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První bilance CHARTY 77 
Zdenek Mlyná  

Délat dob e špatnou politiku je mimo ádné 
obtí né, n kdy nemo né. To je jist  poleh ující 
okolnost, posuzujeme-li celou tzv. normaliza ní 
politiku v  eskoslovensku v posledních devíti 
letech. P esto vsak tím nelze ani omluvit, ani 
vysv tlit politické t ešt ní, které sama moc 
rozpoutala na po átku ledna kolem Charty 77. 

Schopný politik, který by se cht l vyhnout 
tomu, aby Charta 77 rozví ila hladinu vnitropo-
litické i zahrani ní pozornosti sm rem pro n ho 
ne ádoucím, m l k tomu všechny mo nosti. 
Mohl po n jaký  as prost  ignorovat publikaci 
tohoto textu v zahrani í; za týden se pak mohl 
zmínit o v ci okrajovým zp sobem. Mohl hledat 
cesty, jak ztlumit skute né spole enské p í iny, 
které ke zrodu Charty vedly, to jest jak roz edit 
(jestli e u  nemá mo nost roz ešit) skryté 
nap tí, po léta vzr stající proto,  e se mezkovit  
a mstiv  trvá na diskriminaci skupin ob an , 
kten se stále ješt  nevzdali svých kritických 
názor  na "normaliza ní politiku". 

Neschopný politik se mohl pokusit o toté  
nešikovn  a proto s ur itými maléry. Ale jen 
ten, kdo politikem vlastn  v bec není, kdo snad 
dr í ve svých rukou mocenské prost edky, ale 
pod politikou chápe prosté vynucené prosazení 
svých extremistických, sektá ských postoj  bez 
ohledu na pot eby ob anské spole nosti, kdo 
se p i tom vskrytu duše strašn  bojí tušené 
slabosti své pozice - jen ten by mohl v dom  
rozpoutat n co, co se podobá represivní a 
propagandistické kampani v  eskoslovensku 
od po átku ledna 1977. Bu  tedy n kdo takový 

má zna ný vliv na naši oficiální politiku, 
anebo k lednovému politickému t ešt ní došlo 
nahodile, tím,  e z n jakých p í in se první 
kroky vymkly kontrole a pak u  se kampa  
 ítila jako lavina, jí  není nikdo s to v as 
ú inn   elit. 

A  u  tak  i onak - v politice jsou konec 
konc  v dy d le ité výsledky a d sledky. 
Pokusím se tedy p edevším o jejich bilanci ~ 
tak jak to je mo né ud lat narychlo, v "polních 
podmínkách" situace. 

I. O  jde Chart  77 a co si z toho ud lala 
politická moc. 

Obsahem Charty 77 je, jak známo, jediný 
problém: rozpor mezi existující persekucí skupin 
ob an  za jejich politické  i jiné p esv d ení 
a mezi tím,  e formáln  se vláda hlásí k 
Mezinárodním pakt m o lidských právech, 
které podobnou persekuci vylu ují. Není to 
rozpor malý. Svým zp sobem je to skute n  
politicky klí ová otázka,  i jedna z klí ových 
otázek. P esto však tento problém sám o sob  
nestaví ješt  do centra pozornosti celý komplex 
rozpor  sou asné  eskoslovenské reality, jak 
to posléze dokázala oficiální propaganda a 
represe. 

Vše, co bylo v Chart  77 napsáno, bylo ji  
mnohokrát napsáno a  e eno p ed tím. Doklady 
o diskriminacích jsou všeobecn  známy doma i 
v zahrani í. V cn  tedy nebyla moc postavena 
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p ed  ádný nový problém, byl jí jen v ur ité 
situaci a ponékud odlišným zp sobem prezen-
tován problém dávno známý. Snad ovšem právé 
tato situace a tento zp sob ovlivnily první 
kroky mocenské reakce. Pár m síc  p ed 
b lehradskou konferencí o kontrole pln ní 
záv r  z Helsinek, v situaci, kdy vnitropoliticky 
si moc v bec nemohla p át oh ostroj poli-
tických útok , nýbr  usilovala o p ízniv jší 
klima pro  ešení celé  ady neodkladných (a 
ne populárních) ekonomických problém  - v 
této situaci se objevila Charta 77. Odlišný 
zp sob prezentace otázky - to jest nikoliv 
individuální vystoupení nebo protest desítky 
známých jmen, nýbr  protest n kolika stovek 
lidí, oznamující systematickou ob anskou 
aktivitu t chto lidí, op enou o právní  ád 
(zejména ratifikované Mezinárodní pakty o 
lidských právech) - to vše n koho tak po-
bou ilo a postrašilo,  e p estal vid t vše ostatní 
v normálních barvách a proporcích. N kdo tu 
uvid l "organizaci" - a n kte í lidé, kte í tak 
v  í,  e všechno lze "naorganizovat", se 
p ízraku organizace bojí jako  ert k í e. Mo ná, 
 e vzniklou situaci p ekotn  a špatn  zhodnotil 
i n kdo mimo Prahu; nebo  Charta 77 se objevila 
v dob , kdy problémy podobného druhu za aly 
poutat pozornost také v Polsku a NDR (a - by  
i ji  navyklým zp sobem - i v Sov tském svazu). 

 ím více byl první reagující krok moci 
ovlivn n iracionálními faktory (zlobou, stra-
chem, mstivou agresivitou), tím více se musil 
podobat chování nikoli myslícího politika, ale 
Pavlovského pokusného pejska. P evládly 
podv domé reflexy, získané dávno d íve v 
jiných situacích a podmínkách: reflexy pade-
sátých let. Zaml et, o  jde. Nediskutovat, ne-
jednat. Potla it. Vypustit policii po stop . 
N koho zav ít, jiného vyhodit z práce. 
Všechny pomluvit. A organizovat si podporu 
lidu - rezoluce, prohlášení, podpisy po adující 
tresty pozemské i pekelné. 

Nedomyslelo se ovšem,  e tento zp sob 
reagování vyvolá nutn  a nezadr iteln  n které 
necht né a neplánované d sledky, pro samu moc 
nep íjemné. Samoz ejm ,  e se povedlo i zastra-
šení. Lidé se právem v dycky bojí, vidí-li  ádit 
iracionální a bezuzdné násilí, bojí se zloby a 
mstivosti moci, nebo  ta má prost edky, jak jim 
pošramotit jejich  ivot. Ale - bilancováno 
concem m síce - zatrašení se zase nepovedlo 
tak ú inn , jak by asi bylo pot eba (o tom 
v další kapitole). A navíc - vid no jenom 
vnitropoliticky - jsou tu ony necht né d sledky. 

Na politické scén  se objevily figurky, 
postupné ji  samotnou mocí odlo ené do 
zákulisního odpo inku. Antonín  erný, Vilém 
Nový a podobní "d chodci" jakoby ur ují v 
televizi a v radiu linii strany. To sotva mohou 
vítat ti, kdo v politickém vedení dob e v dí, 
 e po n jakém týdnu bude nutno tyto postavy 
z jiné komedie zase pracn  ukládat za scénu, 
má-li se hrát nikoli fraškovitá repríza ne-
pot ebných scének, ale hra o  ešení ekono-

mických a politických problém  sou asnosti. 
Sotva lze najít t eba v referátu L. Štrougala 
ze zá í lo ského roku o problémech našeho 
strojírenství místo pro linii, jakou by politickému 
 ivotu p edepsal A.  erný. A p i tom ovšem 
práv  problémy, jejich  malou  ást poodhalil 
onen referát o strojírenství, tu jsou a bude je 
nutno  ešit. Atmosféra, vyvolaná kampaní proti 
Chart  77 proto vytvo ila nikoli vhodné, nýbr  
naopak zcela nevhodné p edpoklady. 

