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•  Š T Ú D I E  A  A N A L Ý Z Y  •

NORBERT KMEŤ

Disent a ľudské práva1

Dissent and Human Rights: The study analyses the attitude of the Communist regime towards dis-
sent and towards human rights. It outlines the origin, development and outcomes of the human rights 
movement and in this framework it evaluates the role of the members of dissent. The author points 
out that during the Communist Party’s rule, human rights were not observed, they were interpreted 
from the perspective of social classes and were subject to the power interests of the regime. The author 
then describes the difference in understanding of the concept of human rights between the East and the 
West, where the attitudes of either block have been infl uenced by the motivation to release international 
tension and economic cooperation. In the next part, the author clarifi es the double-faced attitude of the 
Czechoslovak political leadership towards the country’s obligations resulting from their signing of the 
Helsinki Final Act. In confl ict with this agreement, the European socialist states exercised various forms 
of prosecution of those individuals who advocated respect for human rights. The study emphasizes that 
operations aimed against Charta 77 presented a double-edged sword for the political leadership. Both in 
the intellectual setting and in the offi cial structures there was uproar about keeping the wording of Charta 
77 secret from public in backstage communication. When Anti-Charta, orchestrated by the regime, was 
signed, groups of workmen and collective farmers showed discontent over the fact that the wording of 
Charta had not been publicized, as a result of which the general public did not know what they actually 
disapproved of. Most information about Charta 77 had been gathered from the western radio stations. 

In the period of harsh repression by the regime people associated in groups, which began to clearly 
and openly show their discontent with the current social order. Communist reformers were replaced 
by dissidents. With regard to their activities, the author considers important the fact that advocacy and 
respect for human rights became a matter of a group of people or of individuals without any institution-
alization. Dissidents offered the political leadership a dialogue about human rights formally anchored in 
the Czechoslovak legislation. The closing part of the study offers a picture of growing initiatives of the 
population in the period following the coming of Mikhail Gorbatchev into power, and considers these 
initiatives the beginnings of a civic society. The author views the Helsinki process enhanced by the infl u-
ence of Charta 77 and other independent activities based on the public’s participation as a movement that 
resulted in the transformation of the social and political order in Czechoslovakia in 1989.

Chápanie ľudských práv a demokracie po roku 1945 predstavovalo oblasť, ktorú si ako Vý-
chod, tak aj Západ vysvetľovali po svojom. Rozdielny prístup súvisel samozrejme so spoločen-

1 Štúdia je súčasťou projektu VEGA MŠ SR-SAV Komunistická moc na Slovensku – jazyk a prax. 2/6120/26. 
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sko-politickým zriadením. Vo východnom bloku išlo o triedne chápanie ľudských práv s dôra-
zom na sociálne zabezpečenie ľudí, čo neustále pripomínala ofi ciálna ideológia a predstavitelia 
režimu. Západné krajiny zdôrazňovali politické práva. 

S demokraciou súvisí aj samotné dodržiavanie ľudských práv. Akákoľvek diskusia o de-
mokracii a forme vlády, aká je pre občanov Československa najvhodnejšia, sa skončila februáro-
vým uchopením moci komunistickou stranou. V samotnom nastoľovaní komunistického režimu 
už bolo zakódované porušovanie ľudských práv, demokratických princípov moci a práva. Po 
formálnej stránke bol však vytvorený dojem, že všetky práva sú dodržiavané. V prijatej Ústave 
ČSR z roku 1948 sa napríklad v článku III, odsek 2 uvádza: „štát zaručuje všetkým svojim ob-
čanom, mužom i ženám, slobodu osobnosti a jej prejavu a stará sa o to, aby sa všetkým dostalo 
rovnakých možností a rovnakých príležitostí”. Článok IX je venovaný súdom a odsek znie: 
„Sudcovia vykonávajú svoj úrad nezávisle, súc viazaní len právnym poriadkom ľudovej de-
mokracie”. Realita bola však iná. O nezákonnostiach z obdobia komunistického režimu sa už 
dnes vie pomerne dosť. Na ilustráciu uvediem spomienku Zdeňka Mlynářa, ktorý v roku 1955 
nastúpil na Generálnu prokuratúru a „zjistil, že oni věděli, co dělají: učili se role žalobců i soud-
ců nazpaměť podle scenáře, který dostali od státní bezpečnosti s požehnáním politbyra KSČ, 
a věděli, že stejně tak se učí svoje role i obžalovaní. Že všechno je politické divadlo, žádné trestní 
řízení a soudní jednání. Věděli, že obvinění byli mučeni”.2

Ústava 9. mája zaručovala rovnosť, osobnú slobodu, slobodu svedomia a vyznania, slobodu 
prejavu a ochranu kultúrnych statkov, zhromažďovaciu a spolčovaciu slobodu atď. Práva obča-
nov zaručovala tiež Ústava z roku 1960. Všetky spomínané práva sa však v Československu za 
komunistického režimu porušovali, zákony sa nedodržiavali a nebola dodržiavaná nezávislosť 
súdnej moci.3 V komunistickom režime právo a zákony boli nástrojom presadzovania záujmov 
totalitného režimu. Politické procesy sa vyznačovali ignorovaním akýchkoľvek právnych no-
riem, boli konštruované na základe násilia, lží a donúteného priznania obvineného. Neskôr bol 
režim čoraz ostrejšie kritizovaný za nedodržiavanie zákonov a konštruovanie obvinení.

Už po prvej vlne politických procesov sa uvažovalo o možnom rehabilitovaní niektorých 
obetí. Nasledovala aj druhá vlna politických procesov. Až v druhej polovici 60. rokov, a najmä 
v roku 1968 sa otvorene diskutovalo o porušovaní socialistickej zákonnosti. Snahu napraviť ne-
zákonnosti z predchádzajúceho obdobia komunistického režimu ukončila invázia vojsk Varšav-
skej zmluvy do Československa. Normalizačný režim zlikvidoval výdobytky roku 1968 a znovu 
prebiehali politické procesy za politické a občianske postoje, ktoré mocenský systém a ideolo-
gická doktrína považovali za útoky namierené proti socialistickému poriadku stožňovanému 
s „demokratickou vládou ľudu”.

2 Gorbačov, Michail – Mlynář Zdeněk: Reformátoři nebývají šťastni. Victoria Publishing. Praha 1995, s. 19.
3 Bližšie pozri napríklad: Cuhra Jaroslav: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. USD AV ČR, Praha 1997; 

Letz Róbert: Justícia – „slúžka komunistickej moci”. In: Pešek Jan; Letz Róbert: Štruktúry moci na Slovensku 1948-
1989. Prešov, VMV 2004, s. 255-439. Zavacká Katarína: Právo, súdy, advokácia a prokuratúra na začiatku totality. In: 
Pešek Jan (ed.): V tieni totality. Perzekúcie na Slovensku v začiatkoch komunistickej totality (1948-1953). Bratislava. 
Historický ústav SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku, s. 22-30. Zavacká Katarína: Odraz normalizácie v práve. 
In: Kmeť Norbert, Marušiak Juraj (eds.): Slovensko a režim normalizácie. ÚPV SAV, VMV Prešov, s. 60-67. Blažek 
Petr: Politická represe v komunistickém Československu 1948-1989. In: Moc verzus občan. Úloha represie a politického 
násilia v komunizme. Zborník z medzinárodného seminára. Bratislava: Ústav pamäti národa 2005, s. 8-22. Zostavili 
Pavel Žáček, Patrik Košický, Eva Guldanová.



STUDIA POLITICA SLOVACA

7Disident a ľudské práva

O ľudských a občianskych právach sa opäť začalo čoraz menej hovoriť. Osoby, ktoré sa anga-
žovali v obrodnom procese, vylúčili z KSČ a prepustili z dovtedajších zamestnaní a tiež zosadili 
z postov. Za postoje jednotlivcov boli opäť postihnuté celé rodiny. 

Je všeobecne prijímaný názor, že intervencia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa 
v auguste 1968 je jednou z dôležitých udalostí, ktorá zdiskreditovala socializmus a ľavicové 
ideové prúdy vo svete. Osoby, ktoré sa nielen v západnej Európe zúčastňovali aktívne na poli-
tickom a sociálnom dianí, v roku 1968 si postupne uvedomovali, že „obrana lidských práv je 
– v těch nejlepších případech – svým způsobem bojem čistým, ryzím a nepochybným”. Agenda 
ľudských práv znamenala pre určitú časť generácie 1968 kontinuitu s ich názormi, ale aj mož-
nosť nahradiť ideológiu zdiskreditovaného komunizmu.4 Ľudské práva predstavujú aj nadstavbu 
rôznych ideovopolitických prúdov, čím sa toto hnutie stalo nadstranícke, aj keď je podozrievané 
z ľavičiarstva.

V období celospoločenskej apatie v Československu začiatkom 70. rokov prebiehala od roku 
1973 do roku 1975 v Helsinkách, Ženeve a napokon znovu v Helsinkách Konferencia o bezpeč-
nosti a spolupráci v Európe.5 Tieto udalosti vzbudili isté nádeje ohľadne poukazovanie na ne-
dodržiavania ľudských práv v sovietskom bloku. Dôležitou témou konferencie bolo znižovanie 
napätia medzi Východom a Západom a v tomto kontexte sa jej súčasťou stal tiež tretí kôš, otázka 
ľudských práv. Zúčastnené krajiny sa okrem iného zaviazali rešpektovať ľudské práva a základ-
né slobody, vrátane slobody zmýšľania, svedomia, náboženstva a presvedčenia. Záverečný akt 
podpísali predstavitelia 35 krajín 1. augusta 1975 v Helsinkách. Za ČSSR ho podpísal prezident 
a generálny tajomník KSČ Dr. Gustáv Husák. 

