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Dějství první: Jan Palach
Jan Palach (11. srpna 1948 – 19. ledna 1969) studo-
val na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 

(v té době já tam byl na katedře hudební vědy asistentem). 
Po jeho burcujícím sebeobětování 16. ledna 1969 ( Obr. 1) 
bylo zřejmé, že se Filozofická fakulta musí oficiálně vyjádřit, 
vlastně, že se k činu, který okamžitě vyvolal šok a solida-
ritu lidí na celém světě, musí nějak postavit celá Karlova 
univerzita. Ta se věci zhostila formálně projevem tehdejší-
ho rektora prof. MUDr. Oldřicha Starého, DrSc., při rozlou-
čením s Janem Palachem na nádvoří Karolina. Naši fakultu 
tam podobně zastoupil její posrpnový děkan prof. Jaroslav 
Kladiva.

Palachova alma mater ale cítila, že takový akt si žádá 
něco trvalejšího než pár projevů, a i jinde tento pocit pře-
vládl. Péčí řady čestných a statečných lidí vznikl působivý 
projekt: elpíčko Kde končí svět – Na paměť Jana Palacha 
( Obr. 2). Režisér Josef Henke a scénárista Václav Da-
něk vybrali příhodné, ryzí texty z děl především slavných 
českých básníků a spisovatelů, můj obdivuhodný kolega 
z katedry, skladatel Petr Eben zkomponoval a nahrál var-
hanní hudbu (možná improvizace?). Pásmo textů namlu-
vili herci Antonie Hegerlíková, Radovan Lukavský, Václav 
Voska, Jan Tříska (můj spolužák z Neruďáku). Deska byla 
zázračně rychle vydána díky obětavému nasazení všech zú-
častněných včetně zaměstnanců Gramofonových závodů 
v Loděnicích.

A co na to režim? Ta přízemní vulgárnost nám vyrazila 
dech; nezapomeňte, že to ještě nebyl ani rok od vypuknu-
tí nadějeplného »pražského jara«, kdy jsme všichni mohli 
kratičce ochutnat po letech »třídní nenávisti« první doušky 
náznaků svobody a normálních lidských vztahů. Ale pak 
ruskými tanky zaštítěné reakční komunistické »načálstvo« 
se v mžiku vrátilo ke svému pojetí moci: celý, již hotový 
náklad desky věnované památce opravdového, čistého mla-
dého člověka, s texty Aloise Jiráska, Karla Tomana, Jiřího 
Ortena, Vladimíra Holana, Jakuba Demla, Miroslava Holuba, 
Fráni Šrámka, Františka Halase, Gabriely Mistralové, s hud-
bou Petra Ebena, nechali ti ubožáci sešrotovat! (Vlastním 
exemplář, protože mi ho jako jeden ze svých autorských 
věnoval Petr Eben.)

Sousední katedru divadelní vědy vedl tenkrát prof. 
František Černý, tichý, skromný odborník na historii české-
ho divadelnictví. Shodou okolnosti (doufám, že si pamatuji 
správně) byl zrovna i proděkanem Filozofické fakulty. Jako 
takový byl požádán o pár slov pro nějakou redakci. Pro-
tože se poklonil památce studenta fakulty, kde pracoval, 
byl zbaven nejen funkce proděkana, ale zbavili ho trvale 
i odborného vedení katedry a veškerého dalšího kariérního 
postupu. Moskva pochvalně mručela…

Dějství druhé: Jirchářská palachiáda
Právě před padesáti lety, v předvečer třetího výročí 
Palachovy smrti, 17. ledna 1972, byl Spirituál kvintet 

pozván několika studenty zazpívat na evangelické boho
slovecké fakultě v PrazeJirchářích. Před koncertem za 
mnou přišel Bohdan Mikolášek (*1948), syn evangelického 
faráře, tenkrát již známý písničkář a náš přítel. Nabídl mi, 
že vzhledem k datu by mohl zazpívat svoji krásnou píseň 
Ticho, věnovanou Palachově památce. Souhlasil jsem, a pro-
tože píseň Ticho končí výzvou, aby po ní nikdo netleskal, 
domluvili jsme, že necháme ticho chvilku působit a pak do 
něj zazpívá Spirituál kvintet Jednou budem’ dál.

