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Jan Palach

Miroslav Khol
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Jovan Dezort

16. ledna 1969 ve 14.30 se u kašny pod budovou Národního muzea na Václavském náměstí v Praze polil benzínem a zapálil
dvacetiletý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. Učinil tak nejen na protest proti sovětské okupaci a pokračujícím
ústupkům okupantům ze strany československé politické reprezentace, ale především chtěl vyburcovat svůj národ z letargie.
S těžkými popáleninami na 85% povrchu těla byl převezen na kliniku do Legerovy ulice, kde tři dny poté zemřel.
At two thirty in the afternoon on 16 January 1969, Jan Palach, a twenty-year-old student of Charles University’s Faculty of Arts,
doused himself with petrol and set himself ablaze by the fountain in front of the National Museum in Wenceslas Square.
In one respect, this was a protest against the Soviet occupation and the continuing concessions being made by Czechoslovak politicians,
but its primary purpose was to shock the nation out of its lethargy. Sustaining severe burns over 85% of his body, Palach was
transported to the clinic in nearby Legerova Street, where he died three days later.

Jovan Dezort ➔
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Přemysl Hněvkovský

Nejen v Praze, ale i po celém Československu se konaly smuteční shromáždění, kde lidé vyjadřovali solidaritu s důvody,
které Jana Palacha vedly k jeho činu.
In Prague and throughout Czechoslovakia, people gathered to mark his funeral and express solidarity with the reasons
that led Jan Palach to act as he did.
Daniela Sýkorová ➔
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Josef Hník
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Jovan Dezort
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Text: A politician must speak the truth, regardless; if we are incapable of telling ourselves
the truth, we lose everything. On rare occasions, it is necessary to withhold the truth if the nation
will be unable to digest it… and wait for the right moment, when it can be told nakedly
and without hesitation.
(The final words of Alois Rašín before his death)

Mítink studentů na Albertově.
Student rally in Albertov Street.
Ivo Gil

Přemysl Hněvkovský

Mítink na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
Rally at the Charles University Medical Faculty.
Josef Hník
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19. ledna 1969 v 15.30 Jan Palach zemřel. Jeho tělo zabalili studenti do československé vlajky a po převozu
do Ústavu soudního lékařství sňal sochař Olbram Zoubek jeho posmrtnou masku. Sádrový odlitek masky byl okamžitě umístěn
na kašnu pod Národním muzeem.
Jan Palach passed away at half-past four in the afternoon on 19 January 1969. Students wrapped his body
in the Czechoslovak flag and, after his transfer to the Institute of Forensic Medicine, the sculptor Olbram Zoubek made his death
mask. A plaster cast of the mask was immediately placed at the fountain in front of the National Museum.
Text: Keep your guard, people. There’s been a death! I denounce them – Denounce them too!

Přemysl Hněvkovský

Text: Why … Jan Palach died.
➔ Emil Fafek
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Text: I demand that
our national hero
Jan Palach be buried
at Slavín Cemetery.
Václav Táborský, worker
Emil Fafek

Přemysl Hněvkovský

Karel Kalivoda

Text: For a monument to Jan Palach
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Karel Kalivoda

Karel Kalivoda

Text: Jan Palach! I know you protested against our rape. There’s really no longer any need
to destroy ourselves like lambs to the slaughter. We need to put a defence!
[ 22 ]
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Dagmar Hochová

18. ledna po 17 hodině zahájili dva studenti pod rampou Národního muzea v Praze se solidarity s Palachovým činem hladovku.
Záhy se k nim připojili další mladí lidé nejen v Praze ale i na dalším místech republiky, takže počet hladovkářů vzrostl na sedmdesát osob.
Just after 5 o’clock in the evening on 18 January, two students went on hunger strike under the entrance to the National Museum
in Prague in solidarity with Palach’s act. They were soon joined by other young people from Prague and other parts of the country,
swelling the number of hunger-strikers to 70 people.
Josef Hník

Text: Jan, we won’t forget, we will resist! Hunger strike.
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Tryzna před budovou
Komenského univerzity v Bratislavě.
Funeral ceremony in front
of Comenius University, Bratislava.
Tibor Borský
Bratislava

Text: … To stir the public
from its slumber by lighting a torch.
Jan Palach
Tibor Borský
Bratislava
Tibor Borský ➔
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Bratislava

Karel Kalivoda

Karel Kalivoda
Přemysl Hněvkovský

Text: Demonstration, Wenceslas Square, 3:30 p.m.