Vo vyhlásení predsedníctva ÚV KSČ a vlády ČSSR k výsledkom helsinskej Konferencie 
o bezpečnosti a spolupráci v Európe sa tieto zaviazali dôsledne plniť prijaté závery.6 Uvedený 
dokument bol v Československu prezentovaný ako víťazstvo socialistických krajín.

Na celý helsinský proces existovali samozrejme rozdielne názory. V prijatom uznesení si kaž-
dý našiel svoju tému, ktorú vyzdvihoval. V Československu to bola najmä mierová spolupráca 
a uvoľňovanie napätia medzi blokmi. Aj keď sa v prijatom dokumente priamo nehovorí o roz-
delení Európy na západný a východný blok, predsa však sa z neho vychádzalo pri sformulovaní 
článkov III a IV Záverečného aktu, ktoré zakotvujú nenarušiteľnosť hraníc a územnú celistvosť 
štátov. Obidve tieto oblasti sa týkali východného bloku a nemeckej otázky. Spokojnosť s dosiah-
nutými výsledkami súvisela tiež s predchádzajúcim obdobím, keď z Východu zaznievali hlasy, 
že konferenciu podporia vtedy, ak ešte pred ňou ratifi kuje Nemecká spolková republika zmluvu 
so ZSSR a Poľskom. Krajinám sovietskeho bloku išlo o potvrdenie hraníc na Odre a Nise. Na 
druhej strane jeden nemecký účastník poznamenal, že „takto formulovaný princíp `neporušiteľ-

4 Aron Raymond: Angažovaný pozorovatel. Mladá fronta: Praha 2003, s. 309, 307-308.
5 Bližšie pozri napríklad Leška Vladimír: KBSE/OBSE. Minulost, přítomnost, perspektivy. Karolinum v spolupráci 

s Ústavem mezinárodních vztahů. Praha 1997. Dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Helsinky 
´75. Svoboda. Praha 1975; Povolný Mojmír: Zápas o lidská práva. Rada svobodného Československa a helsinský proces. 
Stillus press: Brno 2007; Thomas Daniel C.: Helsinský efekt. Mezinárodní zásady, lidská práva a zánik komunismu. 
Academia – ČSDS: Praha 2007; Vilímek Tomáš: Vnímaní helsinského procesu v ČSSR a NDR ze strany moci, opozice 
a obyvatelstva. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek 5. Nakladatelství Do-
kořán ve spolupráci s USD AV ČR: Praha 2007. Sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček, s. 275-296, 376-380.

6 Dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Helsinky ´75. Svoboda. Praha 1975.
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nosti hraníc` nevylučuje možnost mírové změny hranic”.7 Československa sa týkala podmienka 
uznať od začiatku neplatnosť mníchovskej dohody. O dôležitosti západnej hranice Poľska, uzna-
nia NDR a zrušenia Mníchovskej dohody sa zmienil napríklad Gustáv Husák v prejave na konfe-
rencii európskych komunistických a robotníckych strán v Berlíne 29. júna 1976. K týmto témam 
povedal: „Len vďaka koordinovanej politike krajín socialistického spoločenstva bolo možné 
vyriešiť rad zložitých, otvorených problémov, spojených s povojnovým usporiadaním v Európe, 
medzi nimi uznanie Nemeckej demokratickej republiky, uznanie hranice na Odre a Nise, i pre 
nás takej dôležitej otázky, ako je anulovanie hanebného mníchovského diktátu. Bez riešenia 
týchto otázok by sme dnes nemohli hovoriť o prekonaní studenej vojny a uvoľňovaní napätia 
v Európe”.8 Na zmienenej konferencii robotníckych a komunistických strán v Berlíne sa v prija-
tom uznesení 30. júna 1976 vyzývalo k dodržiavaniu dohôd o ľudských právach a helsinského 
záverečného aktu.9 Výzva mala vzbudzovať dojem, že socialistické krajiny ich dodržiavajú a po-
rušujú sa v západných krajinách.

Určitá nedôvera voči podpísanému záverečnému aktu panovala ako medzi politikmi, tak 
aj medzi obyvateľstvom v ČSSR. Vilém Prečan o bezprostredných dojmoch zo Záverečného 
aktu KBSE v roku 1977 napísal: „Mám ještě v živé paměti pocity, se kterými jsme v Česko-
slovensku četli na začátku srpna 1975 závěrečný akt. Bylo to v předvečer jednoho dalšího 
výročí sovětské invaze a příkry rozpor mezi proklamovanými principy a skutečností okupova-
ného a znásilněného Československa nám přímo vyrážel dech. Helsinský dokument nastavil 
zrcadlo, abychom své rány viděli ještě zřetelněji, ať už jsme sáhli do kteréhokoli helsinského 
<<košíku>>. (…) Lze se divit, že jsme měli pocit, jakoby se nám tu někdo vysmíval?”10 Svoj 
postoj k helsinskému aktu z odstupu desiatych rokov v októbri 1987 sformuloval Milan Ši-
mečka, ktorému sa Helsinky „jevili jako nepříliš čistý obchod, jako slavnostní oběd na účet 
národů východní Evropy, který platíme vězením, úpadkem a stagnací. Samozřejme, že tomu 
tak nakonec nebylo a zdánlivě papírové úmluvy o lidských právech se podivuhodně proměnily 
v nástroj určitého zlepšení”.11 Podobný názor zastával aj fi lozof a hovorca Charty 77 v rokoch 
1977 – 1978 Ladislav Hejdánek nie „proto, že dojednané texty by nezněly dobře a že by je bylo 
možno nevnímat, ale spíše proto, že vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by je kterákoliv ze stran 
brala opravdu vážně”.12 

Pri podpise Helsinského aktu v prvom rade išlo o uvoľnenie napätia a ekonomickú spolu-
prácu. Tretí kôš bagatelizoval aj Andrej Gromyko, pre ktorého bolo najdôležitejším záverom 
uznanie rozdelenia Európy. Obavy zo zasahovania nemal, pretože vychádzal z premisy, že ve-
denie krajiny bude určovať, čo je a nie je jej vnútornou záležitosťou.13 Na základe tejto logiky 
sovietskej diplomacie mal obavy z prijatého bodu o nezasahovaní do vnútorných záležitostí 

7 Takéto riešenie sa objavilo aj pri rokovaní o základnej slovensko-maďarskej zmluve v 90. rokoch 20. storočia, čo však 
slovenská strana ostro odmietla. Pozri Leška Vladimír: KBSE/OBSE, s. 83.

8 Husák Gustáv: Prejavy a state. Máj 1976 – december 1978. Pravda. Bratislava 1979, s. 45.
9 Jičínský Zdeněk: Charta 77 a právní stát. Doplněk. Brno 1995, s. 15.
10 Prečan Vilém: Občanská práva – centrální problém. In: Listy. Časopis československé socialistické opozice. Červenec 

1977, č. 3-4, s. 29.
11 Šimečka Milan: Od třídních obsesí k dialogu. (Změny v politické kultuře východní Evropy a détente). In: Šimečka Mi-

lan: Spoločenství strachu a jiné eseje NMS – Bratislava 2003. Pripravili Jolana Kusá a Raisa Kopsová. s. 134.
12 Hejdánek Ladislav: Dopisy příteli. OIKOYMENH : Praha 1993, s. 21.
13 Durman Karel: Útěk od praporů, Karolinum : Praha 1998, s. 169.
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štátov L. Hejdánek, ktorý zakotvenie ľudských práv do Helsinského aktu privítal . Tento bod sa 
v Záverečnom akte nachádza nad odsekom o rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd, 
vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženstva a presvedčenia.14 V jednom zo svojich listov 
priateľovi, konkrétne v druhom zo 17. februára 1977 v súvislosti s obidvoma odsekmi pozna-
menal: „… dnes jsme svědky pokusů uplatnit zásadu nevměšování proti každému ofi ciálnímu 
poukazu a proti každé ofi ciální kritice nedodržování a nerespektování základních lidských práv 
a občanských svobod, jako by to bylo vměšování”.15

Dňa 23. marca 1976 nadobudol v ČSSR platnosť Medzinárodný pakt o občianskych a po-
litických právach, uverejnený v Zbierke zákonov 120/1976, čiastka 23, ako aj Medzinárodný 
pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Prijatím spomínaných zákonov vznikla 
„zákonná cesta občanské iniciativě, kterou by mohl být čin Federálního shromáždění a presi-
denta republiky prakticky podepřen a která by pomáhala v drobném každodenním občanském 
životě uvádět oba pakty v život”.16 V súvislosti s dodržiavaním ľudských práv v Československu 
a mnohými diskusiami o nich na medzinárodných fórach Gordon Skilling pripomenul, „že Čes-
koslovensko neschválilo článek 41 mezinárodního paktu o občanských a politických právech, 
vlády neměly možnost podávat ofi ciální stížnosti, že Praha nedodržuje jeho ustanovení”.17

Pre socialistické krajiny a ZSSR splnili Helsinky svoj účel, a to potvrdením sféry vplyvov, 
ako aj otvárajúcimi sa možnosťami ekonomickej spolupráce. Napriek výhradám k tzv. tretiemu 
košu Záverečný akt ZSSR podpísal, čím sa mohol prezentovať ako jeden z hlavných garantov 
bezpečnosti v Európe.18 Tretiemu košu sa nevenovala očakávaná pozornosť aj preto, lebo dôleži-
tosť uvoľňovania napätia si uvedomovali obidve strany. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že 
sa ľudské práva stanú v najbližšej dobe v Európe prvoradou záležitosťou.

