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CITÁTY:
Práve sa vraciam z Hradu od pána prezidenta. Dnes ráno som 
mu podal návrh na prijatie demisie ministrov, ktorí odstúpili 20. 
februára t. r., a súčasne som pánovi prezidentovi navrhol zoz-
nam osôb, ktorými má byť vláda doplnená a rekonštruovaná. 
Môžem vám oznámiť, že pán prezident všetky moje návrhy, 
tak ako boli podané, prijal. Súdružky a súdruhovia, dekréty 
prepúšťacie, ako aj menovacie sú pánom prezidentom pod-
písané a za chvíľu budú mnou kontrasignované.
Prejav predsedu vlády a KSČ Klementa Gottwalda, 25. 2. 2016

Opatrenia akčných výborov alebo opatrenia, urobené na 
ich návrh alebo na miesto nich, ku ktorým došlo v čase od 
20. februára 1948 do dňa začiatku účinnosti tohto zákona a 
ktoré smerovali k ochrane alebo k zabezpečeniu ľudovo-
demokratického zriadenia alebo k očiste verejného života, 
sú podľa práva, a to i v tých prípadoch, kde by inak neboli v 
súlade s príslušnými predpismi. Zákon č. 213/1948 Zb.

Februárové udalosti roku 1948 v Česko-Slovensku boli logickým 
vyústením politiky KSČ-KSS, ktorých vedenia sa systematicky, 
ešte počas druhej svetovej vojny začali pripravovať na prevza-
tie moci v štáte. Róbert Letz, historik 

CHARTA 77 A SLOVENSKO

V období normalizácie (1969 − 1989) 
sa v komunistickom Československu 
vyprofilovalo niekoľko skupín 
odporu proti vládnucemu
komunistickému režimu. 
Najznámejším z nich, osobitne 
na demokratickom Západe, sa stalo 
hnutie Charta 77, upozorňujúce 
na porušovanie ľudských 
a občianskych práv komunistickým 
režimom. Trestom za toto angažovanie 
bolo prenasledovanie tých, 
ktorí prehlásenie Charty podpísali, 
alebo s ňou spolupracovali. 

CHARTA 77 vyrastá zo zázemia solidarity a priateľstva 
ľudí zdieľajúcich starosť o osud ideálov, s ktorými spájajú 
svoj život a svoju prácu.  

Úryvok z textu Charty 77

Zdroje fotografií: Česká tisková kancelář, MLYNÁRIK J.: Spo-
mienky, Fotoarchív Jána Budaja, Fotoarchív Miroslava Kusého, 
Pamět národa, www.postbellum.sk, Archív Igora Siváka

CHARTA 77 V ČÍSLACH
- v čase vzniku Chartu 77 podpísalo 241 signatárov;
- celkovo mala v rokoch 1977 − 1989 1 883 signatárov, 
  z toho približne 50 Slovákov;
- viac ako 7 000 popredných českých a slovenských 
  umelcov podpísalo tzv. Antichartu, dokument s názvom 
  Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru, 
  odsudzujúci signatárov Charty;
- vydala celkovo 598 dokumentov, prevažne upozorňu-
  júcich na porušovanie ľudských práv a náboženských 
  slobôd v komunistickom Československu;
- na čele Charty stál kolektív 3 hovorcov, ktorí sa každý 
  rok obmieňali.

VÝROKY
„Žiadna poddajnosť zatiaľ neviedla k zlepšeniu, ale iba 
k zhoršeniu situácie. Čím väčší strach a servilnosť, tým 
viac si mocní trúfali, trúfajú a budú trúfať. Neexistuje 
prostriedok ako zmierniť ich tlak, iba ak sú zneistení, ak 
vidia, že na nespravodlivosť a diskrimináciu sa nezabúda, 
že sa nad tým všetkým nezatvára voda.“ 

Jan Patočka, filozof, jeden z prvých signatárov Charty 77, 
na margo založenia Charty 77

Václav Havel sa ako jedna 
z hlavných postáv Charty
stal lídrom Nežnej revolúcie

V 80. rokoch Charta 
zorganizovala v Prahe 
aj demonštrácie

Tzv. antichartu manifestačne 
podpísali tisíce známych 
umelcov



Okupácia Československa 21. augusta 1968 odštartovala 
nástup normalizácie do života českej a slovenskej spo-
ločnosti − v praxi odstránenie demokratizačných zmien, 
ktoré priniesol socializmus s ľudskou tvárou v roku 1968. 
Odpor proti režimu, v období normalizácie nazývaný 
disent, sa v 70. rokoch formoval pomaly. Dynamizovali 
ho medzinárodné udalosti: v roku 1975 podpísali aj štáty 
sovietskeho bloku medzinárodnú dohodu v Helsinkách, 
obsahujúcu záväzok: dodržiavať ľudské práva a nábo-
ženské slobody. 