Text: We will keep the faith – demonstration to mark Jan Palach’s legacy.
Meeting at 3:30 p.m. in Wenceslas Square on 20 January 1969.
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Miloň Novotný

Karel Kalivoda
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Miroslav Khol

Text: We want to live.
Not scrape along.
Markéta Luskačová

Miloň Novotný ➔
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Jan Reich

20. ledna po 15 hodině se na Václavském náměstí začal shromažďovat smuteční průvod, který se stal
mohutnou manifestací smutku a solidarity s odkazem Jana Palacha. V jeho čele nesli studenti transparent
s heslem Věrni zůstaneme, standartu s československým státním znakem, státní i smuteční vlajky a portrét
Jana Palacha. Mnohatisícový průvod se vydal směrem k Můstku, dále pokračoval ulicí Na příkopě
a Revoluční a přes Staré Město došel před budovu filozofické fakulty, kde se odehrála pietní slavnost.
A mourning procession, which is to become a mass demonstration of sorrow and solidarity with
Jan Palach’s legacy, started gathering in Wenceslas Square after 3:00 p.m. on 20 January. At the head,
students held aloft a banner with the message ‘We will keep the faith’, a standard with the Czechoslovak
state emblem, the state and funeral flags, and a portrait of Jan Palach. The thousands participating
in the procession started off in the direction of Můstek, then continued along Na Příkopě and Revoluční
Street, passed through the Old Town, and reached the building of the Faculty of Arts, where a remembrance ceremony was held.
Miloň Novotný
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Karel Kalivoda

Text: Better to die on our own two feet than live on our knees!

Karel Kalivoda

Text: Let’s not be indifferent to a period where the light of the future is delivered by a burning body.
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Josef Hník

Bohumil Dobrovolský

Protestní hladovky u Národního muzea v Praze se zúčastnil i Jan Zajíc (třetí zleva).
The hunger strike at the National Museum in Prague was also attended by Jan Zajíc (third left).
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Daniela Sýkorová
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Jan Bartůšek

Pavel Štecha

Text: Hunger strike
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Karel Kalivoda

Pavel Dias
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Miroslav Zajíc

Emil Fafek

Text: We will keep the faith.
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Text: Sacrificed for us in
the name of love, please,
people: Let’s stop being
evil, narrow-minded,
selfish and calculating
in our everyday lives.
The world cannot
be made better unless we
start by remedying
ourselves first!

Karel Kalivoda

Josef Hník

Miroslav Khol ➔
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Pavel Štecha

Jovan Dezort

Text: Abolish censorship and tell us the truth!
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Jiří Chocholáč

Přemysl Hněvkovský
Miroslav Zajíc

Text: Keep your guard, people, there’s been a death.
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Jiří Všetečka

Emil Fafek

➔ Daniela Sýkorová
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Text: We will keep the faith.
Markéta Luskačová

Emil Fafek

Markéta Luskačová

Text: We will keep the faith.
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Vladimír Lammer

Dagmar Hochová
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Přemysl Hněvkovský

Přemysl Hněvkovský

Krátce po 17 hodině došel smuteční průvod před filozofickou fakultu, kde začala pietní slavnost.
Shortly after five o’clock, the mourning procession reached the Faculty of Arts, where the remembrance ceremony began.
Přemysl Hněvkovský
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Miroslav Zajíc

Miroslav Hucek

K tisícům shromážděných promluvil student Luboš Holeček a akademik prof. Josef Charvát, dále představitelé ÚV českého
Odborového svazu pracujících v kovoprůmyslu, ČKD Praha a Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy.
Jiří Všetečka