Téma ľudských práv však predsa len vzbudzovala obavy u niektorých predstaviteľov komu-
nistických režimov, napríklad niektorí predstavitelia ZSSR Nikolaj Podgornyj, Jurij Andropov, 
Alexej Kosygin a Michail Suslov mali obavy z tzv. tretieho koša a z „imperialistického zasa-
hovania”.19 Veď už na zasadnutí Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v roku 1973 
Agostino Casaroli povedal, že nedodržiavanie ľudských práv „kdekoli v Evropě povede dříve 
nebo později k závažným vnitřním nepokojům”.20 Neskôr si západné štáty uvedomili dôležitosť 
tejto problematiky aj vďaka občianskym iniciatívam vznikajúcim v európskych socialistických 
krajinách.21 Táto skutočnosť sa odrazila napríklad v Komuniké o zasadaní rady NATO vydanom 
11. mája 1977 v Londýne. V bode 11 je uvedené: „Spojenci uznávají, že tužby všech lidí ve světě 
po lidských právech a základních svobodách jsou plně legitimní. Jsou přesvědčeni, že respekto-
vání těchto práv a svobod v souladu se závazky, které vlády převzaly v Chartě OSN a v jiných 

14 Bližšie pozri Dokumenty Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Helsinky ´75. Svoboda. Praha 1975, s. 13.
15 Hejdánek Ladislav: Dopisy příteli. s. 21.
16 Hejdánek Ladislav: Dopisy příteli, s. 14.
17 Skilling Gordon: Charta 77 – Pohled ze zahraničí. In: Charta 77, 1977 – 1989. Československé dokumentační středisko 

nezávislé literatury a Archa : Scheinfeld-Schwarzenberg : Bratislava 1990, s. 184-198.
18 Wanner Jan: Brežněv a východní Evropa 1968 – 1982. Karolinum, Praha 1995, s. 22.
19 Durman Karel: Útěk od praporů. s. 167-169.
20 Luxmoore Jonathan, Babiuchová Jolanta: Vatikán a rudý prapor. Zápas o duši východní Evropy. Volvox Globator. Praha 

2003, s. 247. Ďalej pozri napríklad Casaroli Agostino: Trýzeň trpělivosti. Svatý stolec a komunistické země (1963 – 
1989). Karmelitánské nakladatelství: Kostelní Vydří 2001.

21 Hejdánek Ladislav: Dopisy příteli, s. 22.
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mezinárodních dokumentech včetně helsinského závěrečného aktu, je nezbytnou podmínkou 
míru, přátelství a spolupráce mezi národy”.22 V Komuniké o ministerskom zasadnutí rady NATO 
prijatom 14. decembra 1979 v Bruseli sa vo všeobecnejšej rovine kritizovali krajiny, v ktorých 
sa nedodržiavajú ľudské práva. Na stretnutí ministri v bode 7 „se znepokojením konstatovali, že 
v některých zemích je situace nadále neutěšená nebo se dokonce zhoršila, pokud jde o respekto-
vání lidských práv a základních svobod včetně případů, kdy občané jsou stíháni a vězněni za to, 
že chtějí dosáhnout plného uplatnění Závěrečného aktu”.23 

Nezasahovanie do vnútorných záležitostí štátov bola téma, ktorá sa v 70. a 80. rokoch 20. 
storočia vyskytovala v rôznych vyhláseniach štátov patriacich do sovietskeho bloku. Napríklad 
v „Deklarácii politického poradného výboru členských štátov Varšavskej zmluvy za nové ciele 
v uvoľňovaní medzinárodného napätia, za upevnenie bezpečnosti a rozvoj spolupráce v Európe” 
prijatej 26. novembra 1976 v Bukurešti sa hovorí, že „síly reakce, militarismu a revanšismu, 
které sa snaží vytvářet konfl iktní situace, rozněcují horečné zbrojení, pokoušejí se zpochybňovat 
svrchovanost států a nedotknutelnost existujících hranic, možnost a účelnost dalšího uvolňování 
a křísí staré způsoby imperialistické politiky. Tyto síly provokují vměšování do vnitřních zále-
žitostí států, chtěly by národům diktovat, jaké vnitřní uspořádaní má existovat v té či oné zemi, 
které strany se mohou nebo nemohou podílet na činnosti vlády. Pod jejich vlivem jsou podniká-
ny pokusy překrucovat ducha a literu Závěrečného aktu a zkreslene vykládat zásady a ujednání 
přijaté v Helsinkách. Projevuje se váhání a nedůslednost při plnění ustanovení Závěrečného aktu 
a při uskutečňování kroků k dalšímu ozdravení mezinárodní situace”.24

Milan Šimečka v eseji Spoločenství strachu písal o vnútornej politickej kultúre, ktorá „připouš-
těla tisíc důkladne zpracovaných metod, jak nebrat lidská práva vážně (...) jakékoliv odvolání na 
helsinský akt zůstavalo bez odpovědí a policejní důstojníci, jak víme ze zkušenosti, se poukazům 
na Helsinky srdečně smáli”.25 

Rokom 1968 skončili všetky nádeje, ktoré sa spájali s reformovateľnosťou komunistického 
režimu.26 Napriek snahe represívnych zložiek štátu nepripustiť vytvorenie akejkoľvek skupiny 
osôb, ktorá by vyjadrovala iný názor než dovolený, niektorí občania prejavovali svoje názory 
nestotožňujúce sa s ofi ciálnymi verbálnymi prejavmi oddanosti režimu. V období tvrdých repre-
sívnych zákrokov režimu sa vytvárali skupiny ľudí, ktoré začali dávať jasne a otvorene najavo aj 
nesúhlas so spoločenskými pomermi. V reálnom socializme teda existovala už možnosť voľby.27 
Niektoré osoby si zvolili život v pravde, ktorý im priniesol víťazstvo nad sebou samým. 28

Namiesto reformátorov nastúpili disidenti29. Každý z disidentov mal individuálny príbeh, ako 
sa dostal do skupiny osôb, ktoré zápasili s vládnucou mocou o dodržiavanie nielen svojich práv. 
Mnohí z nich si uvedomovali dôležitosť dodržiavania zákonnosti a ľudských práv na základe 

22 Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky 1976-1980, Svoboda. Praha 1986, s. 228.
23 Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky 1976-1980, Svoboda. Praha 1986, s. 243.
24 Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky 1976-1980. Svoboda. Praha 1986, s. 14.
25 Šimečka Milan: Spoločenství strachu a jiné eseje. NMS, Bratislava 2003, s. 134.
26 Mlynář Zdeněk: „Disidenství” na politické mapě dneška. In: Svědectví, 15, 1980, č. 60, s. 662.
27 Bližšie pozri Kusý Miroslav: Veľký Brat a Veľká Sestra. In: Eseje, Archa, Bratislava 1991, s. 73-87. Kusý Miroslav: Veľ-

ký Brat a Veľká Sestra. In: Kusý Miroslav, Šimečka Milan: Veľký Brat a Veľká Sestra. O strate skutočnosti v ideológii 
reálneho socializmu. Nadácia Milana Šimečku. Bratislava 2000, s. 93-108.

28 Šimečka Milan: Spoločenství strachu. In: Šimečka Milan: Spoločenství strachu a jiné eseje. s. 19. 
29 Mlynář Zdeněk: „Disidenství” na politické mapě dneška. In: Svědectví, 15, 1980, č. 60, s. 662.
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vlastnej skúsenosti. V liste „Váženému priateľovi” Jozef Jablonický 2. decembra 1978 napísal: 
„Mal som možnosť študovať, čo sa po roku 1948 dalo skoncipovať na pôde prokuratúry. Preto 
nielen v záujme historickej vedy, ale aj v rámci občianskych práv budem sa naďalej ohradzovať 
proti všetkým vykonštruovaným tvrdeniam polície, prokuratúry a iných orgánov”.30

Disidenti na jednej strane pripomínali nedodržiavanie práva a na druhej strane ich štát za tieto 
aktivity stíhal odvolávaním sa na platné zákony. Odhaľovaním tohto paradoxu jasne dokázali, 
„že jazyk práva a legalita měly v komunistickém systéme pouze úlohu masky a pravá podstata 
totalitního režimu se musela zakrývat pod slupkou socialistického legalismu”. Zároveň spochyb-
nili legalitu zakladujúcu „iluzi spravedlnosti podle práva”, čím demonštrovali nelegitímnosť 
komunistického režimu. Týmto spôsobom sa sproblematizovali tie teórie práva, podľa ktorých 
„je každý stát právním státem, protože kategorie státu spadá pod obecnější kategorii práva”. 
Disidenti svojimi aktivitami v právnej rovine odhalili „nejen neschopnost socialistické legali-
ty poskytnout politickému systému legitimitu, ale jejich strategie v mnohem obecnější rovině 
dešifrovala legitimizační omezenost každé legality”.31 Takto disidenti zároveň kritizovali tiež 
západný objektivizmus „jehož je komunistický stát jen extrémním produktem”.32