Nikoli Charta 77 sama o sob , ší ená sice 
ve stovkách strojopisných kopií, ale p ece jen 
- pokud by byla ponechána sama sob  -
uzav ená do vymezeného prost edí, ale oficiální 
kampa  proti ní ud lala z otázek diskriminace 
skupin ob an  otázku, k ní  je soust ed na 
politická pozornost uvnit  zem . Ji  po týdny 
je to vnitropolitická otázka  íslo jedna. Zájem 
o vlastní text Charty 77 byl povzbuzen tak, 
jak by to nikdo nemohl dokázat Je p i tom 
samoz ejmé,  e kdokoli si Chartu sám p e te, 
ud lá si také vlastní úsudek o postupu politické 
moci proti ní. Není p i tom ani tak d le ité, 
zda tý   lov k pak na svém pracovišti trpí, 
aby i on byl jako anonymní jednotka pracovního 
kolektivu svého závodu zapo ítán mezi ty, 
kdo "odsoudili ztroskotance a samozvance". 
Trpí to ze strachu, nikoli z p esv d ení. Lidí, 
kte í opravdu z p esv d ení vyhlašují silácké 
vyhr  ky na adresu signatá   Charty 77, je v 
národ  zanedbateln  málo. Sotva více ne  t ch, 
kte í opravdu z p esv d ení pova ovali srpnovou 
vojenskou intervenci v roce 1968 za nutný 
krok k záchran  socialismu. í v prost edích, 
kde by zájem o problematiku Charty 77 sám 
o sob  bud v be - nebyl nebo by byl jen 
okrajový (proto e tato prost edí sama nejsou 
citeln ji postihována doskriminacníini kroky v 
posledních devíti letech), byl tedy takový zájem 
oficiální kampaní vyvolán. Na zp sobu vedení 
kampan  pak lidé vidí,  e signatá i Charty 77 
se nebrání proti v trným mlýn m, ale  e se 
brání proti reálnému násilí: toto násilí p edvádí 
kampa  celému národu a tím v jeho o ích 
pln  ospravedl uje postup signatá   Charty 77. 

Jestli e tedy ješt  7. ledna 1977 (kdy text 
Charty 77 vyšel v zahrani í) m la vláda p ed 
sebou jen další z mnoha ji  p edcházejících 
protestních akt  diskriminovaných ob an , má 
dnes p ed sebou pozm n nou vnitropolitickou 
situaci - a to nikoli ve prosp ch svých vlastních 
dlouhodob jších zám r  a pot eb. Zp sobila 
si to ovšem v podstat  sama. 

II. Meze ú innosti strachu a problém morálky 
v politice 

Politická moc v dnešním  eskoslovensku 
sama ví, o  se p edevším opírá. Desiluze a 
rezignace po násilném potla ení politické linie 
roku 1968 vn jší p esilou zplodila vhodné 
podmínky pro to, aby lidé masové hledali 
východisko ve svérázné "dohod " s mocí: ve 
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ve ejné sfé e se podrobí vy adovanému rituálu 
souhlasu s tím, co moc délá - a moc jim za to 
umo ní  ít mimove ejné, mimopoliticky, sou-
kromé docela slušné a nechá je jako soukrom-
níky na pokoji. Kdo chce být nadpr m rné 
oficiáln  preferován, m  e toho dosáhnout 
horlivou nadpr m rnou slu bou politické moci. 
Vcelku moc také trpí, aby si ka dý myslel svoje 
- jen  íkat to nem  e. V Cechách situace nijak 
nová, spíše historicky a  moc dob e známá. 

K zajišt ní této "dohody" ze strany moci 
ovšem nutné pat í strach, který je jejím 
nejd le itéjším garantem. Strach z toho,  e 
kdokoli vybo í z rámce "dohody", bude po-
sti en docela a beze zbytku, i ve své soukromé 
sfé e: diskriminován v práci a výd lku, s celou 
rodinou a détmi. 

Ob ané samoz ejmé v dí,  e s morálkou 
je taková "dohoda" jaksi ne docela v souladu. 
Ale v normálních, relativné pokojných ka doden-
ních  asech to  eší v tšinou na úkor morálky 
a ve prosp ch pln jšího ukojení svých spíše 
neduchovních pot eb. Není to nic hodného 
chvály, ale také nic nevídaného a mimo ádného 
v moderních spole nostech, ba ani v historii. 
V  echách pak zase zvlášt  ne. 

Kampa  proti Chart  77 se viditelné dotkla 
i této hlavní spole enské základny "normali-
zované" politické moci u nás. Nebo  podstatnou 
vlastností této základny je,  e ob ané jsou ve 
své mase ponecháváni relativné v klidu,  e za 
sv j soukromý  ivot musí platit jen obvyklé, 
dohodnuté dane: ú ast na sch zích a v pr vo-
dech, pasivní souhlas s r znými kroky moci, 
 lenství ve všelijakých celonárodních organi-
zacích, vhození hlasovacího lístku do urny p i 
volbách atd. Vypsání jakýchkoli "mimo ádných 
daní" je však riskantní, nebo  potenciáln  v dy 
narušuje ji  navyklou rovnováhu: na ob anech 
se chce najednou n co navíc, ani  se jim za 
to n co navíc nabízí a dává. 

Fakt,  e pod Chartu 77 se plnými jmény 
za sou asných podmínek podepsalo na 300 lidí 
(a nyní u  vlastn  na 600) sám o sobé znepokojivé 
p sobí na vnit ní kompromis, který ob an, 
 ijící podle zmín né "dohody" s politickou mocí, 
v sobé stále nosí a který i bez toho ho ob as 
znepokojuje. Je to výzva k tomuto kompromisu. 
A  u  si ob an  íká,  e je to výzva blázn , 
snílk , lidí nerealistických  i lidí, kte í se vlastn  
nemusejí o nic bát, proto e nemají co ztratit 
- p ece jen je to výzva. N kte í lidé jsou neradi, 
 e v bec vznikla, proto e je ruší z jejich 
vlastního klidu a takového vyrušení se vlastn  
vnit n  po ád sami v sob  bojí. Ale docela 
všichni, kdo  ijí podle uvedené "dohody", jsou 
velice neradi, jit í-li sama oficiální moc jejich 
vnit ní problém a vyhrocuje ho a  po krajní 
mez tím,  e od nich  ádá, aby svým vlastním 
jménem odsoudili Chartu 77 a její stoupence. 
A navíc to d lá, ani  za to cokoli nového slibuje, 
jen zachování ji  bez toho daného státu quo. 
To je i pro kramá skou morálku, podle ní  
mnoho lidí v "dohod "  ije, vlastn  nepoctivé. 

Schopný politik by se všemi prost edky 
sna il vyhnout tomu, aby do základní "dohody" 
s lidem nešetrné Š oural. Zejména v situaci, 
kdy stejné - a  chce  i nechce - musí cla  
za rituál souhlasu tiše zvyšovat, proto e musí 
tiše zvyšovat ceny a proto e - jak se u nás 
 íká - "se nem  eme vyhnout n kterým 
d sledk m krizových jev  ve sv tovém kapita-
listickém hospodá ství". 