The thousands who had gathered were addressed by the student Luboš Holeček, the academic professor Josef Charvát, representatives
of the Central Committee of the Czech Trade Union of Metal Workers, ČKD Praha and the Union of University Students of Bohemia
and Moravia.
Text: We will keep the faith.
[ 60 ]
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Miroslav Khol

Náměstí Krasnoarmějců
před filozofickou fakultou lidé
spontánně přejmenovali na náměstí
Jana Palacha
(tento název ale získalo náměstí
úředně až 20. prosince 1989).
Red Army Square, in front of the
Faculty of Arts, was spontaneously
renamed Jan Palach Square
(although this name
did not become official until
20 December 1989).
Daniela Sýkorová

Text: Jan Palach Square

Text: Red Army Square? Jan Palach Square!

➔ Pavel Vácha
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Dagmar Hochová

Text: We will keep the faith.
➔ Emil Fafek
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Jaroslav Kučera

Jaroslav Kučera

Pietní slavnost před filozofickou fakultou byla zakončena státní hymnou.
The remembrance ceremony in front of the Faculty of Arts ended with the national anthem.

[ 66 ]

[ 67 ]

Miloň Novotný

Text: Only the living can live up to your legacy, Palach!

➔ Pavel Dias
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Přemysl Hněvkovský

Přemysl Hněvkovský

Text: Hunger strike.

Text: We will keep the faith.
We object to a policy which has started to kill.
Jan Palach passed away on this day, 19 January 1969,
at half-past four in the afternoon.
➔ Přemysl Hněvkovský
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Přemysl Hněvkovský

Přemysl Hněvkovský

U pomníku sv. Václava ležely desítky věnců a květin. Ve dne v noci zde stáli se státními vlajkami mladí lidé
a vzdávali čest Palachově památce.
Dozens of wreaths and flowers were placed at the St Wenceslas monument. Young people with state flags
stood here day and night in honour of Palach’s memory.
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Jaroslav Kučera

V pátek 24. ledna od 10 do 18 hodin a v sobotu 25. ledna od 9 do 12 hodin byla rakev s ostatky
Jana Palacha vystavena vedle sochy mistra Jana Husa na nádvoří Karolina. Lidé čekali mnoho hodin, aby
se mohli poklonit jeho památce.
Between 10:00 a.m. and 6:00 p.m. on Friday 24 January and between 9:00 a.m. and midday on Saturday
25 January, the coffin with Jan Palach’s body was placed on view by the statue of Jan Hus in the Carolinum
courtyard. People waited for hours to pay their respects.

Miroslav Hucek
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Daniela Sýkorová

Více než tisíc delegací z celé republiky přineslo k jeho rakvi věnce, květiny a nápisy na jejich stuhách
vyjadřovaly solidaritu a odhodlání neustoupit. Na čestné stráži u rakve se vystřídalo více než 800 lidí –
zástupců Univerzity Karlovy, nejrůznějších závodů, pracovišť a institucí.
More than a thousand delegations from the whole country came to his coffin to lay wreaths and flowers
with ribbons expressing solidarity and the resolve not to yield. More than 800 people – representatives
of Charles University, various industrial and manufacturing works, offices and institutions – took turns as
guard of honour by the coffin.

Miroslav Hucek ➔
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Miroslav Zajíc

Jaroslav Kučera
Jovan Dezort
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Miroslav Zajíc

Karel Kalivoda
Jaroslav Kučera
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Miroslav Zajíc

Karel Kalivoda
Jovan Dezort
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Tibor Borský

Pražský arcibiskup kardinál František Tomášek.
Prague Archbishop Cardinal František Tomášek.

Jovan Dezort

Památce Jana Palacha se během dvou dnů přišlo poklonit 50 000 osob.
Fifty thousand people came to pay their respects to Jan Palach over two days.
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Emil Fafek

Smuteční obřad začal na nádvoří Karolina v sobotu 25. ledna
ve 12. 45. Za filozofickou fakultu promluvil nad rakví Jana Palacha
děkan Jaroslav Kladiva.
The funeral service began on the Carolinum courtyard
at a quarter to one on Saturday 25 January. Jaroslav Kladiva, the dean,
spoke over Jan Palach’s coffin on behalf of the Faculty of Arts.