V československej spoločnosti prevládal však názor, že sa v nej nič vážne neodohráva. V tejto 
navonok nehybnej spoločnosti bola v januári 1977 vydaná Charta 77. Pre režim to bol neočaká-
vateľný krok. Jeho reakcia bola tvrdá, propaganda a bezpečnostné zložky štátu sa snažili akým-
koľvek spôsobom znemožniť a zastrašiť všetkých signatárov Charty 77. Na organizovaných ma-
sových akciách namierených proti Charte 77 občania podpisovali jej odsúdenie. Tieto akcie však 
znamenali pre politické vedenie dvojsečnú zbraň. V tomto čase už mocenské orgány nemohli 
tvrdými opatreniami priamo prinucovať občanov k prikyvovaniu na každý krok smerujúci k ich 
manipulácii. V intelektuálnom prostredí, aj v ofi ciálnych štruktúrach v zákulisnej komunikácii 
došlo k istému vreniu kvôli nezverejneniu textu Charty 77. Silnel pocit určitej osobnej zodpo-
vednosti za svoje konanie najmä v prípadoch u apolitických ľudí, ktorých režim rád považoval 
za svoju oporu. Išlo o príslušníkov tých vrstiev, ktorí neboli bezpodmienečne závislí od mocen-
ských štruktúr. Síce v takých otázkach ako napríklad prijímanie detí na vysoké školy existova-
la možnosť vydierania, čo znamenalo, že ľudia svoje osobné pocity neprejavovali verejne, ale 
ani sa nesnažili nadbiehať záujmom moci. Boli prípady, že u niektorých príslušníkov tvorivej 
inteligencie sa predsa len našla odvaha žiadať prístup k textu Charty. Vladimír Jukl33 tajomník 
Jednoty slovenských matematikov a fyzikov v čase podpisovania anticharty žiadal predloženie 
vyhlásenia Charty.34

V prípade podpísania protestov proti Charte 77 sa aj v robotníckych kolektívoch a medzi 
družstevníkmi prejavovala nespokojnosť s tým, že text Charty nezverejnili a občania nevedeli, 

30 Jablonický Jozef, Vážený priateľ, 2. decembra 1978, s. 2. In: Osobný archív Jozefa Jablonického.
31 Příbáň Jiří: Disidenti práva. Sociologické nakladatelství (SLON). Praha 2001, s. 216, 217, 221.
32 Bělohradský Václav: Přirozený svět jako politický problém. (Eseje o člověku pozdní doby). Československý spisovatel 

Praha, 1991, s. 99.
33 Vladimír Jukl sa zúčastnil Slovenského národného povstania s profesorom Kolakovičom, chorvátskym antifašistom. Po 

nastolení komunistickej moci bol V. Jukl v júni 1952 v Brne odsúdený na dlhoročné väzenie a v období normalizácie 
patril k čelným predstaviteľom katolíckeho disentu na Slovensku. 

34 V. Jukl v spomienkach uvádza, že „pod text odsudzujúceho vyhlásenia som dopísal: <<K Charte 77 sa vyjadrím až po 
predložení jej textu>> a pridal som svoj podpis”. In: Šimulčík Ján: Zápas o nádej. Z kroniky tajných kňazov 1969-1989. 
Vydavateľstvo Michala Vaška: Prešov 2000, s. 48.
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čo vlastne odsudzujú.35 Zdá sa, že tento moment sa akosi nezdôrazňuje v hodnoteniach preko-
návania spoločenskej pasivity v prístupe k verejným záležitostiam. V skutočnosti ide o faktor, 
ktorý znamenal značný úder na úplné ovládanie spoločnosti komunistickou mocenskou elitou. 
V Charte 77 pritom, ako dokázalo zverejnenie jej textu na západe, nebola žiadna informácia, 
ktorá by bola občanom v ČSSR neznáma. Na tieto skutočnosti upozornili už pred Chartou 77 
vo svojich známych listoch A. Dubček a V. Havel. Význam Charty 77 spočíval aj v tom, že jej 
signatári vlastnou angažovanosťou vytvárali predpoklady pre slobodné občianstvo v dobe, keď 
nemali k dispozícii ani slobodu a ani právo. Tento fakt považoval R. Palouš za étos Charty 77.36

Signatári Charty 77 rozbili propagandou vytváraný obraz Československa ako krajiny, ktorá 
mala údajné stabilizované pomery v spoločnosti a samé úspechy na medzinárodnom poli. S pre-
javmi kolektívneho protestu, ktoré potom sledovalo aj zahraničie, sa už nedalo vysporiadať po-
tichu, čiže tak, ako sa riešila nespokojnosť jednotlivca pred rokom 1977.37 Nedodržiavanie ľud-
ských práv prestalo byť vnútroštátnou záležitosťou jednotlivých krajín. Zasahovaním do oblasti 
ľudských práv štát „překračuje svou kompetenci, uplatňuje a prosazuje svou moc neoprávněně 
a nelegitimně ve sféře, kde nemá co pohledávat – a proto může být odhalován, kritizován a od-
suzován kýmkoliv už jenom na základě elementární lidské solidarity, jež nemůže bez povšimnutí 
a bez poskytnutí pomoci přejít kolem žádneho případu porušování a upírání práv a svobod člo-
věka” – ako píše L. Hejdánek.38 

U predstaviteľov režimu vyvolávali nevôľu nielen samotná Charta 77 a záujem medzinárod-
ného spoločenstva o dodržiavanie ľudských práv, ale aj bezprostredne hroziace nepríjemnosti na 
blížiacej sa belehradskej konferencii. Na uvedenej konferencii boli ako materiály Charty 77, tak 
aj diskusný príspevok spisovateľky a prekladateľky Hany Ponickej, ktorý jej neumožnili pred-
niesť organizátori III. zjazdu slovenských spisovateľov dňa 2. marca 1977. Jej text však uverej-
nili nielen exilové periodiká, ale aj Le Mond 4. mája 1977. Vyhlásenie Charty 77 poukazovalo na 

35 V správe vypracovanej okresnou správou ŠtB v Martine koncom januára 1977 sa uvádza, „že dňa 25.1.1977 bola v tech-
nických službách v Martine podpisová rezolúcia proti vyhláseniu charty 77. Pri podpisovaní tejto rezolúcie, vedúca 
sadov a parkov ing. Otília Čamborová odmietla podpísať a ako dôvod uviedla, ‚že 241 ľudí nemôže predsa rozvrátiť 
republiku‛“. In: Archív Ústavu pamäti národa (ďalej A ÚPN), fond B 9, 6/II, kr. 1., in.j. 18, OS ZNB – Oddelenie ŠtB 
Martin. Akcia Charta 77, č.j.: OS – 007/1977. V ďalšej správe odoslanej 4. februára 1977 napísali, „že v závode Turč. 
Strojární v Martine na stredisku, kde je dielovedúci s. Mojžiš, nepodpísali pracujúci rezolúciu proti Charte 77, proti 
čomu Kováč uviedol: „že dielovedúcemu sa stejne nemôže nič stať, lebo nikoho nemôže donucovať podpisovať niečo čo 
nečítal, a proti charte sa nedá nič podniknúť, lebo charta 77 a jej obsah je plne pravdivý“. In: Tamže, odoslané 4.2.1977 
o 11.50. Zvolenská ŠtB podala tiež niekoľko správ súvisiacich s Chartou 77. V jednej z nich uvádzali, „že medzi pra-
covníkmi Poľnohospodárskeho stavebného združenia vo Zvolene sa všeobecne hovorí k dokumentu ‚Charta 77‛ v tom 
smere, že by bolo zaujímavé poznať jeho pravý obsah“. Pracujúci v závodoch v okrese Zvolen (konkrétne ŠtB uviedla 
PPS Hriňová) prejavovali „názor, že by bolo lepšie ho (t.j. Charta 77 – N.K.) zverejniť v našej tlači ako to urobila tlač 
západná. V tejto súvislosti sa dá predpokladať, že občania vo zvýšenej miere počúvajú relácie západného rozhlasu, ktoré 
sú v tejto súvislosti vysielané pre Československo“. In: A ÚPN, OS ZNB Oddelenie ŠtB Zvolen, inv. j. 27, č.j.: OS – 
0012/1977 – 4. V inom hlásení ŠtB Zvolen sa uvádza, „že dňa 12.1.1977 v hoteli Poľana niekoľko mužov, ktorí neboli 
ustálení, diskutovali o tom, že o dokumente ‚Charta 77‛ sa dozvedeli ešte 11.1.1977, pretože Slobodná Európa a Hlas 
Ameriky prinášali po celý deň informácie o tomto dokumente. Bola vyslovená mienka, že ak by zahraničie bolo pomlča-
lo o tomto dokumente, aj čsl. Úrady by neboli o tom informovali verejnosť, čo u nás sa stáva častejšie“. In: Tamže, k č.j.: 
OS – 0012/1977 – 8.