How we lived half a century ago: 
An oral testimony in two acts
On 11 January 1969, Jan Palach, a student at the Faculty 
of Arts of Charles University in Prague, selfimmolated 
in protest against the 1968 occupation of Czecho slovakia 
by the ‘allied’ troops led by the Soviet Union. This act 
provoked furious reactions from the tankbacked, pro
Soviet communist government. The first oral testimony 
discussed describes the immediate repressive reactions 
after Palach’s death—the teachers from his alma mater 
were punished for merely mentioning him respectably 
in public media. The LPs dedicated to Palach’s memo-
ry, which included texts by notable Czech writers and 
poets and music by Petr Eben, were confiscated and 
scrapped in their entirety. The second oral testimony 
describes the events of 1972, when the band Spirituál 
kvintet performed at the concert of the Prague Prot-
estant Theological Faculty on the eve of the third an-
niversary of Palach’s death. At the concert, the singer 
Bohdan Mikolášek sang his original song Ticho (“Silence”) 
in symbolic reminiscence of Palach’s act. The concert was 
repeated the following day in another student club. Both 
concerts were secretly recorded by the Czechoslovak 
State Security (StB) and repressions followed. Spirituál 
kvintet was banned from public performances for six 
months, its frontman and the university assistant Jiří 
Tichota was recommended to be sacked from the Faculty 
of Arts, and the songwriter Bohdan Mikolášek was ir-
reversibly banned from public activities. Moreover, other 
innocent people were ruthlessly punished: all students 
who participated in organizing the concert were ex-
pelled from the University, the Theological Faculty was 
not allowed to carry out any cultural activities, and its 
Dean was deposed. Mikolášek’s girlfriend Jana, who was 
present at the concert only by chance, was expelled from 
the University, too. The Mikolášeks later emigrated to 
Switzerland, where they live and work to this day.
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Jiří TiCHOTA
(Praha)

Jak jsme žili před půl stoletím 
(svědectví ve dvou dějstvích)*
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* Publikováno u příležitosti 54. výročí tragické smrti Jana Pa-
lacha.



2 J i ř í  T i c h o T a

clavibus unitis 12/1 (2023), pp. 1-4 © association for central European cultural Studies

M
e
M
o
r
a
B
i
l
i
a

/2

Obr. 1:
Smuteční oznámení 
o smrti Jana Palacha

Bylo to působivé, a tak mě napadlo pozvat Bohdana i na další den; to jsme hráli pro změnu 
v SAKSu, Studentském akademickém klubu strojařů na Karláku. Bohdan ochotně přišel a dojem 
byl opět velmi silný. Ještě další den jsem se do SAKSu vrátil, protože jsem tam zapomněl kyta-
rové kapodastro. Na zamčených dveřích sálku visela cedule »Klub uzavřen«. Šel jsem tedy na 
sekretariát požádat o klíč a tam mi bylo řečeno, že mám okamžitě jet do Dejvic za »soudruhem 
proděkanem« strojní fakulty. To už jsem tušil problém Ale hysterická scéna, kterou zrudlý, prs-
kající a zalykající se soudruh vztekle odeřval, překonala nejhorší představy. Nepustil mě ke slovu, 
zeptal se, kde pracuji, a když jsem špitl, že jsem asistentem na FF UK, zařičel: »Tak už nejste, to 
vám garantuju!«

Chápete – oba koncerty nahrál vyslaný fízl. Asi by dnes scénka působila komicky, ale to bychom 
ignorovali oběti. Pomsta komunistů byla ubožácky zbabělá a promyšleně protiprávní: ze studia na 
vysoké škole byli vyloučeni všichni studenti bohosloví, kteří nás na fakultu pozvali. Rozumějte, 
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oni se vůbec ničím neprovinili, jen pozvali LEGÁLNÍ kapelu, která běžně hrála a za dodržování 
schváleného repertoáru si RUČiLA SAMA. K tomu byla teologické fakultě okamžitě trvale zakázána 
veškerá kulturní činnost a věřte nevěřte – byl sesazen i děkan fakulty, který s celou akcí neměl 
osobně vůbec nic společného!

