
Praha Varšav  
V Praze dne 16. listopadu 1977 

Drazí p átelé, 
mimo ádn  nás povzbuzuje solidarita, kterou jste v tomto roce u  n kolikrát projevili našemu úsilí 

o dodr ování zákon , mezi n   v  eskoslovenském právním  ádu nále í i mezinárodní pakty o lidských 
a ob anských právech. Vaše vystoupení na obranu politických v z   a proti politickým proces m v 
 eskoslovensku m la nejen kladný ohlas v naší ve ejnosti, ale jako významná sou ást mezinárodní soli-
darity p isp la i ke zmírn ní mocenských postih  a rozsudk . Vaše podpora je o to cenn jší,  e neho-
vo íte z bezpe í. 

Sledujeme Vaše spravedlivé zápasy za dodr ování zákon  a za lidská práva v Polsku a s radostí za-
znamenáváme ka dý díl í úsp ch Vaší  innosti. I tím posilujete naše p esv d ení,  e spole ný boj, který 
vedeme, je perspektivní,  e v rámci spole enského systému našich zemí p ispíváme k rostoucí úct  k 
zákon m a k práv m ka dého  lov ka na svobodný rozvoj vlastní osobnosti. 

Nikdy jsme nespojovali Vámi p ipomenutou ú ast polských jednotek na potla ení našeho pokusu 
0 spole enskou reformu v roce 1968 s polským národem. Dovedeme si p edstavit i situaci opa nou, k 
ní  nebylo nap . v roce 1956 daleko. Naše osudy jsou spole né a blízké a ani naše solidarita není jen 
d sledkem dnešní aktuální situace. Naše vzájemná podpora je samoz ejmá a p irozená. Jakmile jsme 
dosp li k jistot  o pravdivosti a správnosti našeho úsilí, nem  eme ani jinak ne  trvat na vyt ené cest . 
Dnes u  po ní nejdeme ka dý sám, dnes u  v rámci mezinárodního spole enství podobných politických 
systém  ve východní Evrop  nespolupracují jen vlády našich zemí, ale stále více také my jako ob ané. 
1 v tom je nad je nejen nás jako jednotlivc , ale i jako národ  našich zemí; uplatn ní práva ka dého 
 lov ka na lidsky d stojný  ivot je nezbytnou podmínkou p ekonávání dlouhotrvající spole enské krize 
a nutným p edpokladem p íštího smysluplného vývoje našich spole ností. 

Vaši 
Dr. Jí í Hájek Marta Kubišová Dr. Ladislav Ilejdánek 
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Ji í Hájek: CHARTU 77 nelze vyhladit 
Švédský deník «Svenska Dagbladet» publikoval v 

listopadu 1977 rozhovor s mluv ím Charty 77 proj. 
Ji ím Hájkem, který víde ský korespondent tohoto 
listu Richard Swartz získal p i setkání s Ji ím Háj-
skem na konci  íjna v Praze. Vzhledem k záva nosti 
Hájkových stanovisek p inášíme celý rozhovor v 
p ekladu ze švédštiny. 

S: 18.  íjna byli zde odsouzeni 4 lidé k dlouhým 
trest m v zení. Jen jeden z nich nepodepsal Char-
tu. Jak posuzujete tento proces? Má se chápat -
jak mnozí míní - jako proces namí ený proti 
Chart ? 

H: Odpov   není lehká. Jak víte, byl jsem p ed-
volán k policejnímu výslechu p esn  v den, kdy 
proces za ínal. Nemám proto  ádné p ímé v do-
mosti o tom, co se v soudní síni d lo. Co vím, 
slyšel jsem od p átel nebo  etl v novinách. Je 
pravda,  e rozsudek byl vynesen na základ  ur-
 itých paragraf  platného trestního zákona. Ale 
není to pravda celá. P i rozsudku nebylo vzato v 
úvahu,  e v našem zákonodárství existuje zcela 
nový moment - ratifikace mezinárodních kon-
vencí o lidských a ob anských svobodách a prá-
vech.  ím se vlastn  odsouzení provinili? Poslali 
do zahrani í ur ité texty -  ist  literární, bez poli-
tického obsahu,  ádné pamflety,Ty byly pak sku-
te n  publikovány v emigra ním tisku. Ale to nes-
ta í na ob alobu a odsouzení. Mluvilo se také o 

«subjektivním zájmu škodil našemu socialistické-
mu po ádku» a o «nep átelských výrocích». Ota 
Ornest se p iznal, ale t i ostatní? znám je velice 
dob e osobn . Ujiš uji vás,  e  ádný z nich není 
antisocialista.  ádný z nich není nep ítelem spole-
 enského z ízení v  eskoslovensku. 

