
VÝSTAVA PODPISŮ PRVNÍCH ZVEŘEJNĚNÝCH SIGNATÁŘŮ CHARTY 77
Originály podpisů prvních signatářů Prohlášení Charty 77, které byly již před třiceti lety uloženy

do vyšetřovacího spisu Státní bezpečnosti, představují unikátní sbírku autografů. Jsou také autentickým
svědectvím o významné události v dějinách komunistického režimu.

> Obálka a první strana vyšetřovacího spisu StB, kde jsou uloženy podpisy signatářů Charty 77 z ledna 1977 (AMV, V-33766 MV, svazek č. 9)

> Podpisy vyšetřovatelé StB roztřídili do dopisních obálek podle 
prvních písmen příjmení signatářů (AMV, V-33766 MV, svazek č. 9)

> Titulní strana britských Times, které otiskly jako jedny z prvních deníků informace o Prohlášení Charty 77

> Signatáři Prohlášení Charty 77 kritizovali „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv,
k jejichž dodržování se Československo zavázalo při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci 
v Evropě. V dokumentu signatáři vyzvali představitele domácího režimu k nápravě tohoto stavu a k zahájení 
konstruktivního dialogu o tomto tématu.

Spektrum bylo úplné, a i když to třeba nelze vyčíst 
přímo z podpisů na těch různých protestech, ve 
skutečnosti se právě v této době, v těsnější či 
volnější souvislosti s případem Plastiků, sblížily 
a neformálně – prostřednictvím různých nově 
navázaných kontaktů a přátelství – propojily 
hlavní okruhy, které byly do té doby víceméně 
izolovány a které představovaly základní masiv 
budoucí Charty 77. 

Václav Havel – Dálkový výslech (1986)

> Tuto kopii Prohlášení Charty 77 a seznam prvních zveřejněných signatářů zabavili 6. ledna 1977 příslušníci StB při domovní prohlídce u Václava Havla (ABS, V-33766 MV, svazek č. 16)

> Dne 6. ledna 1977 bylo poprvé zveřejněno Prohlášení Charty 77. Publicitu v západních médiích zajistil dopředu spisovatel 
Pavel Kohout prostřednictvím svého přítele, západoněmeckého novináře Hans-Petera Riese. Ten přesvědčil šéfredaktory 
významných západoevropských deníků (německého Frankfurter Allgemeine Zeitung, britských Times, amerických New 
York Times a francouzského Le Monde), aby zpráva o jejím vzniku vyšla současně. Původně měly být informace o Chartě 77 
otisknuty o den později, avšak pařížský deník vycházel již ve večerních hodinách. Zprávu o nové události v sovětském 
bloku záhy převzala další západní média, především rozhlasové stanice.

> Instrukce Václava Havla před sbíráním podpisů, určena pro Pavla Kohouta, prosinec 1976 (archiv Pavla Kohouta)

> Plánek bydliště Jaroslava Kořána z návrhu příslušníků StB na jeho 
sledování 11. prosince 1976 (ABS, f. IV. S-SNB, Akce „Komponent“)

> Charta 77 měla podle představ autorů zakládajícího textu v budoucnosti především „upozorňovat na různé konkrétní 
případy porušování lidských a občanských práv, připravovat jejich dokumentaci, navrhovat řešení, předkládat 
různé obecnější návrhy směřující k prohlubování těchto práv a jejich záruk, působit jako prostředník v případných 
konfliktních situacích, které může bezpráví vyvolat, apod.”.

> K Chartě 77 se mohl přihlásit každý podpisem Prohlášení Charty 77, kde byla pouze uvedena následující podmínka pro 
přijetí nového signatáře: „souhlasí s její myšlenkou, účastní se její práce a podporuje ji”.V první vlně byla publikována jména 
241 signatářů, jejichž podpisy – spolu s několika dalšími – zabavila Státní bezpečnost v lednu 1977 (zejména při zadržení 
Václava Havla, Ludvíka Vaculíka a Pavla Landovského, když vezli do parlamentu, úřadu federální vlády a ČTK předat originál 
Prohlášení Charty 77 s průvodními dopisy).
> Definitivní podoba celé akce (hlavními režiséry byli Václav Havel a Pavel Kohout) byla domluvena na několika schůzkách 
v prosinci 1977. První se uskutečnila patrně 11. prosince 1976 (jiným uváděným datumem je 10. prosinec 1976 – uvádí ho 
např. Václav Havel a Petr Uhl) v bytě překladatele Jaroslava Kořána, vedle zmíněné dvojice spisovatelů se setkání zúčastnil 
Jiří  Němec, Zdeněk Mlynář a Václav Vendelín Komeda; dalších diskusí také Petr Uhl, Jiří  Hájek, Ludvík Vaculík a Pavel 
Bergmann (podle Petra Uhla také Pavel Landovský). Na schůzkách byl po diskusi domluven systém reprezentace všech 
signatářů – Chartu 77 zastupovala trojice mluvčích: spisovatel Václav Havel, bývalý ministr zahraničních věcí z Pražského 
jara Jiří Hájek a univerzitní profesor filosofie Jan Patočka. Výběr jednotlivých osob odpovídal předpokládaným hlavním 
názorovým proudům vznikajícího společenství.

Vánoce toho roku i Nový rok jsem prožil v atmosféře příprav 
a očekávání. Společně s ostatními členy Charty 77 jsem sbíral 
podpisy v okruhu přátel a s Havlem a s Patočkou, jako mluvčími 
společenství, které se rozrůstalo, jsem jednal o náplni naší 
činnosti. S Havlem jsme měli zpočátku trochu konvenční vztah, 
daný snad rozdílem věku i vědomím našeho rozdílného postavení. 
Myslím, že přehrada se odbourávala už při setkáních v Ruzyni za 
výslechů a potom po Havlově návratu z vazby v květnu 1977. 
U Patočky, jehož jsem znal vlastně jen jako čtenář (a nutno přiznat, 
ne vždy dost pozorný), jsem naproti tomu od prvního setkání cítil 
otevřený, upřímný vztah čistého a moudrého člověka.

Jiří Hájek – Paměti (před rokem 1989)

> Fotografii Jaroslava Kořána
používali sledovači StB
pro jeho identifikaci
(ABS, f. IV. S-SNB)
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