36 Palouš Radim: Československo a zlom věků. In: Charta 77, s. 181.
37 Kusý Miroslav: Charta ´77 a reálny socializmus. In: Kusý Miroslav: Eseje. Archa. Bratislava 1991, s. 23.
38 Hejdánek Ladislav: Dopisy příteli, s. 19.
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nedodržiavanie platných zákonov, no predstavitelia režimu ho mohli z ideologických a triednych 
pozícií spochybniť. S diskusným príspevkom Hany Ponickej to už mali komplikovanejšie, preto-
že v ňom uviedla 25 osôb, ktorým režim nedovoľoval publikovať. Účastníkom spisovateľského 
zjazdu chcela pripomenúť aj situácie, keď jej žiaci a učitelia na besedách v školách ukazovali 
preškrtané stránky v učebniciach. Zamyslela sa nad týmto stavom takto: „S akým asi poučením 
o našej čerstvej histórii vyjdú raz do sveta tieto deti, táto mládež, ktorá musela vlastnými rukami 
škrtať v učebniciach mená a diela svojich žijúcich spisovateľov, ktorých si pred časom učila 
vážiť si, milovať ich? Aj tento obraz škrtanej súčasnej literatúry patrí do nášho bilancovania za 
posledné medzizjazdové obdobie. Ale patria do tohto obrazu aj prípady vymetania sadzieb, ba 
i zošrotovania čerstvo vyšlých kníh, diel to našich vyradených spisovateľov”. Okrem neuspo-
kojivých pomerov v literárnej oblasti sa nevyhla ani celospoločenskej situácii. Pripomenula: 
„Trpíme morálne, a naše morálne utrpenie je z morálnych útrap druhých, z neustálych rozporov 
medzi slovom a činom, z bujnenia poloprávd a lží, z neustále sa stupňujúcich dvojtvárností a z 
nepochopiteľných zákrokov, škodlivých našej spoločnosti”.39 

Charta 77 existovala a vyvíjala svoje aktivity aj napriek tvrdej represii zo strany režimu vďaka 
otvorenosti, čo „ji vyzbrojuje zvláštní neuchopitelnosti, ať policie nebo státní moc udělá proti 
těm či oněm chartistům cokoliv, Chartu tím nezničí: pracovní úkoly lze volně a bez jakýchkoli 
náročných procedur přesunout z jednoho na druhého, ohniska práce a vzájemné komunikace 
lze volně střídat, dokumenty by mohla – vzato teoreticky – Charta vydávat i tehdy, kdyby jediní 
její signatář byl na svobodě. Výhoda `neuchopitelnosti´ tedy umožňuje do značné míry Chartě 
její existenci”,40 ako sa to uvádza v liste signatárom Charty 77 k 10. výročiu jej existencie zo 6. 
januára 1987. 

Rozhodnutie pôsobiť na báze voľného združenia a zaoberať sa ľudskými právami sa ukázalo 
správne. Obhajoba a dodržiavanie ľudských práv sa stali záležitosťou skupiny osôb, ale aj jed-
notlivcov bez akejkoľvek inštitucionalizácie. Zápasom o ľudské práva sa zviditeľňovala solida-
rita medzi ľuďmi bez ohľadu na ich spoločenské, politické, názorové a iné postoje. 

Pre predstaviteľov režimu spočívalo jedno z hlavných nebezpečenstiev Charty 77 v tom, „že 
představovala legální (a proto za normálních okolností beztrestnou) základnu možného hromad-
ného nesouhlasu či odporu. ČSSR je, na rozdíl od Sovětského svazu, zemí přímo těhotnou po-
tenciálním masovým odporem – rok 1968 až příliš přesvědčivě prokázal, jak snadno se dá za 
určitých okolností většina lidu ´pomýlit`” – ako na to upozornil Zdislav Šulc.41

 Chartisti, disidenti a iní nezávislí aktivisti vytvárali isté základy občianskej spoločnosti, ktorá 
bola potlačená po Auguste 1968. Charta 77 ponúkla režimu dialóg a spoluprácu pri prehlbovaní 
ľudských a občianskych práv v Československu.42 Vychádzala z princípov prirodzeného sveta 
a z dodržiavania základných ľudských práv, ktoré musí každá moc rešpektovať. Jasne deklaro-
vali, že Charta 77 „není základnou k opoziční politické činnosti. Chce sloužit k obecnému zájmu 
jako mnohé podobné občanské iniciativy v různych zemí na západě i na východě”.43 Disidenti 

39 Ponická Hana: Diskusný príspevok na 3. zjazde Zväzu slovenských spisovateľov (2.3.1977), neprednesený pre obme-
dzenie diskusie, ale odovzdaný autorkou na zjazde na zaprotokolovanie, s. 2-4. 

40 Dopis signatářům k 10. výročí Charty 77 (6. ledna 1987; 3/87). In: Charta 77. 1977 – 1989, s. 313. 
41 Šulc Zdislav: Situace v Československu po Chartě 77. Analýza z února 1977. In: Šulc Zdislav: Psáno inkognito. Doba 

v zrcadle samizdatu 1968-1989. USD AV ČR. Praha 2000, s. 30.
42 Bližšie pozri napríklad Jičínsky Zdeněk: Charta 77 a právní stát. Doplněk. Brno 1995.
43 Prohlášení Charty 77 (1. ledna 1977). In: Charta 77 1977 – 1989, s. 12.
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teda deklarovali nepolitickú politiku. Odmietali nielen označenie opozícia, ale aj disent. Samo-
zrejme, existuje veľa názorov, ktoré súhlasia so spomínanou nepolitickou politikou, alebo ju od-
mietajú. V období normalizácie v ČSSR bolo nemysliteľné vyhlasovať sa za opozíciu, respektíve 
uskutočňovať reálnu politiku, pretože neboli na to vytvorené ani minimálne podmienky. Osoby 
patriace k disentu spoločne v Charte 77 ponúkli spoluobčanom alternatívu k vládnucej moci, a to 
najmä v dodržiavaní elementárnych pravidiel slušnosti. Nepolitická politika, resp. antipolitická 
politika – ako bol o tom presvedčený Václav Havel – ponúkla ľuďom – na rozdiel od skutočnej 
politiky intríg a účelovosti – spôsob ako „hledat a dobývat v životě smysl” a dodržiavať mrav-
nosť. Zároveň upozornil na skutočnosť, že „jediný zdánlivě bezmocný člověk, který se odváži 
nahlas zvolat pravdivé slovo a který celou svou osobou a celým svým životem za ním stojí a je 
připraven za ně tvrdě zaplatit, má kupodivu větší moc, byť by byl formálně jakkoli bezprávný, 
než v jiných podmínkách tisíce anonymních voličů. Ukazuje se, že i v dnešním světě – a dokonce 
právě té jeho výspě, kde fi čí nejostřejší vítr – lze postavit osobní zkušenost a přirozený svět proti 
´nevinné´ moci a odhalit její vinu – tak, jak to udělal autor Souostroví Gulag”.44 

Charta 77 ako apolitické združenie občanov sa však v praktickej činnosti stala politickou 
formáciou, čo si jej signatári uvedomovali. Totiž akákoľvek verejná aktivita, ktorá priamo ne-
podliehala komunistickému režimu a ktorú nemohol ovplyvňovať, bola automaticky považova-
ná za protištátnu. V dokumente „Dopis signatářům k 10. výročí Charty 77” z 6. januára 1987 
vysvetlili túto nechcenú zmenu podmienkami, v ktorých pôsobili, takto: „Nicméně jako onen 
nový spoločenský subjekt a především dík poměrům v nichž se každý svobodný projev mění 
ihned a nutně v důležité politikum, stala se posléze i Charta – via facti – určitou politickou silou, 
a jako taková vstupuje, bez ohledu na to, nakolik o to sama usiluje, do mnoha širších politických 
souvislostí”.45

Sloboda sa stávala základným problémom disidentov vo vzťahu k režimu. Z uvedeného dô-
vodu zdôrazňovali význam individuálnej slobody a čo najmenšie zásahy štátu do života jednot-
livca. Takto sa stali ľudské práva problémom vo vzťahu k chápaniu inštitúcií, z čoho vyplýva 
tiež zodpovedanie troch otázok, ktoré položil Václav Bělohradský: „1. Existuje nějaký přirozený 
obraz světa, všem žijícim lidem přirozene otevřený, z něhož je možno vyjasnit všechno vědení, 
v němž všechna lidská komunikace přirozeně koření? 2. Jaký vztah existuje mezi tímto přiro-
zeným obrazem světa a životní praxi, která se k němu vztahuje a obrazem světa vědeckým? 3. 
Vyplýva z přirozeného obrazu světa, z přirozeného vědení o světě, z přirozeného rozumu nějaká 
univerzálně závazná mravní norma, povinnost?” 46

Vyhlásenie Charty 77 a tiež pozornosť, ktorú tomuto činu venovalo zahraničie, spôsobili, že 
aj mocenské orgány v Československu boli nútené hovoriť o ľudských právach, ale – samozrej-
me – z triedneho hľadiska. Text „Informácia pre základné organizácie Komunistickej strany 
Československa” o Charte 77 obsahuje dostatok príkladov, na ktorých sa dá ilustrovať chápanie 
ľudských práv v sovietskom bloku. Píše sa v ňom o triedne chápanej slobode, ako aj o snahe 
„obrátiť koleso dejín späť. A tak sa v imperialistických centrálach zrodila myšlienka otráviť 
svetovú verejnú mienku novým prívalom ohovárania proti socialistickým krajinám pod heslom 
ľudských práv. Autori týchto kampaní špekulujú s tým, že otázka ľudských práv je blízka a drahá 