P esto však i v tomto choulostivém boclé 
ztratila politická moc v politickém pomatení 
kolem Charty 77 cit i míru a spustila podpisové 
akce pracujících proti Chart  77. Snad si tím 
n kdo cht l ov  it ú innost strachu v praxi. 
Snad n kdo tím cht l ú innost strachu zvýšit. 
Snad n jaký extremistický sektá  v politice 
propadl blouzn ní natolik,  e si opravdu 
myslel,  e národ smýšlí tak jako on sám. A  
u  však k takovému kroku došlo z jakýchkoli 
p í in, jeho výsledek není zase pro moc 
p íznivý a je tu mnoho necht ných d sledk  
pro moc vyslovené nep íznivých. 

P edn  se p i tom ukázalo,  e odpor k 
jednání s lidmi jako s nemyslícím stádem je 
v naší spole nosti v tší, ne  snad se n kdo 
domníval. Hlasy,  ádající p ed podpisem 
odsuzujících rezolucí, aby lidé byli s Chartou 77 
seznámeni, se vyskytovaly velmi  asto. V tšinou 
to vedlo k ústupu moci od p vodního zám ru 
nutit shromá d né lidi podpisovat jednotlivé 
svými jmény takové rezoluce; v c se vy ešila 
tím,  e jménem tolika a tolika desítek, stovek, 
 i tisícovek pracujících se podepsaly "slo ky" 
- vedení pracovišt , organizace KS  a ROH 
a pod. Nemám samoz ejm  k disposici objektivní 
statistické podklady o síle t ch  i on ch tendencí 
p i tzv. podnikové kampani. Snad je má 
alespo  oficiální moc a nech  s nimi pracuje. 
Nesporné však je,  e typickou se forma indi-
viduálního podpisování nestala v závodech, 
mezi d lnickou t ídou. Tu zastupovaly "slo ky" 
v závodech a vybraní mluv í - jednotlivci nebo 
menší kolektivy. Ani v jiných výrobních 
odv tvích (v etn  JZD) tato forma nemohla 
být pou ita výrazn ji. Typickou se naopak stala 
v ú adech a institucích, kde samo pracovní 
za azení je p ímo závislé na administrativních 
mocenských centrech. V t chto prost edcích 
ovšem je  ada lidí, kte í takto podepisovali 
v posledních  ty iceti letech tolik r zných 
prohlášení loyality k tolika r zným politickým 
sm r m,  e cena dalších projev  loyality je tu 
politicky (a tím spíše moráln ) zanedbatelná. 

Nucení lidí k podpisovým akcím proti 
Chart  77 zárove  vyvolalo ješt  další ne ádoucí 
d sledky. Jednak se našlo i v mimovýrobních, 
závislých prost edích relativné dost jednotlivc , 
kte í to odmítli. Okruh lidí, kte í dali ob an m 
 ijícím v "dohod " s mocí morální výzvu, se 
tedy ne ekan  rozší il. A to nikoliv o lidi pro 
daný kolektiv neznámé, ale o jejich vlastní 
spolupracovníky. Dále pak ti, kdo podepsali 
ze strachu, aby nebyli existen n  a jinak 
posti eni, byli politickou mocí ve ejné a hrub  
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poní eni. Nesou sv j podpis v sob  jako skvrnu 
na vlastním sv domí. To v nich budí vetší odpor 
a  asto skrytou, ale hlubokou nenávist v  i 
tem, kdo je poní ili p ed jejich vlastním 
sv domím, p ed jejich détmi, spolupracovníky 
a  asto p ed širší ve ejností (nap . uve ejn ním 
jmen téchto lidí v novinách atd.). 

Politicky vid no je tedy d sledkem pokusu 
rozpoutat jmenovitou podpisovou kampa  
proti Chart  77 jen velmi malý úsp ch, zato 
však velký neúsp ch. Pokud se m la zkoumat 
míra ú innosti strachu, musí moc - je-li schopna 
objektivního hodnocení - vid t,  e je menší 
ne  se snad p edpokládalo. Ve výrobních 
prost edích moc sama rad ji v as ustoupila a 
nejit ila lidi p esp íliš. Výsledkem akce je 
zárove  r st skryté nespokojenosti i takových 
vrstev, které p edtím byly ochotny  ít podle 
"dohody" o rozd lení ve ejné a soukromé sféry 
 ivota. Myslím,  e problémy, p ed které bude 
vláda nutn  postavena, a  kampa  proti Chart  
se vy erpá, problémy zejména ekonomické, 
nikterak r st nespokojenosti tohoto druhu ne-
pot ebují, ba práv  naopak. 

Z hlediska zasa ení morálního cít ní a 
v domí lidu jsou pro moc d sledky kampan  
ješt  horší. Obecn  platí,  e ka dá situace, v 
ní  silný a mocný pronásleduje slabšího a 
bezmocného, staví civilizovaného  lov ka na 
stranu pronásledovaného a nikoliv pronásledo-
vatele. To je nutno mít na z eteli i v politice 
- dokonce bez ohledu na to, za co je kdo 
pronásledován. P ipo ítáme-li k tomu,  e v 
celonárodním v domí je zárove  jasné,  e 
pronásledovaná skupina stoupenc  Charty 77 
trpí za to,  e vyslovila to, co se ostatní vyslovit 
bojí, ale také si to v tšinou myslí - pak je 
politicko-morální prohra oficiální moci v 
kampani proti Chart  77 u  docela zjevná. 

Oficiální kampa  proti Chart  sama zveli ila 
tuto petici  i protest clo rozm r , v nich  se se 
vším všudy rýsuje rok 1968. Strach má toti  
v dy velké o i. V moráln -politickém smyslu 
tím ovšem oficiální kampa  pomohla o ivit 
celonárodn  nejbolestn jší zá itek nedávných 
let - srpen 1968. Nechci usuzovat, zda za to 
politická moc dostane pochvalu nebo ne ze 
strany t ch politických sil, je  si naopak (ze 
svého hlediska zcela rozumn ) p ejí, aby se na 
srpen 1968 postupn  zapomn lo. Vnitropo-
liticky je však d le ité,  e tím oficiální kampa  
propojila  asem ji  odd lované genera ní 
postoje a propojila také kritické proudy, 
vycházející politicky a sv tonázorov  z r zných, 
v mnohém  asto protich dných východisek. 
Mezi mláde í je o Chartu 77 mimo ádný zájem. 
Lze dokonce  íci,  e je to poprvé, co n jaké 
vystoupení kritik  dnešního re imu vyvolalo 
výrazn jší ohlas mezi mláde í. Této mláde i 
bylo v roce 1968 asi 10 a  15 let a vlastní 
zá itek této doby tedy v sob  nenese jako 
politicky pochopený zá itek. Kampa  proti 
Chart  77 však ve v domí mláde e spojuje 
nejasné (vlastn  d tské) osobní zá itky s pro-

blematikou dneška, s otázkami, jim  u  mladí 
sami rozum jí jako svým vlastním problém m. 