Miloň Novotný
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Jaroslav Kučera st.

Jaroslav Kučera

Pohřební průvod se vydal z Karolina na Ovocný trh a přes Celetnou ulici a Staroměstské náměstí pokračoval Pařížskou třídou,
Břehovou ulicí a ulicí 17. listopadu k filozofické fakultě.
The funeral procession, setting off from Carolinum, turned into Ovocný trh and moved down Celetná Street and across the Old Town
Square, continuing along Pařížská Avenue, Břehova Street and 17. listopadu Street until it reached the Faculty of Arts.

[ 88 ]

Josef Hník
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Markéta Luskačová

Jan Bartůšek

Miloň Novotný

Rodina Jana Palacha – bratr Jiří a matka Libuše.
Jan Palach’s family – his brother Jiří and mother Libuše.

Ministr školství Vilibald Bezdíček, rektor Univerzity Karlovy prof. Oldřich Starý
a ministr pro mládež a tělovýchovu Emanuel Bosák.
Education minister Vilibald Bezdíček, the rector of Charles University Professor Oldřich Starý,
and the youth and sports minister Emanuel Bosák.
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Tibor Borský

Markéta Luskačová
Markéta Luskačová
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Miroslav Martinovský

➔ Jiří Chocholáč
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Karel Kalivoda

Vladimír Lammer
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Miroslav Zajíc

Jovan Dezort
Pavel Dias
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Josef Hník y

Jiří Všetečka
Tibor Borský

[ 100 ]

[ 101 ]

Miloň Novotný

Emil Fafek
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Jan Bartůšek
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Miroslav Zajíc

Emil Fafek

Jan Bartůšek
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Miloň Novotný

Miloň Novotný
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Miloň Novotný

Miloň Novotný

Miloň Novotný

[ 108 ]

[ 109 ]

Jiří Chocholáč

Pohřební průvod došel k budově filozofické fakulty, kde po odeznění státní hymny byl pietní akt pro veřejnost ukončen.
The funeral procession reached the Faculty of Arts where, after the national anthem, the memorial ceremony for the public
came to an end.
Pavel Dias
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Vladimír Lammer

Rakev s ostatky byla převezena na Olšany, kde pohřební obřad proběhl jen za účasti rodiny
a přátel Jana Palacha.
The coffin holding the body was transferred to Olšany for the burial service, which was attended
by a small circle of Jan Palach’s family and friends.

Vladimír Lammer
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Jovan Dezort

Pohřební obřad celebroval evangelický farář Jakub Trojan.
The burial service was performed by the evangelical pastor Jakub Trojan.
Vladimír Lammer
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Jovan Dezort

Miroslav Hucek
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Tibor Borský

Tibor Borský ➔
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EPILOG

Josef Hník

26. ledna večer na Václavském náměstí protestovalo asi 600 lidí proti odstranění pietní výzdoby ze sochy sv. Václava a kašny
Národního muzea.Veřejná bezpečnost při zákroku proti demonstrantům použila slzný plyn a zadržela 199 osob. 27. ledna demonstrovalo
na Václavském náměstí asi 2000 lidí, které jednotky veřejné bezpečnosti vytlačily do postranních ulic. Zadrženo bylo 16 osob.
In the evening on 26 January, about 600 people gathered in Wenceslas Square to condemn the clearance of the tributes from
the statue of St Wenceslas and the National Museum fountain. The police used tear gas to break up the demonstrators and arrested
199 people. On 27 January, approximately 2,000 people demonstrated in Wenceslas Square; the police drove them out of the square
into the side streets. Sixteen people were arrested.
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Miroslav Zajíc