S: Tedy monsterproces s Chartou jako ter em? 
H: To se samoz ejm  nedá dokázat. Ú ady celý 

 as tvrdí,  e Charta nebude p edm tem soudního 
 ízení. Toté  mi  ekli na policii, kdy  tito  ty i lidé 
byli v lednu zat eni. Charta prý nebyla u soudu 
jmenována. P esto poskytují tajnosti s procesem 
d vod k podez ení. D íve probíhaly takové pro-
cesy ve ejné, a já osobn  jsem velice kritický k 
tajným soud m. Tentokrát byly dve e zav eny jak 
pro pozorovatele a noviná e, tak pro p íbuzné - s 
výjimkou  ty  nejbU ších. To je podez elé a to 
staví otázku, zda za zav enými dve mi spravedl-
nost dostala pr chod. To jsem také otev en   ekl 
policii p i posledním výslechu. Nevím tedy, zda to 
byl korektní soudní proces, jsou tu mnohé 
otazníky. Budu sám dál vyšet ovat, abych si mohl 
vytvo it vlastní mín ní. 

S: 1 tento proces ukázal, jaké roz ilení Charty u 
dr itel  mocí zp sobila. Jak byste dnes charakte-
rizoval Chartu? Je to hnutí? Je to organizace? Je 
to svého druhu politická alternativa? 

H: Charta 77 není v  ádném p ípad  organizací. 
Kdyby byla, obával bych se mnohem brutáln jší 



represe, ne  k jaké došlo. Také po et signatá   by 
byl nepochybn  menší. Politická alternativa? Roz-
hodn  nikoliv. Nenazval bych ji ani hnutím - snad 
spole enstvím zájmu. Spole enstvím, které vyšlo 
ze snahy zkoumat, zda se zákony a na ízení, k 
nim  se stát  erné na bílém zavazuje, uplat ují v 
praxi. Tak to je: rámec Charty vychází ze zákon  
existujících v této spole nosti, a z ni eho jiného. 
Na konci roku 1975 ratifikovalo  eskoslovensko 
mezinárodní konvence o lidských a ob anských 
právech. Staly se zákonem v b eznu 1976. V  íjnu 
tého  roku byly publikovány ve Sbírce zákon . 
Lidé v této zemi se p irozen  za ali ptát, jak to je 
v praxi se svobodami a právy, které zákon zaru u-
je. A z t chto otázek vznikla Charta. 

S: Charta byla publikována p ed rokem. Je snad 
 as, aby se mohlo provést opatrné zhodnocení. Je-
den z mých dojm  je - a myslím,  e to platí o 
mnohých na Západ  -  e Charta je p evá n  ome-
zena na Prahu a na zdejší intelektuální kruhy. 2e 
má malou podporu mezi d lníky, a skoro  ádnou 
na Slovensku. 

H: Nesdílím vaše mín ní. Mnoho signatá   je 
nap . z Brna. Ano, velký po et z nás jsou intelek-
tuálové, proto e p edevším intelektuálové na 
svém t le poznávají rozpory «normalizace» a 
platných zákon . Nemohou publikovat ani jinak 
ve ejn  vystupovat, jsou uml ováni a prom  ová-
ni v «neexistující». Jsou to proto p edevším kul-
turní pracovníci, vylou ení «re formní» komunisté 
a k es ané, kclo p edstavuje hlavní skupiny kolem 
Charty. Pokud jde o d lníky, domnívám se,  e celá 
t etina z on ch 800, kte í closud Chartu podepsali, 
jsou d lníci. A to nejen takoví, kterým bylo d l-
nické povolání vnuceno «normalizací», ale i ta-
koví, kte í byli v dy d lníky. Intelektuálové nejen 
podepsali Chartu - oni byli také ve v tší mí e do-
nucováni, aby se od Charty distancovali. Na 
d lníky se re im neodvá il. A d lníci sami mají 
odpor k «protikampaním», k vod ní za nos. kí-
ka í: «Není d vod , abych ze sebe nechal d lat 
vo a!» V mnoha závodech d lníci odmítli odsoudit 
Chartu. Intelektuálové byli vystaveni v tšímu tla-
ku, a m li také více co ztratit. D lníky se re im za-
tím neodva uje p íliš provokovat. Rozumím proto 
i t m intelektuál m, kte í podepsali a «odsoudili» 
nás. Mnozí soukrom  p icházejí, a prosí o promi-
nutí. Co mohou d lat? V ka dém p ípad  ovšem 
myslím,  e se dopouštíte chyby, kdy  nevidíte, e 
signatá i Charty p edstavují docela reprezen-
tativní pr  ez naší dnešní spole nosti. 