A ukázka vrcholné zlovolnosti na závěr: ze studia byla vyloučena i Jana – dívka, se kterou 
Bohdan Mikolášek chodil ( Obr. 3). Ta nás nepozvala, ba myslím ani neznala, ani na akci nijak 

nevystoupila, jen přišla na 
oficiálně povolený koncert. 
Žádný spraved livý soud by 
na ni nemohl nic nalézt, 
nabízela se skutečně parale-
la s gestapem. Jenže to už 
z komunistické historie přeci 
známe, u nás i ve světě!

Já tenkrát od vřeštícího 
proděkana běžel za Bohda-
nem do jeho bytu, abych ho 
informoval. Druhý den byl 
předvolán k výslechu do Bar-
tolomějské a tam mu ukázali 
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Obr. 2:
Obálka LP desky 

Kde končí svět – 
Na paměť Jana Palacha

Obr. 3:
Bohdan Mikolášek 

a jeho žena Jana 
(označeni šipkami) 

ve švýcarské emigraci 
(Jana Mikolášková 

se zde uplatnila jako 
evange lická farářka)
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FOTOGRAFiE, JAK VSTUPUJi do domu, kde bydlel: »Tak co jste domluvili?«!! Mašinerie, jako by 
šlo o teroristický útok! Mějte, prosím, přitom pořád na mysli: NEŠLO O NiC JiNÉHO než o prosté 
ZAZPÍVÁNÍ PÍSNiČKY Ticho o smrti mladého člověka, studenta (Jan Palach není ani jmenován), žád-
ného zločince, ani nic protistátního! A píseň Jednou budem’ dál jsme běžně zpívali, byla schválená.

Jako kapela jsme vyfásli celostátní zákaz činnosti na půl roku ( Obr. 4), Bohdan Mikolášek – 
asi jako autor Ticha a syn faráře – se trvalého zákazu činnosti a obtěžování zbavil až emigrací. 
Já prý »opa kovaně, tedy úmyslně a bez povolení, změnil schválenou podobu koncertů…« Nakonec 
mě na fakultě udržel vedoucí katedry, kovaný soudruh, ale tohle i na něj bylo moc. Pomohlo mi 
i to, že Bohdan statečně zamlčel, že jsem ho na druhý koncert pozval já, řekl, že si chtěl udělat 
reklamu.

Totalita v celé kráse! Člověk, který na veřejnosti hlásá nebo zpívá věci prostořeké nebo zaká-
zané, musí ovšem počítat s tím, že dostane po papule. Ale když najednou vidíte, že jste vstoupili 
do života nevinným lidem, kteří »kvůli vám« nesmějí dostudovat vysokou školu, či jindy pořadatelé 
jsou zbaveni zaměstnání apod. apod., to vám pak »úsměv nejde přes pysky« (pardon, Miky!).

Nemohu nezmínit, že vyloučení studenti se k nám dál chovali noblesně, jeden z nich, Bob Čejka, 
dostudovaný později, nás po listopadu jako vězeňský kaplan zval na koncerty pro potrestané až 
do úplného konce.

Takže, přátelé, patřím mezi otrlé. Zdejší povzdechy o tom, jak jsme si za komunistů žili, se 
mnou ani nehnou. Byl jsem u toho osobně od konce války, vím o tom vše. Pomsta závistivých, vlas-
tizrádných, neúspěšných, zlých a i vzájemně se nenávidějících a požírajících. Že jim řada prostých 
a vlastně nevinných lidí věří, na tom nic nemění.

Pro paměť národa.
Praha, 16. 1. 2023
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Obr. 4:
Spirituál kvintet 
v době palachiády: 
zleva shora Oldřich 
Ortinský, Jarka Ha
drabová, Karel Zich, 
Jan Thorovský, Jiří 
Tichota a Dušan 
Vančura