28. ledna dopoledne byl prostor kolem pomníku
sv. Václava „sadově upraven“ a byl hlídán veřejnou bezpečností. (28. března 1969 po vítězství Československa
nad Sovětským svazem v hokeji lidé keře kolem pomníku
spontánně spálili.)
On 28 January, the area around the St Wenceslas
monument was given a ‘horticultural makeover’ and was
guarded by the police. (On 28 March 1969, following
Czechoslovakia’s ice-hockey triumph over the Soviet Union,
people spontaneously burned the shrubbery around
the monument.)
Miroslav Zajíc

➔ Ivo Gil
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Miroslav Hucek

V den 21. výročí komunistického převratu, 25. února 1969, se rozhodl Palacha následovat osmnáctiletý
student Střední průmyslové školy železniční v Šumperku Jan Zajíc. Zklamán tím, že Palachův čin neměl
za následek žádnou dlouhodobější reakci ve společnosti, se na Václavském náměstí v průjezdu domu
č. 39 polil benzínovým čističem, vypil kyselinu a zapálil. Už se mu však nepodařilo z průjezdu vyběhnout
na náměstí a po několika krocích upadl na zem a vzápětí zemřel. Konání pohřbu Jana Zajíce v Praze
zamezila. Jeho ostatky byly převezeny do rodného Vítkova, kde byl 1969 pohřben.
On the 21st anniversary of the Communist coup, 25 February 1969, Jan Zajíc, an 18-year-old student
of the Technical College for the Railway Industry in Šumperk, decided to follow in Palach’s steps.
Disappointed that Palach’s act failed to trigger a longer-lasting reaction in society, he doused himself
in petroleum cleaner, drank some acid and set himself ablaze in the passageway of 39 Wenceslas Square.
However, he failed to run out of the passageway into the square, instead collapsing to the ground
and dying after a few steps. The state police prevented Jan Zajíc’s funeral from being held in Prague.
His remains were transferred to his hometown of Vítkov, where he was buried on 2 March 1969.
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Miroslav Hucek
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Miroslav Hucek

Miroslav Hucek

Miroslav Hucek
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Miroslav Hucek

➔ Miroslav Hucek
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Vy všichni, na které můj čin zapůsobí a kteří nechcete, aby byly další oběti,
uposlechněte následující výzvy! STÁVKUJTE, BOJUJTE! „KDO NEBOJUJE. NEVÍTĚZÍ!“
Nemám na mysli jen ozbrojený boj!
Ať moje pochodeň zapálí Vaše srdce a osvítí Váš rozum!
Ať moje pochodeň svítí na cestu k svobodnému a šťastnému ČESKOSLOVENSKU!
Měli jsme dvě šance a obě jsme promarnili. Vytvářím šanci třetí. NEZAHAZUJTE JI!
Jen tak budu žít dál. UMŘEL JEN TEN, KDO ŽIL PRO SEBE!
Jan Zajíc
Poslední dopis Jana Zajíce

All of you who are affected by my act and do not want there to be further sacrifices,
heed the following appeals!
STRIKE, FIGHT! ‘HE WHO DOESN’T FIGHT CANNOT WIN!’
I do not mean just an armed struggle!
May my torch ignite your hearts and illuminate your minds!
May my torch light up the road to a free and happy CZECHOSLOVAKIA!
We’ve had two chances and we wasted both of them. I’m creating a third opportunity.
DON’T THROW THIS ONE AWAY!
This is the only way I can live on. ONLY THOSE WHO LIVE FOR THEMSELVES DIE!
Jan Zajíc
Jan Pikous
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Jan Zajíc’s final letter