44 Havel Václav: Do různych stran, s. 57-58.
45 Dopis signatářům k 10. výročí Charty 77 (6. ledna 1987; 3/87). In: Charta 77 1977 – 1989, s. 310.
46 Bělohradský Václav: Přirozený svět jako politický problém, s. 159.
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všetkým pokrokovým a demokraticky zmýšľajúcim ľuďom. Veď dosiaľ viac ako tretina ľudstva 
žije vinou imperializmu v biede a hlade”.47 Otázke ľudských práv a postoju Československa 
k nim sa venoval aj G. Husák „na stretnutí československých žien s predstaviteľmi strany a vlády 
k Medzinárodnému dňu žien na Pražskom hrade 7. marca 1977”. Pri tejto príležitosti povedal: 
„V posledných týždňoch prichádza buržoázna propaganda i niektorí predstavitelia buržoáznych 
štátov s heslom `boja za ľudské práva`. My by sme sa s veľkou radosťou vždy a kedykoľvek pri-
pojili k podpore zápasu o ľudské práva, za odstránenie diskriminácie, za rovnoprávnosť čiernych 
a bielych a rôznych iných rás, za rovnoprávnosť národov utláčaných kolonializmom a neokolo-
nializmom, a to kdekoľvek vo svete, kde sú ľudské práva pošliapavané. Lenže zrejme im o takú 
akciu nejde. Ide o neslýchané pokrytectvo. Dokonca i niektorí vedúci predstavitelia tvrdia, že 
ich vlády považujú za potrebné bojovať za ľudské práva – ale v socialistických krajinách. Teda 
nie u nich doma odstraňovať masovú nezamestnanosť, útlak, diskrimináciu všetkého druhu, ale 
v socialistických krajinách, kde boli vytvorené základné podmienky, aby útlak v akejkoľvek 
podobe nebol možný (…) ak pošliapavanie ľudských práv v socialistických krajinách neexistuje, 
tak si ho vymýšľajú a v koncentrovanej kampani chcú presvedčiť pracujúcich vo svojich kraji-
nách, postihnutých ťažkou spoločenskou a ekonomickou krízou, že ak je niekde zle, ak sa niekde 
pošliapavajú práva ľudí, potom je to v socialistických krajinách. V tom je veľké pokrytectvo 
a podvod páchaný na pracujúcom ľude. Aby tomu dali zdanie pravdepodobnosti, hľadajú u nás 
aj v iných socialistických krajinách žalostné fi gúrky, ktoré svoj osobný pocit ukrivdenosti alebo 
nenávisti k socialistickému zriadeniu v súlade so želaním zarytých antikomunistov vydávajú za 
celospoločenský jav a za akúsi deformáciu socialistickej spoločnosti.48 

Odlíšenie ponímania ľudských práv od západného v komunistických režimoch bolo bežné, 
veď väčšina režimov, v ktorých je dodržiavanie ľudských práv problematické, sa snaží odlíšiť 
a zdôvodniť svoju a tiež ich inakosť.49 V súvislosti so západom však Willy Brandt vo vyhlásení 
vydanom k 10. výročiu Charty 77 potvrdil univerzálnosť ľudských práv a nutnosť ich dodržiava-
nia bez ohľadu na politickú inklináciu vládnucej skupiny. Pripomenul, že si to musia uvedomiť 
aj tí, ktorí sa „Charty 77 stále dovolávají, jejichž konzervativismus však není sto se v politice 
zbavit ideologických klapek na očích a kdo – ač právem pranýřuje nedemokratičnost komu-
nismu – chtějí především přejít mlčením nesvobodu v jiných částech světa”.50 

Masmédiá v ČSSR vehementne vyhľadávali a upozorňovali na prípady nedodržiavania práv, 
ku ktorému dochádzalo v západných krajinách. Na manipulácie v tomto smere, teda na rozpor 
medzi porušovaním a obhajobou ľudských práv v Československu a v zahraničí reagoval naprí-
klad Ján Mlynárik 5. októbra 1970 v liste šéfredaktorovi denníka „Rudé právo”. V ňom okrem 
iného ocenil, „že ústredný orgán KSČS poukazuje na diskrimináciu vedcov v USA. Lenže pri-
padá tragikomicky, ak časopis vidí slamku v oku suseda, no nevidí brvno v oku svojej vlastnej 
krajiny. Musím Vám oznámiť, že aj napriek racionálnej podstate veci článku o A. Davisovej, 
o perzekúcii jedinej vedeckej pracovníčky, vyvolal v danej situácii u nás iba zhovievavý úsmev. 
V krajine, kde sú desiatky, a dnes už stovky vedcov a vysokoškolských učiteľov prenasledova-
ných podobným, ba aj horším spôsobom, pôsobí kuriózne, ak sa komentuje ojedinelý prípad, 

47 V mene socializmu a šťastného života proti rozvratníkom a samozvancom. Pravda. Bratislava 1977, s. 15, 22.
48 Husák Gustáv: Prejavy máj 1976 – december 1978, s. 102-103.
49 Touto otázkou sa zaoberal napríklad Ladislav Hejdánek v publikácii Dopisy příteli, s. 117-122.
50  Willy Brand k 10. výročí Charty 77 (26. prosince 1986). In: Charta 77, s. 154-155.
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zatiaľ čo si ústredný stranícky denník nevšimne stoviek prípadov sociálnej perzekúcie vedcov 
doma. V každej slušnej spoločnosti sa to volá pokrytectvom”.51 Treba, ale vidieť, že českoslo-
venská propaganda pritom nachádzala záchytné body v absencii osobného poznania pomerov 
každodenného života v západných krajinách.

Signatári Charty 77 a disidenti boli pre režim nebezpeční nielen preto, že poukazovali na 
nedodržiavanie platných zákonov, ale aj preto, lebo ukazovali ostatným občanom, že s režimom 
sa dá viesť síce otvorený, ale nerovný zápas. Chartisti dali podľa Jana Potočku „na vědomí 
radost občanů z toho, že se jejich stát svým podpisem, který potvrzuje lidská a sociální práva 
a dělá z nich pozitivní zákon, přihlásil k vyšší mravní základne všeho politického”.52 Zároveň 
signatári proklamovali svoju ochotu prispieť k tomu, aby sa tieto práva uplatnili v živote ob-
čanov.
Československí disidenti poukazovali nielen na nedodržiavanie právnych noriem, ale aj na cel-

kovú mravnú úroveň spoločnosti. Princípy mravnosti sa stali smerodajnými pre osoby zápasiace 
s režimom o dodržiavanie platných zákonov. Dôležitosť mravného odporu vyzdvihol pápež Ján 
Pavol II. už vtedy, keď bol arcibiskupom krakovskej diecézy. Dňa 7. júna 1976 kňazom pripo-
mínal, že mravný odpor má viesť „a) k probuzení ducha každého jednotlivého národa prostřed-
nictvím kultury a dějinného vědomí, b) k pastoračnímu působení mezi těmi, kteří jsou indoktrino-
váni marxismem a c) k nalézání myšlenek a hodnot, které křesťané a neveřící sdílejí”.53

Jednou z tém spätých s rešpektovaním a obhajovaním ľudských práv je odvaha, či už občian-
ska alebo mravná. Československý normalizačný režim odmietol mravnú normu, ktorá je nad-
radená právnej norme, a súvislosť medzi nimi. Došlo tak k odmietnutiu v určitom zmysle sluš-
nosti a individuálnej zodpovednosti, ktoré sú súčasťou občianskej spoločnosti. Význam paktu 
o ľudských právach považoval Jan Patočka za dôležitý preto, lebo „v sobě zahrnuje, že se i státy 
a společenské formace jako celek podřizují suverenitě mravního citu, že uznávají nad sebou cosi 
nepodmíněného, co je pro ně samy závazné, nedotknutelné a nenapadnutelné, že svými vlastný-
mi silami nastolují a zajišťují právní normy a že chtějí k tomuto účelu přispívat a sloužit mu”.54 

Podľa neho schválením dohôd o ľudských právach predsa len nastala nová etapa historického 
procesu, pretože ľudia už nebudú uvažovať o svojom konaní „výhradně v oblasti výhod a stra-
chu, ale v úctě k tomu, co je v člověku vyššího, v porozumění pro povinnost, pro obecné dobro 
a pro nutnost vzít na sebe v tomto smyslu i nepochopení a jisté riziko”.55 Miroslav Kusý, jeden 
zo signatárov Charty 77, meral mravnou normou „každú právnu normu a každý faktický právny 
vzťah. To znamená, že občianske situácie vôbec a rizikové občianske situácie zvlášť musím 
hodnotiť vždy a predovšetkým ako ľudské situácie a že občiansky postoj, ktorý v nich zaujmem, 
bude predovšetkým mravným postojom”.56

Československý disent ideovo nadviazal na ten prirodzený svet, ktorým sa zaoberali E. Hus-
serl, J. Patočka a V. Bělohradský. Václav Havel považuje za prirodzený ten svet, ktorý je bez-

51 Mlynárik Ján: Diaspora historiografi e. Štúdie, články a dokumenty k dejinám československej historiografi e v rokoch 
1969-1989. Ipeľ. Praha 1998, s. 422.