To všechno je tedy pro moc mnohem více 
neúsp chem ne  úsp chem. Jen v jediném 
p ípad  zaznamenala moc v podpisové kampani 
p ece jen relativní úsp ch: v p ípad  prohlášení 
um leckých svaz  ze dne 23. ledna 1977. 
Z ejm  tou dobou ji  byl krach extremist  
natolik jasný,  e se ke slovu dostaly politické 
proudy uvnit  mocensko-politické struktury, 
je  se orientují na postupné, snášenliv jší, 
kompromisn jší  ešení ( i op t spíše  ed ní) 
vnitro-politických konfliktních situací. V tomto 
prohlášení um leckých svaz  toti  ji  bylo 
v bec vypušt no samo slovo Charta 77. Podpisy 
se tu sbírají pod souhrn rituálních politických 
frází, je  nevybo ují za rámec b  né a po léta 
vybírané "dan " ze strany politické moci. V 
p ívalu t chto frází se pak cudn  kr í v ti ka 
o pohrdání "t mi, kdo v nezkrotné pýše, 
ješitné nad azenosti, sobeckém zájmu nebo 
dokonce za mrzký peníz se kdekoli na sv t ... 
odtrhnou a izolují od vlastního lidu"; a teprve 
v této v ti ce je ješt  uvnit  zabaleno konsta-
tování,  e " také u nás ", se našla taková skupinka 
odpadlík  a zrádc . Je to tedy jakési luxusní 
balení, p izp sobené jemn jšímu vkusu za-
m stnanc  "kulturní fronty". A  k takovému 
prohlášení "de luxe" musila moc ustoupit, aby 
se pod ním objevilo n kolik jmen, je  v národní 
kultu e (zejména v divadelnictví) opravdu n co 
znamenají bez ohledu na politickou konjunkturu. 

Morální problém, který z toho plyne, je 
ovšem problémem nositel  t chto jmen i 
stovek dalších slušných lidí, kterým ovšem tato 
jména dávají n co jako morální alibi. Vid no 
z politického hlediska je to ovšem úsp ch té 
linie uvnit  politické moci, která se sna í o 
kompromisní  ešení konflikt  a porá ka linie 
extremistické, která jinak v celé kampani a  
do konce ledna vysloven  vládla. A to samo 
o sob  je zase u  relativním úsp chem platformy 
Charty 77, nebo  d sledn  provád ný pokus o 
kompromisní východiska z konfliktních situací 
by  asem musel dojiti k tomu, aby se hrubé 
potla ování práv velkých skupin ob an  
zmírnilo a - vid no dlouhodob ji - konec 
konc  odstra ovalo. 

III. Situace r zných politických orientací a 
sm r  

Jakkoli politický  ivot v  eskoslovensku 
vypadá pro povrchního pozorovatele v posled-
ních letech jednobarevn  šed , je to jen zdání. 
Všude viditelná še  je jen plís ovým povlakem, 
pe liv  p stovaným a ošet ovaným oficiální 
mocí, pod ním  však je skryta mnohem pestro-
barevn jší paleta skute ných politických orien-
tací a sm r . Platí to jak o sv t  potla ovaných 
oponent  a kritik , tak o sv t  oficiálních 
politicko-mocenských struktur. 

Charta 77 nepochybn  p ekvapila oficiální 
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moc mimo jiné tím,  e na rozdíl od d ív jších 
protest  a peticí nebyla politicky jednobarevná. 
Moc si ji  zvykla na to,  e n kolik desítek 
jmen (s malými obm nami) se objevuje pod 
r znými protesty a peticemi. Šlo p evá né o 
jména komunist , zbavených  lenství v KS  
proto,  e setrvali na politické linii této strany 
z roku 1968. A te  najednou je tu Charta 77 
se stovkami jmen, kde vedle sebe najdeme 
komunisty a marxisty, k es any i lidi známé 
jako odp rce a kritiky komunistické politiky 
 i marxismu. Pro oficiální propagandu to má 
jediné vysv tlení, které do omrzení stále omílá 
ve všech sd lovacích prost edcích: tito lidé se 
spojují, proto e jsou všichni vlastn  "agenty 
imperialismu", proto e je spojuje "nenávist k 
socialismu", "pohrdání lidem", po p ípad  
r zné spole né vlastnosti jako je "nezkrotná 
pýcha". 

Jen máloco ukazuje tak názorn  neschopnost 
normaliza ní politiky pochopit v bec, co se ve 
spole nosti, kterou se sna í ovládnout, vlastn  
d je. Primitivní uva ování t ch, kdo jsou u 
moci, d lá jednoduchou analogii: v douce,  e 
je všechny dr í pohromad  nej ast ji práv  
jenom to,  e jsou "u moci", p edpokládají,  e 
stejné tak se sjednocují ti, kdo "u moci" nejsou 
- a to za jediným ú elem: k moci se dostat. 
Je to primitivní myšlení lidí, jejich  celá osobnost 
stojí a padá s jejich za azením do oficiální, 
systemizované struktury d le itosti. Kdyby byli 
z této struktury vy azeni, zmizí docela jejich 
osobnost; jak se  íká - pes po nich nešt kne. 
I kdyby dostali všechna ob anská a lidská 
práva, zaru ená mezinárodními pakty, na 
významu jim to nep idá. Nebo  by jen získali 
právo projevit se. Ale co by vlastn  m li projevit, 
aby to stálo za  e , nemajíce moci? 

P í iny politické a sv tonázorové pestro-
barevnosti podpis  pod Chartou 77 jsou však 
docela jiné ne  spole né ambice t chto lidí 
"dostat se k moci". Nikdo z nich nepot ebuje 
být "u moci", aby mohl realizovat svou 
ob anskou aktivitu. Tito lidé se domáhají jenom 
a výlu n  práva na to, aby v souladu s normami, 
zakotvenými v Mezinárodních paktech o 
lidských právech, mohli projevit a uplatnit své 
názory a p esv d ení, svou pracovní kvalifikaci, 
realizovat svou pot ebu  ít i jiným o"kruhem 
problém  ne  jsou problémy holé, soukromé 
osobní existence a zajišt ní materiálních pot eb 
takové existence. Kdyby jim tato práva byla 
reáln  poskytnuta, sta í jím to k realizování 
vlastní osobnosti, k jejich spole enskému a 
lidskému uplatn ní. Proto se sjednotili na 
po adavku t chto práv - nikoli na n jakém 
spole ném (by  t eba opozi ním) politickém 
programu. Proto je ona pasá  v "Prohlášení 
Charty 77", která jasn   íká,  e nejde o  ádný 
politický program, nýbr  jen o snahu zajistit 
všem ob an m formáln  deklarovaná práva, 
pasá í nikoli taktickou (jak se domnívá moc), 
ale hluboce pravdivou, zásadní. 

Kdyby politická a ob anská práva u nás byla 

opravdu realizována v tom p esném vymezení, 
jaké dávají Mezinárodní pakty, dojde samoz ejm  
mimo jiné k tomu,  e práv  signatá i Charty 77 
se mezi sebou za nou p ít o otázky, na které 
nemají a ani nep edstírají  e mají shodný názor. 
Docela jist  by za ala diskuse mezi marxisty 
a nemarxisty. Ale byla by to práv  diskuse, 
nikoli potla ování jedn ch druhými bez  ešení 
problém , o které je spor. Politická a sv toná-
zorová diferenciace na stran  stoupenc  Charty 
77 je faktem. Ale stejným faktem je i to,  e 
v otázkách, jich  se Charta dotýká, je mezi 
nimi jednota. 

