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Moc, která se nepou ila 

Skon ilo první kolo zápasu ob ana s mocí. 
Nápor moci proti ob an m byl mimo ádné 
koncentrovaný, ale z toho v bec nevyplývá, 
 e by šlo o jednostrannou p evahu. Spíše 
naopak. Hlad po pravd  a právech tím po-
chopiteln  rostl v p ímé úm  e. Charta 77 
je dychtiv   tena a rozši ována namnoze i t mi, 
kte í u  mezitím proti ní protestovali a do-
date n  se te  diví (i stydí), pro  vlastn  zvedli 
hlas proti svým vlastním práv m. 

Skon ilo první kolo a po et signatá   
(ovšem neve ejn ) se zatím zdvojnásobil, pro-
to e dosavadní pr b h oficiální kampan  doko-
nale prokázal její pot ebu a  ivotaschopnost. 

Paralela s lety padesátými je ovšem ne-
bezpe ná pro ob  strany. Ob an má být 
zastrašen a p ímí p vodci decimováni, aby 
nikoho u  nikdy nenapadlo se ozvat: po 
r zných diskrimina ních a jinak donucovacích 
opat eních p ijdou politické procesy, však my 
vám uká em, co všechno dovedem! Moc zahara-
šila náramky a pustila psy ze  et zu, ale dob e 
vzpomínejme, koho ti psi tenkrát také pušt ní 
ze  et zu nejvíce pokousali... Kdo skon il v 
 alá ích nejtemn jších a na šibenicích? A to 
je setsakra pou né memento! 

Nízké pudy není radno p íliš rozn covat a 
 ivit, rády se toti  vy ádí i na svých p vodcích. 
A ješt  v jednom je tahle paralela velmi 

nebezpe ná a rovn   pro ob  strany. Padesátá 
leta byla sou ástí studené války, bylo to období, 
kdy sv tový konflikt visel na vlásku a takové 
srovnání by dnes v ru sv tu neprosp lo a jen 
málokdo by si te  troufl k n  emu podobnému. 
To není út cha, nýbr  reálná úvaha vycházející 
z fakt , proto e pom r sil je dnes pon kud 
jiný zejména proto,  e ten, kdo tak halasn  
vytrubuje své mírové zám ry nem  e p es noc 
stáhnout  eleznou oponu, nebo  by tím stáhl 
sou asn  i roletu svého obchodu. To prost  
nejde. A pak - padesátá leta byla vyvrcholením 
jedné ne p íliš slavné epochy, po které následoval 
pád, i kdy  dozvuky ješt  n jaký  as trvaly. 
Ani tentokrát by vyhlídky nebyly lepší. Kdo 
ovšem mermomocí chce vlet t do záhuby, tomu 
není pomoci. Obvykle se v takovém p ípad  
pou ívá sv rací kazajky. 

Byla  e  o nízkých pudech. Jedním z 
nejni ších je vyvolávání psychózy závisti, co  
je atribut veskrze m š ácký. A tak se lidu 
ukazují auta a vily a milenky signatá   Charty, 
um le se nafukuje jejich majetek, aby si pros á-
 ek  ekl: safra, ti si  ijí, o tom se nám ani 
nezdá, to se jim to pak rebeluje. Tahle závist 
má v našem národ  dávné ko eny, ne nadarmo 
ji oficiální propagandisté vyhrabali. Ale-ouha! 
I to je velmi nebezpe né. Kdo jednou za ne 
druhému závid t auta, vily, milenky a velké 
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finance, nezbaví se pak závisti ani v p ípadech, 
kdy za ne po ítat vily, milenky, auta a majetek 
vysokých funkcioná   tohoto státu. Lidé p ece 
nejsou slepí a dob e v dí, kdo kde bydlí, jak 
si  ije, co kupuje a kde to kupuje. A  ím 
tí iv jší bude ekonomická situace, co  se stále 
více projevuje neplánovaným chaosem plánova-
ného hospodá ství a tichým le  trvalým r stem 
maloobchodních cen, tím více si to budou 
uv domovat. A  jednoho krásného dne závist 
p eroste v nenávist. Nízké pudy by rad ji m ly 
z stat za sedmerými zámky. 

A ješt  jedna závist vystr ila r  ky. Vy ítá 
se n kterým lidem,  e prohlédli d íve ne  ti, 
kte í se dnes vyšplhali nejvýše. Básníkovi se 
zazlívají svazácké veršíky, které psal v dob , 
kdy oni ješt  splétali provazy k oprátkám. Nebo 
snad cht jí p ehlušit sv j strach, aby se n kdo 
nezeptal, co všechno tenkrát d lali oni? V bec 
se po ítá s p ílišnou sklerozou lidí, jakoby celý 
národ byl v jejich po ehnaném v ku. Zlostn  
dnes plijí na rok 1968, aby snad za tou clonou 
slin zmizela také jejích ú ast: ve vlád , v 
parlamentu, ve stranickém aparátu a nikoliv na 
bezvýznamných místech. A jak se dušovali-a  
do p íchodu vojsk- e u  nikdy nezradí zájmy 
lidu a  e jiné cesty není. Oto ili jak na obrtlíku 

a od národa po adují toté  u  osm let. Signa-
tá  m Charty 77  íkají,  e jsou samozvanci a 
ut šují se,  e je jich tak málo. Nemají-li být 
poprávu nazýváni samozvanci ti, kte í tenkrát 
pod rouškou noci p išli-a  vystoupí z anonymity 
ti, kte í je tenkrát pozvali! Nemusí jich být ani 
sedm set jako signatá   Charty 77, sta í pouhé 
jedno procento z toho po tu - ale jmenovit  
a ve ejn . 