52 Patočka Jan: O povinnosti bránit se proti bezpráví. In: Charta 77, s. 32.
53 Luxmoore Jonathan, Babiuchová Jolanta: Vatikán a rudý prapor, s. 261.
54 Patočka Jan: O povinnosti bránit se proti bezpráví. 21. ledna 1977. In: Charta 77. 1977 – 1989. s. 32. 
55 Patočka Jan: O povinnosti bránit se proti bezpráví. In: Charta 77 1977 – 1989, s. 32, 34.
56 Kusý Miroslav: O občianskej statočnosti (Milanovi Šimečkovi k päťdesiatinám). In: Kusý Miroslav: Eseje. Archa. Bra-

tislava 1991, s. 39.
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prostredne evidovaný mojím ja a je ním zaručovaný.57 K prirodzenosti patria tiež ľudské práva. 
Tvoria súčasť človeka „z titulu jeho přirozené lidskosti, kterou každá státní moc musí respekto-
vat”.58 Totalitný režim tieto práva nerešpektoval, pretože osoba angažujúca sa mimo povolených 
a schválených aktivít bola za svoju činnosť perzekvovaná. Ľudia patriaci k disentu odmietli 
uzavrieť s normalizačnou mocou povestnú spoločenskú zmluvu alebo Vaihingerovskú fi lozofi u 
„jako-by”.59

Išlo aj o obranu vlastnej skutočnosti proti cudzej. Milan Šimečka dospel k záveru o nutnosti 
brániť vlastnú skutočnosť, lebo „je to mé nezcizitelné vlastnictví, že její řád, to jak jsou vní 
seřazeny životní hodnoty, je součastí mého já a že jen proto stojí za to ji bránit”. Snahu žiť podľa 
princípov prirodzeného sveta a obhajobu vlastného rozhodnutia režim postihoval. Rozpor medzi 
týmito pohľadmi na skutočnosť a policajné vyšetrovanie disidentov ŠtB ilustrovali M. Šimečko-
vi „skvěle pocit vržení do cizího světa, jak jej oba (t.j. vyšetrovateľ ŠtB a M. Šimečka – N.K.) 
známe z Heideggera. Filozofi e je jen vnitřní útechou a do sporu se státem se nehodí”.60 K tejto 
téme sa M. Šimečka vrátil aj v texte „Dopisy o povaze skutečnosti”. Okrem iného v ňom píše: 
„Moje skutečnost nebyla jen odlišná od skutečnosti vyšetřovatele, byla v jistém smyslu taky 
prostornější. Skutečnost vyšetřovatele byla v jistém smyslu uvnitř mé skutečnosti a v jejím rám-
ci byla poznatelná, byl jsem schopen ji analyzovat a chápat. Cítil jsem však současně, že moje 
skutečnost nebyla poznatelná v rámci skutečnosti vyšetřovatele. Prostě se do ní nevešla, ležela 
někde za hranicí jeho světa v neznáme zemi, kde je napsáno hic sunt leones. Měl jsem z toho 
velmi tristní pocit a dospěl jsem k názoru, že ani já ani on vlastně za nic nemůže, že odlišnost 
v našich skutečnostech je dána odlišností našich životů”.61 

Tieto slová napísal Milan Šimečka vo vyšetrovacej väzbe, v ktorej bol od mája 1981 v sú-
vislosti so zadržaním francúzskeho karavanu na československých hraniciach. Spolu s Jánom 
Mlynárikom a Jiřím Rumlom boli prepustení na slobodu po ročnej väzbe. O zadržaní karavanu 
sa dozvedeli aj občania Československa prostredníctvom niekoľkých správ uverejnených v mé-
diách.62 Uväznenie posádky karavanu a československých disidentov vyvolalo vlnu protestov 
v západoeurópskych krajinách. V Madride na rokovaní Konferencie o bezpečnosti a spolupráci 
v Európe to ihneď pripomenul americký delegát. Osobitnú rezolúciu prijal v tejto veci napríklad 
Európsky parlament.63

Likvidáciu Charty 77 sa režimu napriek tvrdým opatreniam voči jej signatárom nepodarilo 

57 Havel Václav: Do různych stran. Knihovna Lidových novin. Praha 1990. s. 42. Uspořádal, ediční, bibliografi cké i bio-
grafi cké údaje a poznámky pro čtenáře napsal Vilém Prečan.

58 Bělohradský Václav: Přirozený svět jako politický problém. s. 65.
59 Kusý Miroslav: Charta ´77 a reálny socializmus. In: Kusý Miroslav: Eseje, s. 19. 
 Loewenstein Bedřich: Útržkovité vzpomínky zprostředkovatele. In: Mandler Emanuel (editor): Dvě desetiletí před listo-

padem 89. Maxdorf – USD AV ČR. Praha 1993, s. 47.
60 Šimečka Milan: O nejisté skutečnosti. In: Havel Václav (editor): Hostina. Sixty-Eight Publishers, Corp. Toronto 1989, s. 

13; Šimečka Milan: O nejisté skutečnosti. In: Šimečka Milan: Kruhová obrana. Archa, Bratislava 1992, s. 190, 188.
61 Šimečka Milan: Dopisy o povaze skutečnosti. In: Šimečka Milan: Listy z väzenia. Dopisy z vězení. Nadácia Milana 

Šimečku. Bratislava 1999, s. 312-313. Editovali: Jolana Kusá, Raisa Kopsová.
62 Napríklad denník Pravda uverejnil správy a komentáre súvisiace s karavanom 7. mája 1981, 16. mája 1981 a 20. mája 

1981.
63 Listy, červenec 1981, č. 3-4, s. 2-5. Bližšie pozri napríklad Mlynárik, J.: Ruzyňské meditace. Ipeľ, Praha 1999; Prečan, 

V.: Obhajoba Jiřiny Šiklové. In: Literární noviny, 11, 14.6.2000, č. 25, s. 1.
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uskutočniť. Naopak, svojím postojom premenil politický problém na morálny, čím prijal zbrane 
Charty, ako na to poukázal Václav Benda.64 

Disidenti sa nesporne zaslúžili o zvýšený záujem občanov o ľudské práva. Svojou činnosťou 
vyvolávali tvrdé zásahy režimu. Každým opatrením proti nim potvrdzovala moc nerešpektova-
nie dohôd, ktoré signovali jej predstavitelia, a nedodržiavanie platných zákonov. Porušovanie 
zákonnosti sa prejavovalo pri každom zásahu – či v podobe spoločenskej diskriminácie, či pri 
výsluchoch, domových prehliadkach, politických procesoch, alebo svojvoľnom zadržiavaní za 
vymyslené priestupky proti verejnému poriadku. S disidentmi zaobchádzala štátna moc svoj-
voľne . V totalitnom režime totiž existovali prinajmenšom dve kategórie občanov. Kvôli lepšej 
obrane proti svojvôli režimu bolo v Prahe 27. apríla 1978 vydané vyhlásenie Výboru na obranu 
nespravodlivo stíhaných (VONS), ktorý sledoval, zhromažďoval a zverejňoval všetky prípady 
porušovania ľudských práv v ČSSR. Za desať rokov činnosti sa VONS stal „významnou a res-
pektovanou iniciativou na poli lidských práv”. Podieľal sa na zmiernení súdnych represií, ako 
sa uvádza v dokumente „Dopis Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných” z 22. apríla 1988.65 
Opačný názor na VONS a jeho aktivity zamerané na ochranu ľudských práv vyjadril ÚV KSČ 
dňa 6. mája 1988. Podľa informácie o aktivizácii a činnosti nepriateľských síl v procese pre-
stavby a demokracie mal VONS uskutočňovať rozvratnú a ohováračskú činnosť tým, že „chtějí 
vzbudit dojem, že v naší zemi se narušují lidská práva a požadují uplatňovat vůči ní různa diskri-
minační opatření (USA tak např. zdůvodňují odepření doložky nejvyšších výhod)”.66

Charta 77 predstavovala hlavnú formu československého hnutia za ľudské práva, ako to uvie-
dol napríklad Petr Uhl.67 Vo svojich materiáloch mapovala nielen stav a dodržiavanie ľudských 
práv, ale aj ďalšie pálčivé problémy spoločnosti. Pozornosť bola venovaná napríklad postaveniu 
maďarskej menšiny, Rómom, náboženským právam, problémom slobody tvorby, dejinám, vä-
zenstvu, životnému prostrediu. 

V rokoch 1988 – 1989 existovalo už množstvo nezávislých iniciatív, ktorých činnosť občania 
čoraz viac refl ektovali. Ich aktivity nadväzovali na prácu ich predchodcov, ktorí nevedeli, aký 
bude výsledok ich zápasu so štátnou mocou. Hnutie občianskej slobody v manifeste „Demokra-
cia pre všetkých” (október 1988) už nielen upozorňovalo na nedodržiavanie práv občanov, ako 
Charta 77, ale požadovalo už aj politické reformy zahrnujúce politický pluralizmus, slobodu vy-
znania, nezávislé odbory atď. Zápasy o dodržiavanie ľudských práv a čoraz otvorenejšia prezen-
tácia vlastných názorov mali stúpajúcu tendenciu. Iniciatívy disidentov, ktoré sa zdali mnohým 
ľuďom v 70. rokoch nerealizovateľné, sa stávali skutočnosťou.
Činnosť aktivistov za ľudské práva sa zintenzívňovala a narastal tiež ich počet napriek tomu, 

že im hrozili rozmanité postihy zo strany režimu. 
Samozrejme, táto tendencia súvisela s celkovou spoločensko-politickou situáciou po nástupe 

M. S. Gorbačova na post generálneho tajomníka ÚV KSSZ. Aj keď veľmi pomaly, ale predsa sa 
reformy realizované v Sovietskom zväze dostávali aj do Československa. M. S. Gorbačov v kni-
he „Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a pre celý svet” uviedol, že „bez demokracie 
nejestvuje zákonnosť. Demokracia zasa nemôže jestvovať a rozvíjať sa bez toho, aby sa opie-