Tato jednota znamená v podstat  to,  e pocl 
letitým tlakem zv le a násilí politické diktatury 
u nás pochopily r zné politické orientace i 
sm ry,  e ke svému normálnímu  ivotu a 
uplatn ní pot ebují prost  atmosféru politické 
demokracie, atmosféru reáln  ú inného právního 
 ádu. Oproti lét m p eci rokem 1968 je tu 
podstatná zm na v tom,  e takovou nutnost 
pochopili i komunisté a marxisté, vyvr ení ze 
sféry privilegované vrstvy clo normálního sv ta 
pracujících ob an  této zem . Nás, komunisty 
- tj, tomunisty-reformátory z roku 1968 - v 
tomto smyslu rovn   zm nila  ivotní zkušenost 
posledních let. Jsou toti  v ci nesd litelné slovy 
a úvahami, jsou v ci, jich  se  lov k opravdu 
zmoc uje jen vlastním pro itkem reálných 
situací. Jak ví u  lidová moudrost, sytý hladové-
mu nev  í. P esn jší by snad mnohdy bylo  íci, 
 e jeden druhého nechápe. A obdobné to platí 
i o privilegovaných a utla ovaných v diktá-
torských systémech. Paradoxní zásluhou normali-
zované KS  v posledních létech je to,  e 
doslova dokopala statisíce komunist  k pocho-
pení významu politické demokracie i pro p e-
sv d ené marxisty a komunisty samotné. Jsou 
to tí  lidé, kte í bez vlastního zá itku diskrimi-
nace se snad mohli dostat k obhajob  tolerant-
n jších a pru n jších metod politické vlády, ale 
nedostali se k vnit nímu pochopení ned litel-
nosti ob anských a politických práv. K tomu 
jim dopomohla a  vlastní  ivotní zkušenost -
neju ite n jší Školení, jaké jim kdy jejich 
mate ská KS  poskytla. 

N kde daleko za tímto reálným vývojem v 
naší spole nosti se plou í stupidní myšlení 
oficiální propagandy se svými  e mi o sjednocení 
"na p íkaz antikomunistických centrál" nebo 
"za mrzký peníz". Jak sama dob e ví, p íkazy 
z jakýchkoli centrál a peníze ( i jiné nejr znéjší 
formy korupce) mohou udr et jen docela 
pochybnou a vn jší jednotu lidí, kte í se bojí 
a zárove  tou í po hodnotách, které lze koupit. 

Pohlédn me však také do sv ta oficiálních 
politicko-mocenských struktur, kde to navenek 
vypadá, jako by tam nebylo  ádných rozdílných 
orientací a proud . Nejde v bec o to, zda se 
na posledním zasedání jakéhosi mocenského 
orgánu pohádal XY a YZ. To nemusí mít také 
v bec  ádný jiný ne  osobn  konkuren ní a 
rivalitní význam. Jde o to,  e celkov  i ve sfé e 
oficiální moci lze poslední dobou stále výrazn ji 
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pozorovat dv  trvale neslu itelné tendence. 
Jedna z nich se sna í v podstat   ít z minulosti 
a v prvé  ad  vidí problémy tam, kde se 
"objevuje nebezpe í",  e se cosi, co u  tu bylo, 
bude opakovat:  e se bude opakovat rok 1968, 
 e se bude opakovat únor 1948 a co všechno 
ješt . Nositelé této tendence  ijí v absurdním 
sv t  vlastních p ízrak  a všechno sou asné, 
všechno nové nazírají optikou tohoto "sv ta 
za zrcadlem". Vyvolává v nich strach všechno, 
co jim p ipomíná situace, v nich  se v minulosti 
sami nejvíce báli - o svou pozici a vliv v 
mocenské struktu e. Tato extremistická ten-
dence prosazuje v posledních létech stále znovu 
a znovu bezperspektivní orientaci vnit ní poli-
tiky, její  sou ástí je snaha nikdy nedat nikomu 
právo a svobodu, aby vyjád il kritické názory 
a postoje nad rámec mocí stanovený - nebo  
to práv  by byl za átek, jeho  konce nelze 
dohlédnout (na jeho  konci stojí n které ze 
strašidel - nap íklad rok 1968). Je to snaha 
udr et do smrti v bezprávném postavení 
zejména ty lidi (i s potomstvem), kte í u  
"jednou ukázali, co jsou za ", tj. kte í kdykoli 
stáli v n jakém názorovém  i politickém 
st etnutí v opozici k této extremistické tendenci 
a jejím nositehjm. Je to tendence, neschopná 
 ešit správn  a neodkladn  spole enské problémy 
z hlediska pot eb samotné moci; je bytostné 
neschopná  ešit zejména v cné ekonomické a 
sociální problémy, nebo  její nejvlastn jší do-
ménou je  ist  politicko-icleologická sféra, spo-
jená p ímo se sférou holého násilí proti všemu, 
co strnulým ideologicko-politickým schémat m 
a absurdním názor m jejích nositel  odporuje. 
Rok 1968 ukázal mimo jiné,  e z vnitropolitic-
kého pom ru sil by tato tendence v dy vyšla 
jako pora ená,  e naše spole nost sama by její 
nositele odlo ila mezi monstrozní rekvizity 
historických peripetií vývoje. Jen s vn jší po-
mocí, jen podpo ena vn jší silou se mohla ve 
vnit ní politice znovu nejenom objevit, ale 
získat a podr et si v mnoha situacích rozhodu-
jící politicko-mocenský vliv. 

Druhá tendence ve sfé e oficiální moci je 
naopak tendencí, která realisti t ji vnímá 
skute né problémy, zejména problémy ekono-
mického vývoje. V podob , v ní  dnes existuje, 
není tendencí demokratickou a politické de-
mokracie se koneckonc  také bojí. Její pohled 
však není natolik zast en minulostí a stupidní 
vírou ve všemohoucnost násilného vnucování 
schémat reálnému spole enskému  ivotu,  e 
p ece jen registruje i reálné problémy a sna í 
se na n  reagovat tak, aby neústily v konflikty 
pro moc samu ne ádoucí a zbyte né. Odtud 
sklon k hledání zp sob , jak postupn   edit 
nap tí tam, kde vzniká a je pro racionáln ji 
Dostupující politiku p eká kou. Tato orientace 
}y z ejm  - kdyby byla dosti silná -  ešila 
i konflikt mezi mocí a diskriminovanými 
velkými skupinami ob an  takovými kompro-
misy, aby to umo nilo vlád  relativn  v klidu 
provád t zejména pot ebnou ekonomickou a 

sociální politiku. Je to tendence pragmati t jší, 
pod izující ideologicko-politická schemata 
pragmaticky pochopeným pot ebám moci. 

Rok 1968 ukázal,  e tato tendence je v 
mocensko-politických strukturách velmi 
významná,  e spolu s ní se m  e rozvíjet za 
jistých podmínek i úsilí o skute nou politickou 
demokracii, jakkoli pomalými a díl ími reform-
ními kroky. Kdyby nebylo vn jšího zásahu do 
vývoje naší spole nosti v srpnu 1968, byl by 
dnes zhruba na této bázi dosa en z ejm  stav, 
který by otevíral cestu k rozvíjení politické 
demokracie na bázi socialismu. 

Zkušenosti však ukazují,  e jednak tato 
tendence byla po roce 1969 velmi citeln  osla-
bena co do pozic, které v mocensko-politických 
strukturách zaujímají její nositelé, jednak nikdy 
b hem posledních devíti let nedokázala efektivn  
uskute nit  ádný vá n jší reformní krok ve 
sm ru efektivního sní ení nap tí, je  neustále 
plodí nadvláda tendence extremistické. 

Politické t ešt ní kolem Charty 77 bylo v 
lednu letošního roku novým skrytým m  ením 
sil obou tendencí ve sfé e oficiální moci. 
Nositelé realisti t jší tendence mají dokonce 
sklon vy ítat stoupenc m Charty,  e tak ne-
rozumn  vystavili jejich pomalé rozumn jší 
úsilí náporu extremistických sil, vycházejí z 
názoru,  e tím stoupenci Charty ohrozili i své 
vlastní zájmy, je  by je - správn  vid ny -
m ly vést k podpo e snah o umírn né reformy 
v duchu "pokroku v mezích zákona", ji  za 
Haška tradi ního. 

