provedeným vyšet ováním bylo zjišt no,  e 
delší dobu udr ovali styky se zahrani ními 
nep átelskými silami a emigrantskými centry 
a p edávali jim materiály poškozující zájmy 
 SSR. Tyto materiály byly zneu ívány proti 
zájm m  SSR v emigrantských centrech a také 
v zahrani ních sd lovacích prost edcích, v 
r zných publikacích, které byly tajn  p epravo-
vány zp t do naší republiky. K této  innosti 
vyu ívali zadr ení i pracovník  n kterých diplo-
matických misí kapitalistických stát  v  SSR. 
Na základ  uvedených zjišt ní bylo proti 
O. Ornestovi a dalším vzneseno obvin ní pro 
záva ný trestný  in proti základ m republiky 
podle hlavy I. zvláštní  ásti trestního zákona. 
Z rozhodnutí generálního prokurátora  SSR 
byli vzati do vazby. Ve vyšet ování se pokra uje. 

Potud zpráva  TK. Pro vysv tlení: Oto 
Ornest býval  editelem M stských divadel 
pra ských a z titulu této funkce se kdysi stýkal 
s divadelními kolegy ze zahrani í. Pod Chartou 77 
jeho podpis není a z ejm  proto "vede" skupinu, 
aby se mohlo  íct,  e signatá i Charty 77 
nejsou zatýkáni za sv j podpis. Zbývající t i 
jsou signatá i: spisovatel Václav Havel, noviná  
Ji í Lederer a spisovatel František Pavlí ek. 

Nositelé moci v  eskoslovensku za ali 
"dialog" po svém, ni ím se nepou ili. Prohlá-
šení Charty 77  ís. 3 kon í slovy: "Vázáni 
odpov dností, kterou jsme jako mluv í 
Charty 77 na sebe vzali,  ádáme: 

Zastavit policejní represálie proti signa-

tá  m Charty 77 a propustit na svobodu ob any 
zadr ované v souvislosti s jejím prohlášením. 

Zastavit všechny formy nátlaku-zejména 
existen ního-proti ob an m, kte í po adují 
uskute  ování závazk  z mezinárodních pakt  
o lidských právech. 

Umo nit pravdivou informaci  s. ve ejnosti 
o obsahu Prohlášení Charty a zapo ít ze strany 
orgán  politické moci jednání o tom, jak  ešit 
v cné problémy uplat ování t chto práv v 
 eskoslovensku. 

K takovému jednání jsme zcela ochotni a 
p ipraveni". Mluv í Charty 77: prof. PhDr. Jan 
Pato ka, prof. JUDr. Ji í Hájek. 

Klame své vlastní sv domí, kdo si myslí, 
 e tohle je výlu n  v c Charty a jejích signa-
tá  . To je za átek útoku proti ob anským 
práv m, k nim  jsme oficiáln  p istoupili: 
President, Federální shromá d ní, vláda  SSR 
a spolu s nimi také my všichni. K tomu nás 
mezinárodní pakty zavazují. 

Sedmá fáze 

Je obtí né psát zprávu o n  em, co se dosud 
nestalo. V štit se dá lecos, nikoliv však další 
 ivot  lov ka, který zvedl hlas nejen za sebe, 
ale hlavn  za jiné, a te  seclí ve v znici 
vyšet ovací vazby a je denn  vystaven otázkám 
vyšet ovatel  a starostem o rodinu jen proto, 
 e zvedl ten sv j hlas za ob anská práva. 
V štbám nelze v  it, nebo  skute nost je taková, 
 e v bec nezále í na vyšet ovateli, ani na 
vyšet ovaném, ani na obhájci, ani na prokurá-
torovi, ani na soudci - jak tenhle "dialog" s 
mocí skon í. Existence vsítila další branku, ale 
Sv domí se nevzdává, proto e zápas není 
zdaleka dohrán. 

Rok 1977 byl prohlášen Rokem práv poli-
tických v z  . Odvá í se p edstavitelé  SSR 
jít do B lehradu skládat úcty za Helsinky s 
tímto záva ím? Usednou s nimi  estní p ed-
stavitelé jiných stát  za jeden st l ? 

Jestli e ano, pak ani nov  stav né p ehrady 
nebudou sta it zásobovat všechny vodovody 
v  eskoslovensku, kdy   lov k bude chtít 
hovo it s p ítelem o ob anských právech. 
Všechny kohoutky budou otev ené a voda 
pote e a pote e. Kde po ád brát tolik vody?! 

Praha, b ezen 1977 
CHARŤAN* 
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