[ 133 ]
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TÍHA KAPITULACE
Přepadení Československa armádami Varšavského paktu znamenalo pro Čechy a Slováky kruté probuzení z několikaměsíčního opojení svobodou do syrové reality východního despotismu.
V noci z 20. na 21. srpna 1968 vpadli agresoři do spící země
s jediným úmyslem: obnovit v ní své pořádky a vrátit ji do poddanského postavení. Ukázalo se však, že to nepůjde tak rychle
a podle původního plánu. Přepadené národy se postavily vojenské mašinérii na odpor, lidé holýma rukama a slovy bránili svobodu a požadovali státní nezávislost na Sovětském svazu, jak se
tehdy nazývalo velkoruské komunistické impérium. Ti z vedení
Komunistické strany Československa (KSČ), kteří byli zasvěceni
do invazního plánu, nesplnili svůj úkol – nedokázali uchvátit
moc v zemi a přivítat vojska jako zachránce socialismu.
Vzdorující národ je označil za zrádce a ve spontánním pouličním
plebiscitu je zavrhl. Naopak reformní komunisty, kteří invazi
neuznali a vzápětí byli odvlečeni ze země, považoval za své přirozené vůdce na společné cestě k nezávislosti.
Nastala velmi zvláštní situace. Země byla snadno obsazena
mocnou armádou. Agresor však nechtěl před očima světa rozpoutat válku proti neozbrojeným zástupům v ulicích a nastolit
okupační režim. Chtěl, aby se českoslovenští komunisté jako
hlavní viníci vykloubeného stavu sami ujali složitých a špinavých konsolidačních prací. Samozřejmě pod jeho diktátem a dohledem. Když se však pučistům uvnitř KSČ nepodařilo sestavit
loutkovou vládu, nezbývalo mu, než dopravit do Kremlu internovaného Dubčeka a další odepsané soudruhy. Ve dnech 23.– 26.
srpna se v ruské metropoli uskutečnila „jednání“, v nichž československý stát a spontánně mobilizovaný národ zastupovali ti
i oni – vyvolenci i zrádci. „Delegace“ byla vystavena soustředěnému nátlaku, agresor vyhrožoval masakry v českých a slovenských ulicích. „Rozhovory“ se konaly v atmosféře urovnávání
sporů uvnitř mafiánského klanu. Kolaboranti dál kolaborovali
a reformisté, zachránění a podporovaní jednoznačnou vůlí svých
národů, nenašli odvahu čelit velkým kmotrům z Východu. Moskva je potřebovala zlomit a zavázat si je úpisem s nadiktovanými
podmínkami a závazky. To se povedlo, všichni z „delegace“,