Ve skute nosti je tomu podle mého názoru 
docela jinak. Jednak není jisté,  e lednové 
intermezzo dlouhodob  posílilo extremisty a 
oslabilo racionáln jší tendenci. Naopak, myslím, 
 e další vývoj uká e spíše opak - pokud ovšem 
racionáln jší tendence se sama neutopí ve 
zcela neúm rné zbab losti svých vlastních 
nositel  v okam icích, kdy propuká konflikt. 
Jednak je t eba, aby se i nositelé oné racio-
náln jší tendence zamysleli kriticky nad vlastním 
postupem v uplynulých létech. Kdyby byli toti  
cosi efektivního opravdu dokázali, kdyby aspo  
v nejk iklav jších výst elcích výrazn ji pro-
sadili protiextremistický kurs (a nez stalo v dy 
jen u polovi atých slov a slib  bez praktických 
výsledk ) - nebyla by se situace t ch, koho 
vyjad ují stoupenci Charty 77, stala tak 
bezvýchodnou a nemusila proto plodit takovou 
formu protestu, jakou je Charta 77. 

Namísto faktického sni ování nap tí ve 
spole nosti však i tato realisti t jší tendence 
uvnit  oficiální moci ve skute nosti jen podporo-
vala stav, v n m  se udr uje jakási rovnováha 
s extremisty a nikde nedochází k jejich porá ce. 
Takový stav logicky a.nutn  nabývá pak formu 
re imu osobní moci. Zdánliv  nedochází ke 
konfliktu, nebo  ob  rozporné politické ten-
dence udr ují na vrcholu mocenské pyramidy 
cosi navenek podobného absolutnímu vlada i. 
Ve skute nosti však v dy v d jinách byli 
absolutní vlada i produktem vnit ního rozporu 
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ve sfé e moci. Jen nékte í z nich dokázali ze 
své pozice opravdu v cné  ešit i spole enské 
problémy a otevírat (jakkoli  asto absurdními 
prost edky) cestu historickému pokroku. Ke 
jmén m takových výjime ných jedinc  pak 
u ebnice d jepisu p ipojují p ídomek "osví-
cený", n kdy "Veliký ", p ípadn  také " Hrozný". 
Ke jmén m ostatních se nep ipojuje nic, nebo  
by tam pat il jediný p ídomek - vlada  
"Trapný". Vlada i tohoto typu nedosáhli v 
d jinách nic krom  ukojení vlastních mo-
cenských ambicí, ješitnosti a dutého velikášství. 

Pod p íkrovem re imu osobní moci zaostává 
tedy i dnes u nás také ona realisti t jší a 
racionáln jší tendence za skute nými pot ebami 
vývoje socialistické spole nosti. Snad v n jaké 
jiné zemi je obdoba této tendence v souladu 
s vnit ními pot ebami spole nosti. Ale u nás 
ne. Pokud tato tendence nedoká e navázat 
vnit ní kontakt s témi pot ebami spole nosti, 
které vy adují rozvoj politické demokracie a 
p ekonání forem byrokratické politické dikta-
tury, rozvoj ob anské spole nosti a p ekonání 
prvk  p edob anských, nevolnických rys  v 
chování politické moci - potud bude v dy 
tendencí stagna ní. Taková stagnace by mohla 
být co do formy kultivovan jší a pro ob any 
snesiteln jší ne   ivot podle p edstav extre-
mist , p esto však z stane stagnací. Bude navíc 
v dy lidem této zem  poci ována po právu jako 
stagnace vnucená násilím, jako plod p ezírání 
historického vývoje našich národ , jako d sle-
dek pohrdání specifickými pot ebami národního 
vývoje. 

IV. Mezinárodní ohlas a d sledky ta ení 
proti Chart  77 

Mezinárodní ohlas kampan  proti Chart  77 
v lednu byl - snad pro všechny zú astn né 
strany a proudy - mimo ádn  velký a in-
tenzivní. Oficiální propaganda se sna í zú it 
celou problematiku a vybírá si jen to, co se 
zdánliv  hodí k d kazu jejího tvrzení,  e 
Charta 77 poslou ila zájm m "reakce, která 
je proti politice mírového sou ití a proti 
záv r m konference v Helsinkách". Není po-
chyby o tom,  e šlape-li n kdo tak hrub  a 
soustavn  po závazcích, které sám oficiáln  
o ijal v oblasti lidských práv, jako to d lá po-
itická rnoc v  eskoslovensku, vyu ijí toho 

všechny politické síly, které ve skute nosti také 
nebojují za uplatn ní lidských práv, ale mají 
své vlastní, politicky reak ní zájmy. Ubohost 
pozice politické moci však pouze zd raz uje 
to,  e se v takové situaci sna í svalit odpov d-
nost na ob ti vlastního násilí, které se hlasité 
brání. Odpov dnost o ividn  spo ívá na tom, 
kdo právo porušuje, nikoli na tom, kdo se 
proti tomu brání. 

Typické pro celou kampa  proti Chart  77 
ovšem je,  e oficiální propaganda drtivou 
v tšinu hlas , které se v zahrani í pozvedly 

na obranu stoupenc  Charty, musí prosté 
zaml et. Nebo  jakmile by p iznala, kdo všechno 
a pro  se Charty 77 zastává, bylo by u  ne-
mo né tvrdit,  e na obranu Charty 77 povstala 
"mezinárodní imperialistická reakce". 

Od protest  demokratických bur oaziiích 
vlád a parlament  - tj. t ch oficiálních sil, 
s nimi  práv  bylo dojednání v Helsinkách 
uzav eno - p es liberální humanistické proudy 
k socialist m a komunist m v západní Evrop  
se ve v ci odsouzení perzekucí v  eskoslovensku 
vytvo ila jedna souvislá politická fronta. A jsou 
to práv  komunisté (italští, francouzští, britští, 
švédští a další) a socialisté, kte í otev en  
poukazují na základní souvislosti - na násilné 
potla ení politiky KS  v roce 1968 jako na 
prvop í inu dnešního stavu v  eskoslovensku. 

Mimo ádnost situace navíc charakterizují i 
n které jiné momenty. Tak nap . první ve ejné 
stanovisko v oblasti politiky v  i zemím Var-
šavské smlouvy bylo formulováno u p íle itosti 
kampan  proti Chart  77 na jedné stran  
novou Carterovou administrativou v USA a na 
druhé stran  tiskem nového politického vedení 
v  ínské lidové republice. 

Postup politické moci v  eskoslovensku v 
lednu proti Chart  77 zp sobil,  e se doslova 
zhroutily sporé výsledky, je  tak pracné bu-
dovala po léta normalizovaná  s. diplomacie 
ve snaze moci se v bec objevit ve spole nosti. 
Obtí né p ijetí této dámy ve spole nosti je 
d sledkem toho,  e jí po srpnu 1968 - p es 
všechna "Pou ení" a jiná v astní usnesení -
p ece jen málokdo vá n  bere jako diplomacii 
suverénního státu. Dlouho a urputn  se pra-
covalo na tom, aby se tento kaz n jak zašmin-
koval. Nakonec u  to normalizovaná zahrani ní 
politika dotáhla tak daleko,  e byla v situaci 
dámy, která se - má-li špatné osv tlení a dobrou 
švadlenu - p ece jen ve spole nosti objevit 
m  e a u  se po ád nemluví o tom,  e má s 
sebou garde. Kampaní proti Chart  77 se však 
tato politika postavila nevhodn  p ímo pod 
soust ed né sv tlo ve ejného mín ní. A tu se 
ukázaly nejenom vrstvy lí idla na obli eji, ale 
i to,  e šaty této dámy šil docela neschopný 
i » ̂  ̂  krej í. 