Jediná závist budi  povolena:  e Charta ,77 
nebyla uml ena,  e se jí dostalo takové podpory. 
 e se ozvaly hlasy na její obranu p ímo v 
zemích socialistického tábora: v Ma arsku, 
Polsku, NDR i v samém Sov tském svazu.  e 
se jí ujali evropští socialisté, komunisté v 
italské Unit  a francouzské Humanit ,  e ji 
podporují komunisté v Belgii,  ecku, Anglii a 
ve Špan lsku.  e zalahodila sluchu demokrat  
na celém sv t . 

To je dobré východisko pro p ípravu 
B lehradu, proto e zále itost Charty 77 p erost-
la v jediný p edpoklad demokracie a míru. V 
jedinou alternativu mezi právy ob ana a mocí. 

Praha, 1977 
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Heslo a cíl: Izolovat 
Izolovat! zní heslo. Izolace - tak se jmenuje cíl. 
V té e dob , kdy  íkal Mlyná ovi: «Pat íte nám 

a my vás nepustíme!» m l Leonid Bre n v v 
srpnu 1968 pro jiného ze svých  eských zajatc  ji-
nou odpov   na jinou otázku: «Víme,  e to, co se 
stalo, znamená odepsat v  eskoslovensku celou 
jednu generaci. Ale ti, co p ijdou po ní. . . » 

Co s generací, kterou je t eba odepsat? S tím 
jsou zkušenosti. Po válce u  byla jedna nebo dv . 

 ást emigruje,  ást se pozavírá, tak íkajíc zlikvi-
duje. Ale to je po ád menšina. Kvalitní, mo ná, 
reprezentativní, to ur it , ale menšina. Dokonce 
nevelká. Co však s ostatními, s t mi, kte í z stali, 
a tak  i onak nespadají pod fyzickou likvidaci? 
Izolovat! A tak se izoluje. Izolace se stává stále víc 
hlavním popisem práce státních a stranických or-
gán  v  ele s policí. Pod jejím vedením, chrabrým, 
ocelovým, osvíceným. Aby policie, a pod jejím ve-
dením strana i stát, mohla skute n  p sobit 
chrab e, osvícen  a -  ekn me si to rovnou, soud-
ruzi tak jaksi lidsky, je t eba splnit n kolik 
p edpoklad . P edevším musí pln  podléhat poli-
cii sov tské, pokud mo ná v dohod  se stranou 
( eskoslovensko, Bulharsko, svým zp sobem i 
NDR jsou p íkladem pro ostatní), ale nikoli 
nezbytn . Polské i ma arské stranické vedení by 
mohly povídat, ale to jsou mo ná jen do asné ne-
dostatky. - Zadruhé musí mít pod kontrolou v 

zemi naprosto všechno a ka dého. Sebemenší 
skulina v této úplnosti je na p eká ku policejní 
chrabrosti, osvícenosti a p edevším lidskosti. - Za 
t etí musí policejní slovo platit jako zákon bo í ( i 
Stalin v). Oslabení vedoucí úlohy policie, ka dé 
ohro ení její autority, m  e mít nedozírné ná-
sledky. Sta í se podívat kam to vedlo v  eskoslo-
vensku, v Portugalsku, v  ecku, ve Špan lsku. 
Vezm me si p íklad z t ch, kte í si ned lají faleš-
ne iluze, praví moud e soudruh Bilak. Z Chile, 
p edevším. A ze SSSR, samoz ejm . A ze soudruha 
Idi Amina. Jinak budeme všichni viset, to nebude 
u   ádné jaro osmašedesátého. Jen ti, kdo tohle 
chápou, mohou byt humání. Soudruh Idi Amin 
správn  a po pravd  prohlašuje: Jak by mohli být 
v Ugand  politi tí v zni, v dy  my ani nemáme v -
zení. A nel e, stejn  jako nel eme my, kdy  prohla-
šujeme na adresu všech zahrani ních i domácích 
štvá   a rozvratník : Jakápak je u nás kontrola 
tisku, v dy  my ani cenzuru nemáme, ka dý píše 
na vlastní odpov dnost a riziko. Všichni naši novi-
ná i to mohou potvrdit.. . 

Soudruh Bilak ví co mluví, kdo jiný to zná lip? 
Kdy  byly spln ny základní p edpoklady, za íná 

vlastní  innost. Za Stalina platilo: Odhalovat a lik-
vidovat. - V dnešních humáních  asech naopak: 
izolovat, zastrašit a slíbit. Technika je prostá. Pro-
vede se proskripce, sestaví se seznam,  ekn me, 
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