S Snad tedy reprezentativní sociální pr  ez, ale 
geograficky a národnostn ? Jak to je vlastn  se 
Slovenskem? 

H: Na Slovensku byla a je «normaliza ní» rep-
rese podstatn  mírn jší ne  v  eských zemích. 
Slováci jsou ten menší národ ve spole enství. Lidé 
jsou si tu bli ší a solidarita tu je siln jší. Mimoto 
jsou z ejm  politi tí vedoucí v Bratislav  chyt ejší 
ne  jejich kolegové v Praze. Necht jí svou tv r í 
inteligenci hubit. Represe po porá ce «Pra ského 
jara» byla na Slovensku tém   výhradn  zam  e-
na jen proti aktivním «reformním» komunist m, 
nikoliv také proti velikým skupinám mimo stranu. 
A komunisté nikdy nebyli tak po etní jako v 
 echách. Mimoto byla jak známo jako jediná vel-
ká reforma «Pra ského jara» zachována federali-
zace  SSR. To byl pro Slovensko velký národní 
pokrok, který z stal i za «normalizace». Slováci 

nemají národní d vod ke všeobecnému zklamání 
nad jí, tak jako jej mají  eši. Tyto faktory patrn  
zp sobují,  e se na Slovensku mén  lidí cítí nuce-
no podepsat Chartu 77. 

S: Zd raz ujete legalitu Charty a to,  e usilujete 
jen o dodr ení zákon . Nele í však p ece jen n k-
de v pozadí politické d dictví Pra ského jara 
1968? 

H: Zajisté, pra ské jaro je v pozadí. Ale dnešní 
situace se v mnoha ohledech liší od roku 1968. 
Tenkráte bylo cílem nic menšího ne  zm na poli-
tického systému v  eskoslovensku. Nyní musí být 
náš cíl mnohem skromn jší. Dnešní mezinárodní 
situace je charakterizována odstra ováním nap tí 
v Evrop . I sov tští p edstavitelé podepsali,  e 
respektování lidských práv a svobod je podstat-
nou sou ástí tohoto procesu. Miliony ob an  
SSSR a ostatních zemí sov tského bloku to mohli 
v záv re ném dokumentu z Helsink  íst. Pro nás 
to znamená,  e také naše vláda musí uskute  ovat 
své mezinárodní závazky ani ona nem  e mít zá-
jem, aby škodila politice odstra ování nap tí. To 
 iní náš úkol p inejmenším moráln  leh ím: pro-
blém odstra ování náp tí je ned litelný, stojíme 
na p d  dokumentu z Helsink, víme,  e také vni-
t ní problémy  eskoslovenska jsou jen  ástí velké 
mezinárodní souvislosti. Zejména to poslední je 
d le ité. V dy  dokonce - nepodrobil vlastn  sám 
Bre n v sov tskou invazi do  eskoslovenska 1968 
nep ímé kritice tím,  e podepsal helsinkskou dek-
laraci, a  e tolikrát od té doby varoval p ed vm -
šováním do zále itostí cizích stát ? To je však 
vlastn  u  historie. Dnes se spokojujeme s tím,  e 
po adujeme, aby se mezinárodní dohody respek-
tovaly, má-li se politika odstra ování nap tí udr-
 et. 

S: Kdy  mluvíme o odstra ování nap tí - jak 
posuzujete dosavadní vývoj pokud jde o lidská 
práva a svobody? Zejména ve sv tle konference, 
Která práv  probíhá v B lehrad ? 