64 Benda Václav: Paralelní polis. In: Charta 77, s. 44.
65 Dopis Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (22. dubna 1988; 25/88). In: Charta 77 s. 339.
66 Vedení KSČ o disentu a opozici. Dokumenty z ledna 1986 – října 1989. ČSDS – USD AV ČR. Praha 1999, s. 22.
67 Uhl Petr: Alternativní spoločenství jako revoluční avantgarda. In: Charta 77, s. 81-88.
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rala o zákon, lebo jej poslaním je chrániť spoločnosť pred zneužívaním moci, zaručovať práva 
a slobody občanov, ich organizácií a kolektívov”.68 Ťažkosti, ktoré malo sovietske hospodárstvo, 
chcel riešiť demokratizáciou hospodárskej sféry, čím sa malo dosiahnuť zvýšenie technického 
pokroku, v ktorom sa prejavovalo vážne zaostávanie za vyspelými krajinami sveta. Demokra-
tizácia v hospodárstve mala zlepšiť celkové sociálne postavenie ľudí. Napokon však sovietska 
spoločnosť a jej vedenie dospeli k záveru o nevyhnutnosti uskutočniť aj politické reformy, s kto-
rými súviselo uplatňovanie slobody v širšom ponímaní.69

Na zmenenú situáciu v republike reagovala Charta 77 v dokumente „Slovo ke spoluobčanům” 
zo 6. januára 1987. Poukázali v ňom na zmenu politického ovzdušia nielen v Československu, 
ale aj v zahraničí. Opätovne vyzvali ľudí k angažovanosti a k odvahe „stát se občany v plném, 
tvořivém a nejsilnějším slova smyslu. Bez občanů není a nikdy nebude demokracie. Občanství 
však není pouze statut. Především a hlavně to je určitý lidský postoj”. Spontánna aktivita ľudí 
patrila k základným pilierom Charty 77. Bez nej, ako aj bez ich poctivej drobnej práce sa všetky 
dokumenty o ľudských právach, platné tiež v Československu, javili – ako sa to uvádza v tomto 
dokumente – ako bezcenný papier.

Na jednej strane Charta 77 v Slove k spoluobčanom zo 6. januára 1987 konštatovala pomalú 
zmenu politického ovzdušia, ale na druhej strane záležitosti súvisiace s dodržiavaním ľudských 
práv ostávali nezmenené. Pripomenuli existenciu práva, a to „od práva shromažďovacího až po 
právo na svobodu projevu, přesvědčení, vyznání a výměnu informací, která jsou sice formálně 
zaručena, kterých však lidé ze strachu z možných následků nevyužívají. Proč jich tedy nevyu-
žít?” 

K právam, ktoré mali občania v Československu zaručené, ale v praxi sa neuplatňovali, pat-
rilo tiež právo na slobodné vyznávanie viery a na slobodnú tvorbu. Pretrvávali aj problémy 
odcudzenosti a „života v pravde”, ktoré neustále pripomínali disidenti. V súvislosti so „životom 
v pravde” sa dokument zmieňuje tiež o ekologickej situácii v krajine. Vo vyučovacom procese 
mali učitelia „učit pravdu, měli by vyučovat v souladu se svým svědomím”. Heslom Pravda 
víťazí bolo ukončené vyhlásenie Charty 77.70 

Charta 77 informovala verejnosť o svojej desaťročnej činnosti a svojom význame v už spo-
mínanom dokumente „Dopis signatářům k 10. výročí Charty 77” zo 6. januára 1987. Za tento 
čas sa stala Charta 77 „významným veřejným a přitom nezávislým hnutím, kritickým zrcadlem 
poměrů. V situaci, kdy jsou všechny prostředky přirozeného projevu veřejného mínění tak dras-
ticky podvázány, začal její hlas de facto – byť jakkoli omezeně a nedostatečně – toto veřejné 
mínění nahrazovat”.71 Slobodné prejavenie vlastného názoru patrí tiež k ľudským právam, no 
toto právo nebolo dodržiavané. Totalitné režimy vo východnej Európe vytvorili nevinnú verejnú 
mienku s nevinnými národmi, ktoré ich zbavilo „zodpovědnosti za své vlastní dějiny”. Na druhej 
strane však režim pozorne sledoval a potláčal prejavy verejného nesúhlasu. Spozornel najmä pri 
závažnejších prejavoch, čo signalizovalo prebudenie tých, „kteří žijí ponořeni jen ve svých vlast-
ních malých dějinách”.72 Neexistencia verejnej mienky súvisela s atomizáciou spoločnosti.73

68 Gorbačov M. S.: Prestavba a nové myslenie pre našu krajinu a pre celý svet. Bratislava, Pravda 1987, s. 109.
69 Bližšie pozri Gorbačov Michail – Mlynář Zdeněk: Reformátoři nebývají šťastni, s. 54-61.
70 Hlasy občanské společnosti 1987 – 1989. Výběr z textů a dokumentů. Praha 1999, s. 7-12; Charta 77, s. 300-306.
71 Dopis signatářům k 10. výročí Charty 77 (6. ledna 1987; 3/87). In: Charta 77 1977 – 1989, s. 309.
72 Šimečka Milan: O veřejném mínění. In: Šimečka Milan: Kruhová obrana. Archa, Bratislava 1992, s. 125-126.
73 Pithart Petr: Osmašedesáty. Rozmluvy. Praha 1990, s. 48.
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Charta 77 spoluvytvárala priestor pre nezávislý, duchovný a politický život, čím sa stala ľa-
doborcom „prorážejícím cestu dalším nezávislým iniciativám”.74

V roku 1987 nastala nová etapa zápasu o dodržiavanie ľudských práv v Československu. De-
mokratická iniciatíva zaslala v septembri 1987 list poslancom Federálneho zhromaždenia ČSSR, 
v ktorom ich žiadala, aby sa zasadili o demokratizáciu spoločnosti. Okrem iného žiadala prístup 
k úplným a pravdivým informáciám, zrušenie kádrového riadenia, slobodné spoznávanie minu-
losti, zlepšenie životného prostredia a pod. Poslancov a poslankyne požiadala o zasadenie sa za 
amnestiu osôb stíhaných z politických dôvodov.75

Jeden z najdôležitejších konfl iktov medzi režimom a obhajcami slobody sa udial v marci 
1988 v Bratislave na Sviečkovej manifestácii.76 Potlačenie tohto pokojného protestu vyvolalo 
nesmiernu vlnu pobúrenia a protestov v západných krajinách, ako aj u ľudí zasadzujúcich sa 
o ľudské práva v krajinách strednej Európy. 

Hnutie za občiansku slobodu vydalo v októbri 1988 manifest „Demokracia pre všetkých”, 
v ktorom boli zahrnuté už aj politické ciele. Jeho signatári požadovali politický pluralizmus 
a zrušenie ústavného zakotvenia vedúcej úlohy KSČ. Ďalšie požiadavky sa týkali obnovenia 
právneho poriadku, slobody viery, nezávislých odborov atď.77

V novembri 1988 vznikol Československý helsinský výbor. Jeho hlavným cieľom bolo pod-
porovať zásady a ustanovenia helsinského Záverečného aktu. Mal sa „usilovat o konstruktivní 
dialog a spolupráci jak s orgánmi federální vlády a Federálního shromáždění, tak s ofi ciálními 
a poloofi ciálními místy, jako je Čs. výbor pro evropskou bezpečnost, a samozřejme se všemi 
zainteresovanými občany”.78

Zápas o dodržiavanie ľudských práv a zákonnosti, ktoré presadzovali disidenti a ďalší ne-
závislí aktivisti, sa napokon ukázal ako cesta vedúca k zmene spoločensko-politických pome-
rov v krajine. O ich zápase s mocou Milan Šimečka v eseji „O anonymitě” okrem iného napí-
sal: „kdyby se nakonec ukázalo, že skupiny nezávisle myslících a jednajících lidí ve východní 
Evropě neudělaly pro rozšíření prostoru pro lidská práva skoro nic, kdyby se ukázalo, že jejich 
myšlenky nepřekročily cenu papíru, na kterém byly rozepisovány, postačí k jejich historické 
oprávněnosti jen to, že zrušily, za pomoci medzinárodní veřejnosti, anonymitu pronásledova-
ných lidí, že obnovily význam jména jako nezcizitelné součásti lidské bytosti. Nevadí, že jde 
často o jména, která jsou známá jen několika stovkám lidí, záleží jen na tom, že i tou nejužší 
solidaritou byla zrušena anonymita člověka v očích moci”.79 Helsinský proces, zmenená politika 
Sovietskeho zväzu a vnútorné sily v jednotlivých európskych socialistických krajinách, poža-
dujúce nastolenie zmien v spoločnosti, viedli k politickým prevratom odohrávajúcim sa v roku 
1989 v strednej a juhovýchodnej Európe.

74 Dopis signatářům k 10. výročí Charty 77 (6. ledna 1987; 3/87). In: Charta 77 1977 – 1989, s. 309.
75 Hlušičková Růžena, Otáhal Milan: Čas demokratické iniciativy 1987 – 1990. (Sborník dokumentů). Nadace Demokra-

tické iniciativy pro kulturu a politiku. Praha 1993, s. 21-23.
76 Bližšie pozri napríklad Šimulčík Ján: Čas svitania. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1998; V. Tatran (J. Ch. Korec 

a kol.): Bratislavský veľký piatok. Lúč 1994.
77 Hlušičková Růžena, Císařová Blanka: Hnutí za občanskou slobodu 1988 – 1989. USD AV ČR – Maxdorf. Praha 1994, 

s. 25 – 32.
78 Informační zpravodaj. Československý helsinský výbor, ročník 1989, č. 1, s. 2.
79 Šimečka Milan: O anonymitě. In: Šimečka Milan: Kruhová obrana, s. 121.