Není pochyby o tom,  e oficiální propaganda 
ur it  vynalo ila všechno úsilí, aby zazname-
nala jakýkoli zahrani ní ohlas, pozitivn  hod-
notící její boj proti "ztroskotanc m a samoz-
vanc m". A p ece mohla zaznamenat pod 
titulkem "ohlas  ve sv t " jen hlasy tisku z 
Moskvy a Sofie, sporadi t ji pak z Berlína, 
Varšavy a Budapešti. Navíc byly jen hlasy v 
listech Unsere Zeit, Volksstimme a Daily 
World. Jednou p ibyly i hlasy z Hanoje a 
Kypru. Pokud jde o hlasy ze západní Evropy, 
musilo Rudé právo sáhnout a  k dosud neví-
dané praxi: uve ejnilo "z mno ství dopis  pra-
cujících", které údajn  do redakce z této  ásti 
sv ta p išly, názory v podstat  anonymních 
jednotlivc  (nap .: S.W. z Innsbrucku, E.P. z 
Holandska, F.U. ze Švédska, Carlos Oliviera z 
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m sta Porta - viz RP 29-1-1977), plné schvalu-
jící kampa  proti Chart  77! 

Zcela obdobn  jako si ve vnit ní politice 
moc vykládá politickou pestrobarevnost signa-
tá   Charty 77 tím,  e "všichni slou í anti-
komunistickým centrálám", vykládá si i jednotu 
r znorodých politických sil v odporu proti jejím 
násilnickým metodám tím,  e tu levicové síly 
"sklouzávají na net ídní a bur oazní pozice, 
propadají antisov tismu " atd. Neschopnost po-
chopit, co se vlastn  d je doma, vede nutn  
i k neschopnosti pochopit, co se d je v Evrop  
a ve sv t . 

Problém lidských, ob anských a politických 
práv, problém politické demokracie se stal 
úst ední otázkou pro r zné politické orientace 
a sm ry v Evrop  toti  práv  v d sledku toho, 
 e politika mírového sou ití a vývoje v duchu 
jednání v Helsinkách se za ala ukazovat jako 
reálná perspektiva. Dokud reálnou alternativou 
byla mo nost nukleární katastrofy v d sledku 
vále ného zešílení hlavních velmocí, nutilo to 
závislejší, nevelmocenské síly v Evrop  k ex-
trémnímu rozhodování, nebo  byly stav ny p ed 
extrémní, na nich málo závislé alternativy. 
P edstavy o samostatném, suverénním vývoji v 
nevelmocenských zemích byly tísn ny realitou 
atomové hrozby se strany t ch, kdo ji mohli 
rozpoutat. To napomáhalo i tomu, aby konflikt 
mezi socialismem a kapitalismem byl mén  
chápán jako zále itost vnit ního, suverénního 
vývoje socialistických sil v bur oazních zemích 
a aby byl více koneckonc  spojován s vojenskou 
(jadernou) mocí jednoho z blok  ve velké 
mocenské sv tové konstalaci.  ím mén  reálnou 
se však stává hrozba atomové katastrofy,  ím 
reáln jší je perspektiva vývoje v podmínkách 
mírového sou ití - tím reáln jší také je po ítat 
v ka dé nevelmocenské zemi s mo nostmi 
suverénního  ešení vnitropolitických problém , 
v etn  takového problému, jakým je konflikt 
t ídních zájm , konflikt mezi kapitalismem a 
socialismem, 

Praktický vývoj v západoevropských zemích 
- výrazn  nap . v Portugalsku, Špan lsku a 
 ecku - v n kolika posledních létech ukazuje, 
 e toto nové klima mezinárodních vztah , klima 
mírového sou ití, je nep íznivé pro extremistické 
pravicové diktatury (d dice fašistické tradice) 
a je p íznivé i v zemích, kde takové diktatury 
vládly, pro postupný rozvoj politické demo-
kracie. Pro všechny politické síly - mimo 
síly krajní reakce, blouznící stále ješt  v duchu 
fašistické ideologie - je za t chto nových me-
zinárodních podmínek atmosféra politické de-
mokracie jediným mo ným rámcem k tomu, aby 
se v bec reáln  mohly pokusit o  ešení vnitrospo-
le enských rozpor  ve svých zemích jako síly 
politicky suverénních stát . (Z hlediska cíl  
comunist  k tomu ovšem ješt  p istupuje  ada 
faktor , daných vývojem soudobého kapita-
lismu a jeho t ídní struktury, jimi  se však 
v této souvislosti nelze zabývat). 

Práv  pro politickou levici v etn  komunist  

je proto také velmi negativním faktorem všechno, 
co sv d í o tom,  e v zemích "reálného socia-
lismu" (jak zní dnešní termín, jím  sami sebe 
ozna ují zem  Varšavské smlouvy) je velmi 
mnoho skute ností, které jsou v evidentním 
rozporu s pravidly politické demokracie a sv d í 
o snaze uplat ovat mnohá politická a ob anská 
orává lidí v ješt  omezen jší podob  ne  v 
bur oazních demokraciích. Diskredituje to 
socialismus - jak na to výslovn  upozornil 
práv  v souvislosti s kampaní proti Chart  77 
v  eskoslovensku nedávno G. Marchais. 

Politické uva ování, vycházející z mrtvého 
schématu, podle n ho  je antikomunismem a 
antisov tismem všechno, co se nehodí do mo-
mentálního oficiálního kalkulu dané garnitury 
sov tského vedení, je dnes u  neschopné po-
stihnout správn  vývoj socialistických sil a 
t ídního boje ve sv t . P esto však práv  ono 
se tak výrazn  uplatnilo v lednové kampani 
 eskoslovenských extremistických sil, je  jím 
snad cht ly poslou it sov tské politice. Práv  
ta je však sotva bude moci z dlouhodob jšího 
hlediska za to chválit a tolerovat. 

Mezinárodní ohlas na kampa  proti Chart  
v  eskoslovensku byl z ejm  politicky nejvlivn j-
ším  initelem, který nakonec vedl ke snaze 
politické moci v Praze stáhnout d ina zpátky do 
láhve. To je v dycky úkol obtí ný - ale naši 
oficiální politickou propagandu práv   eká. 
Zdá se,  e n jaký m síc p ed B lehradem by 
to m lo být hotovo a  e by moc cht la, aby 
dejme tomu do kv tna nebylo po celém skandálu 
ani stopy. To není zám r, který by stoupenci 
Charty 77 m li odsuzovat. Jde jen o to, zda 
si moc nep edstavuje,  e toho lze dosáhnout 
prost  tím,  e sice ustane štvavá kampa , ale 
 e se p i tom nikterak v cn  nevy eší problémy, 
kv li nim  Charta 77 vznikla a o jejich   ešení 
její stoupenci usilují a samoz ejm  budou 
usilovat dál. 

Kdyby si to moc p edstavovala takto, sotva 
se její zám r zda í. Myslím,  e situace není 
taková, aby mezinárodní pozornost problém m, 
je  kolem Charty 77 soust edily na sebe pozor-
nost, prost  ustala, z stane-li ve skute nosti 
všechno p i starém. Jde toti  zase o víc ne  
o vnitro-politické  eskoslovenské problémy, 
ne  o osudy desetitisíc  diskriminovaný ob an  
v  eskoslovensku. Jde o zásadu závaznosti 
mezinárodn  p ijatých závazk . 