kromě Františka Kriegla, podepsali tzv. moskevský protokol.
S ohledem na protiokupační vůli československé veřejnosti to
znamenalo kapitulaci.
Proč věci dospěly tak daleko? Co se stalo s československou
společností v posledních měsících před invazí? Události jara,
léta, podzimu a zimy 1968/1969 – mnohokrát exponované
z nejrůznějších úhlů – asi nejpřiléhavěji charakterizoval kanadský historik Gordon Skilling jako přerušenou revoluci. Na přelomu let 1967/1968 se v KSČ odehrál „palácový převrat“, v němž
byl odstraněn dlouholetý stranický vůdce, kovaný aparátník
Novotný a na jeho místo přišel neznámý slovenský komunista
Dubček. Noví vládci začali hovořit o určitém uvolnění napětí ve
společnosti a nezbytnosti reforem. Aby si v pokračujících
vnitropartajních bojích naklonili veřejnost, tak na počátku února1968 zrušili cenzuru. Překvapivé rozhodnutí mělo dalekosáhlé
následky. Uvolnila se všechna stavidla, která dvacet let zadržovala pravdu o povaze režimu a bránila názorové pluralitě, která
najednou vytryskla v mnoha gejzírech. Režim byl tlačen do role
kajícníka a ztrácel kontrolu na překotným vývojem. Sovětský
vůdce Brežněv, jemuž přizvukovali představitelé satelitních států, to sledoval s podrážděnou nelibostí. Od března 1968
Dubčekovo vedení společně tvrdě kritizovali a žádali okamžitou
nápravu. Avšak obnovení pořádku podle moskevského metru
bylo možné už jen za cenu tvrdých opatření proti osvobozující
se společnosti, jež procházela živelnou demokratizací zdola.
Vznikaly nové organizace, spolky, kluby. A ty, které dosud působily v podřízeném postavení uvnitř Národní fronty, hledaly cestu
k plné nezávislosti. Vůle k demokracii prostoupila dokonce samotnou komunistickou stranu, zejména řadové komunisty a nižší složky hierarchie. Totalitní straně ochrnula páteř – leninský
„demokratický centralismus“. Naproti tomu intence vedení KSČ
nikdy nepřestaly být totalitní. Obsah nejvyšších stranických rezolucí z května a listopadu 1968 se v základním úmyslu ovládat
a řídit společnost nijak nelišil, přestože první byl přijat v reformním a druhý v restauračním čase. Mezi úmysly vůdčích reformních komunistů a vůlí společnosti vždy existovala trhlina.
Zpočátku ji však překlenovala důvěra lidí v jiný, polepšený režim
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– „socialismus s lidskou tváří“, reprezentovaný usměvavým komunistou Dubčekem, který se sám neodvážil potlačit svobodu
slova a zavést vládu tvrdé ruky.
Kremelští imperátoři považovali prvního tajemníka ÚV KSČ za
slabého vůdce, neschopného uplatnit marxisticko-leninské zásady řízení – to znamenalo zkrotit „kontrarevoluční živly“ a přitáhnout „socialistické společnosti“ uzdu. Oni však byli odhodláni
nepustit zdivočelou zemi ze svého sevření za žádnou cenu.
Viděno z Moskvy se Češi a Slováci doslova utrhli ze řetězu
a stali se špatným příkladem pro obyvatelstvo v dalších satelitních státech. Poslušní představitelé východního Německa,
Polska, Maďarska a Bulharska byli s Moskvou „bratrsky“ zajedno a přislíbili účast na intervenci. Brežněv a spol. proto poslali
do Československa velkou trestnou výpravu pod rudou vlajkou
se srpem a kladivem. V prvních dnech invaze ovšem pochopili,
že vzpoura je větší, než mysleli. Byli nuceni změnit plán a zahájit
normalizaci s odepsaným Dubčekem v čele KSČ. Věděli, že to
bude náročnější na čas i prostředky, jejich trpělivost však měla
své meze. Podávání normalizačního séra v menších dávkách nesmělo trvat dlouho.
Jednotný národní a občanský odpor proti okupaci znamenal
naději. Návrat odvlečených reformistů 27. srpna 1968 z Moskvy
se odehrál v citově velmi vypjaté atmosféře. V ní byli kapitulující
Dubček, Černík, Smrkovský, Svoboda doslova před zraky celého
národa symbolicky dosazeni na svá původní místa. Důvěru lidí
neztratili, protože korumpující obsah moskevského protokolu
zůstal utajen. Začala první normalizační opatření: byl zrušen odbojný, protiokupační 14. sjezd KSČ, byli odvoláni první nepohodlní funkcionáři, naopak zrádci a kolaboranti zůstali ve funkcích,
byla obnovena cenzura, 18. října přijalo Národní shromáždění
smlouvu o pobytu sovětských vojsk (228 bylo pro, jen 4 hlasovali proti). Okupanti zesílili provokativní bolševickou propagandu. Sovětská ambasáda koordinovala konsolidační síly v KSČ,
k nimž se postupně přidávali tzv. realisté. Vůle zachráněných
komunistů udržet společnost v reformním kurzu se ukázala jako
drasticky omezená, nejen vnějším tlakem, ale zejména jejich
vnitřními, ideologickými a partajně byrokratickými dispozicemi.
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Zůstali věrni straně a věci komunismu. Zmíněná trhlina mezi
jejich možnostmi (a schopnostmi) a očekáváním veřejnosti se
zcela obnažila. A iluze jednoty se do ní rychle propadala.
Především mladí lidé prožívali kruté rozčarování. S ohroženou
svobodou se ztotožnili silou svého neposkvrněného idealismu
a nemohli se jí dobrovolně vzdát ve jménu žádného politického
realismu. Ústřední výbor KSČ – komandovaný z Kremlu – projevil na svém listopadovém zasedání neskrývané odhodlání uvést
věci do starých pořádků. Studenti reagovali stávkou od 18. do
20. listopadu 1968. Organizačně ji zvládli, zejména propojení
s odborovými samosprávami bylo nadějné. Nátlak na rozhodující mocenské orgány se však míjel účinkem. Události se sunuly
vlastní vahou po nakloněné rovině: mezi nepřehlédnutelnými,
avšak jednorázovými protestními akcemi nepřetržitě pokračovaly drobné a korumpující normalizační práce skládající se z malých i větších ústupků, kompromisů a obratů. Měsíc po studentské stávce se konal velký sjezd odborářů z kovoprůmyslu.
Dělníci trvali na dalším vytváření podnikových samospráv, nezávislých na komunistické straně. Nabídli mocnou záštitu Josefu
Smrkovskému ve snaze prosadit jej do funkce předsedy
Federálního shromáždění. Smrkovský se však poddal politickým
tlakům, vzdal se podpory odborářů a studentů a přijal nižší
funkci v česko-slovenském parlamentu. Zanedlouho přišel
i o ni.
Naděje se drolila, rozpadalo se odhodlání. Demokratickým
hnutím zmítaly spory. Populární komunisté dávali najevo nechuť
k opozičním akcím na svoji podporu. Žádali veřejnost o „klid“
k práci a o „důvěru“. Většina obyvatel už ztratila zájem o věci
veřejné a tím vlastně vystavovala ty, kteří stále bojovali, do pozice nezodpovědných radikálů provokujících okupační jednotky,
stažené do kasáren, k druhému pochodu do měst. Přiblížil se
čas morálně rozvratné inverze hodnot, v němž noční přepadení
a okupace projdou podvodnou transmutací a budou vydávány
za bratrskou pomoc při záchraně socialismu.

