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Nabízíme Vám pohledy doktora Romana Jocha na význam Charty 77 při jejím 40. výročí.

Dialog byl nahrán ve středu 18. ledna 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova
17, Praha 1, Nové Město.

Vznik Charty 77

Jde o velmi politicky chytrý a potřebný krok českého antikomustického disentu. Udělal něco, co
režim nemohl odmítnout a zároveň to nemohl ani připustit.  Represe, která se vznikem Charty je
spojena, byla logická …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Vznik-Charty-77-2017.mp3

Podněty vedoucí k Chartě 77

Co vše podnítilo vzniku Charty? Helsinky i útlak lidí alternativní kultury.

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Podněty-k-Chartě-77-2017.mp3

Ideová východiska Charty 77

Základní dokument neobsahoval žádnou buřičskou myšlenku. Nejdůležitější na Chartě bylo, že
vznikla. Komunisté mysleli, že režim mají plně pod kontrolou, což byl omyl …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Ideová-východiska-Charty-77-2017.mp3

Lidé a Charta 77

Šlo o různorodou společnost: politicky, kulturně, jejíž členové se shodovali na tom, že nechtějí
totalitní režim. Je nutné, abychom svobodně diskutovat, scházet se, zpívat si, poslouchat hudbu, aniž
by lidem hrozila represe …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Lidé-a-Charta-77-2017.mp3

Reakce režimu na Chartu 77

Co by se stalo, kdyby nebyla represe signatářů ze strany režimu? Skončil by dříve než v roce 1989?
Je pravděpodobné, že by lidé požadovali stále více práv, což by vedlo k tenzím ve společnosti.

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Reakce-režimu-na-Chartu-77-2017.mp3

Význam Charty pro rok 1989

Chartisté představovali alternativu režimu. Položme si otázku: jak by vypadal vývoj v roce 1989?
Možná by se role chartistů chopili pragmatičtí komunisté a nahradili by lidi typu Milouš Jakeš …

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Význam-Charty-77-pro-rok-1989-2017.mp3

Nadčasový význam Charty 77

Ve svobodné společnosti tento manifest nikdy nebude mít takový význam a ani smysl, jako pro
nesvobodnou společnost. Charta byla hozenou rukavicí režimu.

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Nadčasová-platnost-Charty-77-2017.mp3
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Charta 77, dnešek a podpis

Význam je bojovat proti lhostejnosti a šedi našich životů.

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Odkaz-Charty-77-pro-dnešní-společnost-2017.mp3

Anticharta a Charta 77

Lidé podepsali Antichartu, aniž by ji četli, a proto nevěděli, co odsuzují.

http://ippkid.cz/wp-content/uploads/2017/01/Joch-Anticharta-2017.mp3
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