H: Záv re ný dokument z Helsink obsahuje 10 
základních princip  a t i tzv. «koše» . Je samoz ej-
mé,  e vše to musí se n jakým p ijatelným zp so-
bem plnit, má-li politika odstra ování nap tí po-
kra ovat. Usilovat o to nejde ovšem cestou kon-
frontace, cestou studené války. To by vedlo jen k 
novému maccartismu a stalinismu, a s lidskými a 
ob anskými právy a svobodami bylo by ješt  
h  e. Sou asn  je ovšem t eba - také v B lehrad  
- jmenovat v ci pravým jménem, a neshazovat 
problémy lidských práv a svobod se stolu odkazo-
váním na «nevm šování». Není to snadné, je to 
delikátní zále itost. Otázka je, jakým zp sobem 
v c nastolovat. Domnívám se,  e v dy musí být 
mo né kritizovat partnery poukazem na to, co je 
t eba  init, aby spole ný závazek byl pln  n. Jak 
jsem u   ekl, zále itost lidských práv nelze stav t 
odd len  od ostatních problém . Jde o totální a 
všeobjímající problémy sou ití. Navzdory ostrým 
polemikám, k nim  v B lehrad  dochází, a které 
sd lovací prost edky dokonce zveli ují, v  ím,  e 
se jde po správné cest . 

S: Eurokomunismus patrn  znamenal nikoliv 
nevýznamnou podporu boji za ob anská práva a 
svobody v této zemi. Sou asn  se ukazuje,  e nel-
ze vylou it roztr ku mezi Moskvou a eurokomu-
nistickými stranami. Jaké by to m lo konsekvence 
pro Chartu 77? 

H: Litovali bychom, kdyby k roztr ce došlo. U i-
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nila by naši situaci mnohem obtí n jší. Domní-
vám se však,  e jak v Moskv  tak ve vedeních zá-
padoevropských komunistických stran jsou lidé, 
kte í si roztr ku nep ejí. Problémy, které se tu 
kupí, se p ece u  kolem roku 1920 zabýval Lenin. 
Zd raz oval,  e bolševická revoluce nem  e být 
vodítkem pro ty, kte í budou v jiných podmín-
kách následovat, a  e Rusko se m  e a musí mno-
ho nau it v budoucím socialistickém N mecku 
nebo Francii, ve všech rozvinut jších zemích Zá-
padu. Skládám nad ji v ty síly v Moskv , které i 
dnes sdílí Leninovo mín ní. 

S: Takové síly - soud  podle posledního vývoje 
- zdají se ovšem být jen nevelké. 

H: Máte pravdu, ale vše m  e být jiné u  zítra. 
Kdo by nap . p ed 10 léty v  il,  e bude mo ná ta-
ková kniha jako «Eurokomunismus a stát» 
Santiago Carrillo? Skute n  impozantní marxis-
tická nedogmatická práce, která zasluhuje zcela 
jiný druh pozornosti ne  jakou ji zahrnulo «Novo-
je Vremja». Je také t eba myslit na to,  e roztr -
kou s eurokomunismem ztratila by Moskva své 
poslední pozice v mezinárodním komunistickém 
mutí, tedy n co, co by podle mého mín ní 
neprošlo i bez mocensko- politických d sledk  
uvnit  SSSR. 

S: Znamená eurokomunismus pro Chartu n co 
bezprost edního a konkrétního? 

H: Samoz ejm . Není  ádné tajemství,  e euro-
komunismus je nap . m j nejsilnejší trumf p i jed-
náních s p edstaviteli moci.  íkám: «Myslíte sku-
te n ,  e Charta je antisocialistická? A co pak 
tedy ony  lánky a prohlášení v italském, špan l-
ském i francouzském stranickém tisku? Jsou tyto 
komunistické strany také antisocialistické, kdy  
nás podporují?» Na takové otázky nemají ú ady 
odpov  . Je toti  fakt,  e i my stojíme na socialis-
tické pozici. I ti z nás, kdo  nejsou socialisté, usi-
lují jen o to, aby zmizely takové jevy, které v so-
cialistické spole nosti u  dávno pat í na smetišt  
Iv«« 

d jin. 
S: Mluvíte o vašich rozhovorech s ú ady. Jako 

mluv í Charty 77 jste mnohokrát zd raznil,  e usi-
lujete o dialog s orgán}' moci. Avšak zatím se ko-
munikace podobá spíše dv ma monolog m. Vidí-
te n co, co se podobá dialogu? 

