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„Neznám nikoho z bývalých členů komunistické strany – z těch, kteří žijí v emigraci – kdo by se znal ke komunismu. 

Přesněji, kdo by komunismus vyznával jako ideologii určenou ke spáse světa. Ti lidé se s komunismem skutečně ro-

zešli a mnohokrát to veřejně řekli. Někteří o tom napsali knihy (ouvej – zase úspěšné!), hry (ach bože – hrané!), eseje 

(všelijak citované!). Jiní nenapsali nic a někde si poctivě vydělávají na živobytí. Ale opravdu neznám nikoho, kdo by  

v kapitalistickém úkrytu lstivě čekal na chvíli, kdy komunismus zvítězí a on se bude moci postavit na vrchol barikády 

s tím, že může otevřeně říkat, co si skutečně myslí. V československé emigraci – aspoň v té, která se veřejně artikuluje 

– není žádný komunista. Všechny legendy, jež se vytvářejí, jsou pusté výmysly zneuznanců, které by měly být záko-

nem napadnutelné, stejně jako každá urážka na cti.“

Milan Schulz

“I don’t know a single former Communist Party member – out of those living in exile – who still believes in commu-

nism. More specifically: anyone who recognises communism as an ideology to save the world. Those people really have 

split from communism. They have said this publicly many times. Some have written books about it (ouch – successful 

again!), plays (oh my goodness – acted!), or essays (quoted in all sorts of ways!). Others have not written a thing and 

are making an honest living somewhere. But I really do not know anyone slyly waiting in their capitalist hideaway 

for the moment when communism will prevail so they can stand atop the barricades and openly say what they really 

think. Amongst the Czechoslovak exile – at least those who speak publicly – there is not a single communist. All the 

legends being created are empty fictions of the neglected, which ought to be illegal under the law the same way as 

with all slander.”

Milan Schulz

Dramatik, prozaik, básník, literární kritik a novinář. Po ukončení studia na gymnáziu 

a na Univerzitě Karlově pracoval v redakci Literárních novin, v 60. letech působil v Ori-

entaci, Literárních listech a Listech. Zároveň působil jako externí dramaturg divadla 

Semafor a spolupracovník kabaretu Paraván. V roce 1969 se nevrátil z televizního fes-

tivalu v Římě a zůstal v emigraci. Usadil se v Mnichově, kde až do roku 1994 působil 

v redakci RSE jako politický publicista a komentátor. V exilu rovněž publikoval ve 

významných periodicích – např. v Tigridově Svědectví, Proměnách či Listech.

Milan Schulz (1930 Prague)

Playwright, novelist, poet, literary critic and journalist. Upon completing his studies 

at high school and Charles University, he worked as an editor at the Literární noviny 

newspaper; in the 1960s he worked at Orientace and Literární Listy and Listy. At the 

same time, he worked as an external literary adviser for the Semafor Theatre and a co-

worker at the Paraván cabaret. In 1969, he did not return from a television festival in 

Rome and remained in exile. He settled in Munich, where he worked for the RFE service 

until 1994 as a political columnist and commentator. In exile, he was also published in 

major periodicals, such as Tigrid’s Svědectví, Proměny and Listy.

V návaznosti na podpis Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě vznikla v roce 1977 občanská iniciativa nazvaná podle 

svého prohlášení z 6. ledna Charta 77. Dokument reagoval především na porušování občanských a lidských práv, k jejichž dodržování se česko-

slovenská vláda podpisem závěrečného aktu zavázala. Počet signatářů Charty 77 byl vzhledem k celkovému počtu obyvatel státu malý, Charta 77 

se však přesto stala nejvýznamnější československou akcí proti předlistopadovému normalizačnímu režimu a její signatáři museli čelit komunistické 

perzekuci. Mezi nejznámější osobnosti, které Chartu 77 podepsaly, patřili např. Jan Patočka, Václav Havel, Zdeněk Mlynář nebo Petr Uhl. 

1977 – Charter 77 established

Following on from the signing of the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, in 1977, a civic initiative named after its 

declaration on 6 January, Charter 77, was created. The document reacted primarily to the violation of civil and human rights, with which the Cze-

choslovak government was obliged to comply upon signing the Final Act. The number of signatories of Charter 77 was small compared to the overall 

size of the population, but Charter 77 became the most important Czechoslovak act against the pre-November normalisation of the regime and its 

signatories had to face communist persecution. The famous personages who signed Charter 77 included Jan Patočka, Václav Havel, Zdeněk Mlynář 

and Petr Uhl. 
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