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DVÉ POZNAMKY O CHARTÉ 77
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(1)

Od svého vzniku dodnes je Charta provàzena
z ruzrj'ch stran rúznj'mi druhy podezÍení, obav a
útolcu òi naopak nadèjí, jejichZ spoleònÍm jmenova-
telem je jeden zé*Jadní omyl: totii dojem, Ze Charta
je b,nutí politické (v tradiòním smyslu takového o-
znaòení). nèjakou politickou a politicky ryhranènou
siiou èi organízaci, nèjakou programové opoziòní (a
snad i o moc usilující) institucí. Myslím, Ze rento
om1'1 je ve vèt5inè pÍípadú opravdu jen omylem, Ze
ru tedl'pievàÈnè nejde o vlraz z1é vùle, a myslím si,
2e ten omyl mé pÍitom mnoho víceménè pochopi-
tel-nj'ch dùvodù. Snad nejvfznamèj5í z nich tkví uZ
v samotné zvlóótnosti systému, v nèmZ Charta pù-
sobí a v nèmZ se nevyhnutelnè jeví jako politikum
vlastnè v5echno, a tím spí5 svobodnj'obòansky pro-
jer'. Omylu, o nèmZ tu mluvím, se pokou5íme od
pnlní chvíle Òelit (co textù uZ bylo na to téma na-
psano !), v kterémZto snaZení nóm zÍejmè nezbyvít,
neZ dé1 a dól pokraóovat.

Zminjm se ted struònè o jedné da15í oblasti dùvo-
dù, které k tomuto nedorozumèní vedou. Charta je,
jak znómo, obèanskou iniciativou, v níZ se spojili
nejruznèjSí lidé proto, aby se spoleònè doZadovali
dodrZovóní zókonú, respektovóní zókladních lid-
skych próv, aby rystupovali proti.nespravedlnostem
vieho druhu a kriticky zkoumali ruzné spoleòenské
jevy, jejichZ svobodné kritické zkoumàní je na ofi-
ciéiní pùdè nemoZné. Mezi aktivními charîisty jsou
mnozi lidé vyrazné politicky òi duchovnè ryhranèní,
socialisté, katolíci, protestanti, demokraté atd.

K tomu je tíeba ov5em úct dvè vèci: at'jich je,
kolik chce, a jakkoli hodnè je próvè o nich (z dùvo-
dú opèt zcela pochopitelnj'ch) sly5et, nejsou zdaleka
ve vètSinè - vétiina signatóiú Charty se naopak ne-
hlósí k Zódné konkrétní ideologii, politickému pro-
gramu ói k nèjaké konfesijní skupinè. Druhó vèc: i
kdyby tomu tak nebylo a v5ichni signatóii dojedno-
ho byli lidmi velmi ostíe politicky prohlovanymi,
nic by to nemènilo na té óistè obòanské a ideologic-
ky èi politicky se nedefinující bítzí, na které Charta
stojí a na které se její signatóii spojili. PÍítomnost
politicky rryhranènj'ch osobností a piedevSím okol-
nost, Ze se tlto osobnosti pÍirozenè v duchu svého
politického pÌesvèdòení veiejnè projevují, je nepo-
chybnè jednou z piióin onèch trvalj'ch nedorozu-
mèní a ornylù, o nichi tu mluvím. VZdy znovu se
pÍitom zapomínó, ie jakékoli bezprostÍednè politic-
ké èi ideologické projerry ói aktivity zmínènj'ch
osobností nemají s Chartou jako takovou de facto
nic spoleòného; tuto próci délají pÍece rùzní lidé ói
jejich skupiny nikoli jako chartisté òi jejím jménem,
a{e prostè Sami za sebe a jménem svfm. Posuzovat
Chartu podle toho òi onoho politického vystoupení
toho òi onoho chartisty je piinejmen5ím stejnè
poSetilé, jako kdyby byla posuzovóna podle toho,
jaké jó píSu divadelní hry. A stejné nesmyslné, jako
posuzovóní Charty podle politické minulosti òi
souóasnych politickj'ch nózoru jejích jednotlivj'ch si-
gnatóiù, je spekulovóní o její politické orientaci òi
smèÍovóní podle politické minulosti òi politicklch
nózoru jejích mluvóích, coZ se bohuZel také dost
Òasto dèje. Myslím, ùe Charta by zùstala tim, òím je,
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