H: Ano, i kdy  p iznávám,  e se jedná o podivný 
- abych ne ekl bizardní - dialog. Nelze však nevi-
d t,  e máme jisté úsp chy. Na po átku tu byl po-
kus vyhladit nás. Pak následovaly pokusy zlomit 
nás diskriminací a pronásledováním. Všechno za-
tím ztroskotalo. Namísto zániku nám protipropa-
ganda a protikampan  poskytly takovou publici-
tu, v jakou jsme se nikdy neodva ovali doufat. A v 
lidech byl probuzen zájem. Ptali se: «Co je vlastn  
Charta? Co obsahuje?» A to bylo první naše ví-
t zství. Nez stalo však jen p i n m. P edstavitelé 
moci tvrdili,  e se lidská a ob anská práva poru-
šují všude jinde, jen ne u nás, v  eskoslovensku. 
Mluvilo se o tom,  e na 3.000 lidí bylo posti eno 
zákazem výkonu povolání v západním N mecku -
a tvrzení p sobilo jako bumerang, proto e ka dý 
ví,  e tady u nás jsou posti eny zákazem výkonu 
povolání desetitisíce. Moc byla donucena k «up-
 esn ní» své propagandy. Kdy  parlament v dub-
nu 1977 ve své rezoluci p iznal,  e také u nás exis-
tují «jisté problémy» p i uplat ování lidských 
práv a svobod, nebylo t  ké vystopovat vliv 
Charty. A to bylo také vít zství. Zdá se,  e v tomto 

školním roce bvlo do gymnázii p ece jen p ijato 
více d tí «politicky kompromitovaných» rodi  , 1 
to je malé vít zství. Všechno jde pomalu, šne ím 
tempem, ale p ece jen ve správném sm ru. My 
dostupujeme dál opírajíce se o zákony, jako v bib-
li « Nep išel jsem, abych zákony rušil, ale abych je 
napl oval». Myslím proto,  e jsme ji  dosáhli si-
tuace, v ní  bude nemo né Chartu vyhladit. Vznik-
la v této spole nosti, aby tu trvale z stala». 

Televizní vysílání 
z vezeni 

JULIAN SLATINA 

SEDESATÉ výro í Velké  íjnové socialistické 
revoluce vzbudilo mocnou vlnu tvo ivého pra-
covního nadšení nejen ve všem sov tském lidu, 
ale i u pracujících  eskoslovenska. Hnutí pra-
covních závazk  se ješt  zintenzívnilo, kdy  byla 
v p edve er oslav schválena a vyhlášena nová so-
v tská ústava vysp lého socialismu, zakotvující 
rozsáhlá ob anská práva a svobody v mí e dosud 
nejširší a slou ící za vzor i naší rozvinuté výstavb  
reálného socialismu, jak president Husák a jiní 
vedoucí  initelé správn  zd raznili. 

Do závazkového hnutí se zapojili i pracovníci 
 eskoslovenské státní bezpe nosti. Podníceni 
velkým bratrským vzorem nato ili - snad práv  
ve chvíli, kdy po Rudém nám stí rachotily pásy 
obrn né vozby vyzna ující cestu k ješt  š ast-
n jším mírovým zít k m - projev ob ana, který se 
stal  ivou ilustrací svobody, s ní  u ívají nyní naši 
lidé v duchu helsinských dohod práva mluvit do 
ve ejných zále itostí. Tím,  e pracovníci orgán , 
které bdí nad socialistickou zákonností, takto spl-
nili sv j  íjnový závazek, umo nili  s. televizi, aby 
tento svobodný projev vysílala  ty i dny po vel-
kém svátku, tedy ješt  v rámci oslav. Jeho zvu-
kový záznam vzáp tí vysílal i  eskoslovenský roz-
hlas. 

Tím se kruh rozhlasové  innosti tohoto ob ana 
uzav el. Za války proti hitlerovským okupant m 
 eskoslovenska byl hlas Oty Ornesta jedním z 
t ch, kterým naslouchali naši lidé lajn , za osobní-
ho nebezpe í, p es nacistický zákaz tyto «zrádce» 
poslouchat. 

Minulo n jakých p tat icet let. Ornest promlu-
vil znova. Nebyl to však ji  Ornest volající do oku-
pované zem  poselství nad je ze svobodného 
území. Mluvil to v ze  -  lov k opat ený tresta-
neckým  íslem a jen po dobu televizního vystou-
pení p estrojený z v ze ského stejnokroje do civí-
u.  lov k, který strávil tém   celý jubilejní rok 

60. výro í osvobozující revoluce ve vyšet ovací 
vazb  a byl t sn  p ed vyvrcholením oslav odsou-
zen na t i a p l roku v zení nepodmín n . Ze 
všech  ty  obvin ných dostal 64 letý Ota Ornest 
nejdelší trest. 

Za co byl tak brutáln  potrestán?  íká o tom: 
«Obstarával jsem konspirativní spojení pro zá-
silky literárních prací našich autor  redaktor m 
emigrantských  asopis  Sv dectví a Listy, Pavlu 
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