VZNIK CHARTY 77
Cestu k vzniku Charty vydláždili spomínané zahranično-
politické faktory, ale aj vnútropolitický vývoj. V polovici 
70. rokov bol komunistický režim na mocenskom vrchole 
a hospodárska a politická situácia boli stabilné. Preto 
zapôsobilo ako výbuch časovanej bomby, keď 6. januára 
1977 médiá na Západe uverejnili Prohlášení Charty 77, 
ktorým Charta vznikla. Stala sa voľným spoločenstvom 
občanov zasadzujúcich sa za dodržiavanie ľudských 
a občianskych práv v Československu. Pre komunistický 
režim totiž ich dodržiavanie nebolo samozrejmé: slo-
bodu pohybu limitovala železná opona na hraniciach 
so Západom, v novinách vládla prísna cenzúra, nábo-
ženstvo zatláčala agresívna ateistická propaganda, 

občianske slobody likvidovalo spoločenské šikanovanie 
a zastrašovanie odporcov režimu... Významnou príčinou 
vzniku Charty 77 bol pripravovaný politický proces s členmi 
českej undergroundovej skupiny The Plastic People of 
the Universe, ktorý bol názornou ukážkou porušovania 
ľudských práv režimom.

REPRESIE PROTI SIGNATÁROM
Postaviť sa voči zdanlivo všemocnému režimu si od signa-
tárov Charty vyžadovalo nemalú dávku odvahy, a to aj 
napriek tomu, že sa im snažili pomáhať demokratické 
štáty a o činnosti Charty informovala rozhlasová stanica 
Rádio Slobodná Európa. Popularita Charty 77 na Západe 
išla ruka v ruke s nenávisťou režimu, ktorý proti jej sig-
natárom viedol systematickú diskreditačnú kampaň. 
Jej symbolom sa stala tzv. anticharta, kedy populárni 
umelci manifestačne podpisovali vyhlásenie odsudzujúce 
signatárov Charty. Tí boli postupne vyhodení z práce 
a pod dohľadom Štátnej bezpečnosti ako politickej tajnej 
polície režimu, niekoľkí boli väznení, mnohých donútili 
vysťahovať sa z Československa v rámci akcie ŠtB s názov 
Asanace. Vyšetrované boli i deti signátorov. Hoci režim 
text Charty 77 nedovolil zverejniť a prenasledoval jej 
signatárov, nepodarilo sa mu ju zlikvidovať. 

AKTIVITY CHARTY V ROKOCH 1977 − 1989
Podstata aktivít Charty 77 spočívala vo vydávaní vy-
hlásení, v ktorých  dokladovala porušovanie ľudských 
práv a náboženských slobôd komunistickým režimom. 
Jej signatári boli aktívni aj v ďalších protirežimných 
iniciatívach. Najvýznamnejšími predstaviteľmi Charty 
77 boli dramatik Václav Havel a filozof Jan Patočka, 
zo Slovákov ju podpísal napríklad spisovateľ Dominik 
Tatarka, historik Ján Mlynárik, politológ Miroslav Kusý či 
aktivista maďarskej menšiny Miklós Duray. 
V porovnaní s Čechmi a Moravou mala Charta na Sloven-
sku slabší ohlas, vyjadrený nízkym počtom jej signatárov, 
zato s ňou však úzko spolupracovali predstavitelia ob-
čianskeho disentu a maďarskej menšiny. Príčin je iste 
viacero. Nedokázala získať do svojich radov kresťanský 
disent (napr. tajného biskupa Jána Korca), či Alexandra 
Dubčeka. Zároveň nemalý vplyv na ľudí mala antikampaň 
a zastrašovanie. V odpore proti komunistickému režimu 
na Slovensku počas normalizácie dominovali iné prúdy: 
tajná cirkev a ochranárske organizácie. Zároveň progra-
mová orientácia aj ideologická skladba signatárov a ho-
vorcov Charty nezohľadňovala slovenské reálie. Úspech 
Charty však nemožno merať iba počtom signatárov, 
pretože jej skutočný vplyv ďaleko presahoval tento okruh. 
Zároveň znamenala morálne povzbudenie pre odporcov 
režimu aj v iných komunistických krajinách.

Súhlas s Chartou 
znamenal takmer 
istotu perzekúcie

Slovenský signatár 
Charty 77 - Ján Mlynárik

Prohlášení Charty 77 
bolo publikované 
6. januára 1977

Dominik Tatarka

Miroslav Kusý (tretí zľava) 
na návšteve u Hany Ponickej 