Diktátorské systémy všeobecn  mají sklon 
k tomu, aby navenek skrývaly skute né pom ry 
doma. Proto také  asto ochotn  deklarují sv j 
souhlas s r znými mezinárodními úmluvami 
a pakty. Spoléhají však p i tom na to,  e ve 
skute nosti si tam, kde by jim to p íliš vadilo, 
vy ídí v ci po svém - bez ohledu na takové 
úmluvy. Doba, kdy se podobná praxe více mén  
mezinárodn  tolerovala, za íná však kon it zase 
práv  proto,  e na skute ném dodr ování 
p ijatých mezinárodních závazk  závisí 
v bec reálnost vztah , jaké nap íklad koncipo-
vala konference v Helsinkách. Všechny zú ast-
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n né vlády - a ob ané p íslušných stát  -
koneckonc  v dí,  e reálná je tato smluvn  
zajišt ná perspektiva jenom tehdy, jestli e se 
reáln  také vylou í mo nost, aby n kdo smlouvy 
a dohody fakticky nakonec pop el a nerespekto-
val. Pravda, vnitropolitické otázky jsou p i tom 
v po adí d le itosti a  za závazky p ímého 
mezinárodního významu. Mají však p ece 
stejnou povahu: i na nich se ukazuje skute ný 
vztah k hlavní zásad  celé koncepce - k 
zásad  respektování práva, pod ízení vlastních 
mocenských interes , omezení mo ností vlastní 
síly právem a normami dohod a pakt . Snaha 
^odvád t by  i jen v n kterých vnitropo-
itických otázkách vyvolává nutn  podez ení, 

 e podvád t se m  e i v otázkách p ímého 
mezinárodního významu. A to je faktor, s 
ním  musí dnes po ítat ka dá politická moc 
v Evrop  - a  u  se jí to líbí nebo ne. 

Z tého  d vodu je také v podstat  sm šná 
snaha oficiální moci v  eskoslovensku tvrdit, 
 e problém zachovávání Mezinárodních pakt  
o lidských právech, vyhlášených v  SSR za 
platné, je výlu n  vnit ní zále itostí, do ní  
nemá nikdo co mluvit, ani  by tím porušil 
zásadu nevm šování do vnit ních v cí. Moc, 
která za svou existenci vd  í "internacionální 
pomoci" cizích armád není navíc práv  tím 
nejlepším subjektem, jestli e se mluví o zásad  
nevm šování do vnit ních v cí. 

# 

Co bude dál? 
V prvních dnech února se zdálo,  e politická 

moc chce zabrzdit pohyb, který v lednu vyvo-
lala. Snad se p i tom na p íslušných místech 
debatuje - by  i jiným jazykem - o n kterých 
z problém , kterým je v nována tato sta . 
Bohu el však se zdá,  e základní chybné 
východisko moci z stává beze zm n: neuznat 
v bec p í iny, je  k protestu Charty 77 vedly 
a ne ešit problémy, které s tím souvisejí. Moc 
hodlá z ejm  diferencovat mezi t mi, kdo jsou 
diskriminováni, ale ml í a v t  ké chvíli lednové 
kampan  se dali získat k n jakému druhu 
prohlášení ve prosp ch moci a mezi t mi, kdo 
jsou tak nenapravitelní,  e stále kritizují, opo-
nují a aktivn  se brání. Ti první by asi m li 
být postupn  bráni na milost. Ti druzí v tichosti 
a postupn  likvidováni. 

Není to nadsazené slovo. Ji  dnes jsou první 
náznaky praktických prost edk , jak by se to 
dalo d lat Výsledkem ledna je také to,  e 
 etní lidé jsou trestn  stíháni (mezi nimi jeden 
z mluv ích Charty 77, dramatik Václav Havel), 
 e stovky signatá   prošli policejním výslechem 
a nadále je jim v nována aktivní pozornost 
policejního aparátu,  e desítky byli vyhozeni 
z práce (a u dalších se to všelijak odkládá 
na dobu pozd jší nebo se to  eší p e azením 
na ješt  horší práci atd. ),  e z práce jsou 
vyhazováni i ti, kdo sice nepodepsali nikdy 
Chartu 77, ale odmítli podepsat prohlášení proti 

ní, ani  ji mohli  íst,  e signatá  m byly proti-
zákonn  odebrány  idi ské pr kazy nebo 
technická osv d ení jejich osobních aut,  e se 
vyhledávají nejr zn jŠí administrativní cesty, 
jak šikanovat je i jejich rodiny. To všechno 
dohromady - bude-li to p ijatá linie postupu 
- má tyto lidi bu  neustále a bez omezení 
dále štvát a diskriminovat, nebo je p im t k 
tomu, aby rad ji  ádali o asyl v Rakousku. 
Politická moc u nás u  po roce 1970 p ed-
vedla, co dovede, kdy  se chopí podobné linie. 

Není sporu o tom,  e moc m  e své hrozby 
v tomto sm ru opravdu provést. Nebylo by 
to poprvé, kdy lidé, kte í uvedou n jak do 
pohybu p ed tím skryté síly, na to osobn  
t  ce doplatí. Co však u  moc provést nem  e, 
je také jasné: nem  e zprovodit ze sv ta sám 
tento pohyb a jeho vnitropolitické i mezi-
národní d sledky. Vid no dlouhodob ji se zdá 
spíše pravd podobné,  e celkovým d sledkem 
nastoupeného pohybu p ece jen bude jakýsi 
pokus o  ešení n kterých problém , které 
Charta 77 vyzvedla. Ve sváru dvou tendencí 
uvnit  politické moci samé pova uji za pravd po-
dobn jší,  e výsledn  bude oslabena extre-
mistická tendence a posílena tendence racio-
náln jší. U  proto,  e bez ohledu na Chartu 
vzniknou problémy, které nebude mo no 
odlo it, p edevším problémy ekonomické. Ve 
stejném sm ru bude dlouhodob ji p sobit i 
mezinárodní vývoj, v etn  dlouhodob jších 
zájm  sov tské politiky, kterou z nastoupeného 
kurzu sotva svedou  eskoslovenští extre-
misti tí blouznivci. 

A  se tyto vlivy alduálné projeví jako kon-
krétní politické tlaky, dojde pravd podobn  i k 
tomu,  e ve sfé e moci se vyvodí i personální 
d sledky. Objeví se asi noví velvyslanci, kte í 
uprázdní n jaké to systemizované místo ve 
vnitropolitické hierarchii novým kádr m. Snad 
n kdo p ejde z Prahy do Bratislavy a naopak, 
n kdo ze stranické funkce do státní  i 
odborá ské atd, atd. - jak je to všechno u  
tak známé a nudn  stejné v podobných 
situacích. 

Ne  k tomu všemu dojde, nelze ovšem 
vylou it i všelijaké zákruty a nahodilosti. Lednové 
zkušenosti varují. Moc si stále myslí,  e všechno 
d ní závisí jen na jejím rozhodnutí, co a jak 
má být. Nepo ítá v bec s tím,  e rozhodovat 
se je jedna z mo ností  lov ka i tehdy, jestli e 
se mu vezme zam stnání, byt,  idi ský pr kaz 
a kdoví co ješt . P edpokládat,  e stoupenci 
Charty 77 prost  umlknou,  e zapomenou na 
svou snahu bránit se proti bezpráví a diskrimi-
naci - to není reálný odhad situace. Tskzc 
nejlepší by p ece jenom bylo ud lat to, co se 
m lo ud lat u  p ed léty a nejpozd ji minulý 
m síc: za ít n jakým zp sobem - a moc má 
mo nost vybrat si zp sob pro sebe p ijatelný 
~ v cn  jednat o problémech,  ešit je, sni ovat 
efektivn  existující spole enské nap tí kolem 
diskriminace ob an . V to je však mo no 
jenom doufat - ne v  it. 

9 