JAN PALACH
V roce 1968 dovršil Jan Palach dvacátý rok svého života a začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Také on velmi hluboce prožíval krátký, ale bouřlivý a převratný
čas, v němž se extáze svobody propadala do jámy beznaděje.
Nepatřil mezi studentské předáky, veřejně známé či jinak výjimečné osobnosti své doby, přesto je všechny prudkým světlem
jedinečného činu oslnil a zastínil. Miloval historii a pozapomenuté rčení, že je učitelkou života, pro něj platilo beze zbytku.
Obdivoval osobnosti velké mravní síly. Mezi nimi českého náboženského reformátora Jana Husa – odsouzeného kostnickým
koncilem a upáleného roku 1415, který neodvolal, co považoval
za pravdu, a nezalekl se ani smrti ohněm. O pět a půl století později se jí nezalekli buddhističtí mniši protestující sebeupálením
proti válce ve Vietnamu. Také na ně se Jan odvolával a pravděpodobně znal výjev ze známé fotografie Malcolma Browna
z roku 1963, na níž mnich, obklopený plameny, setrvává klidně
v lotosové pozici, jako by se ho spalující oheň nedotýkal. Podle
očitých svědků si Jan na studentské koleji umístil nápis: „Nejen
velké myšlenky míti, ale velké činy konati“. Nenápadný mladík
byl mužem velké vnitřní síly a po srpnu 1968 si stále naléhavěji
kladl otázku, čím probudit národ z kapitulantského uhranutí. Ale
co zmůže jedinec z masa a kostí proti mocné mašinérii? Z dokumentu, objeveného nedávno, víme, že přemýšlel i o odbojové
akci – studentská skupina měla obsadit Československý rozhlas
a vyzvat národ k protestu proti politice odevzdanosti.
Ve čtvrtek 16. ledna 1969 před 14.30 se Jan Palach na
Václavském náměstí v centru Prahy zapálil, aby jako živá pochodeň vyburcoval svůj národ z letargie. Za tři dny zemřel
v pražské nemocnici. Pohřeb 25. ledna se stal celonárodní tryznou. Na místě zanechal dopis, ve kterém s věcností, jež bere
dech, vysvětlil důvody svého rozhodnutí. Z dochovaného konceptu vyplývá, že své sdělení zkracoval a koncentroval. Nechtěl
poslední vzkaz přetížit exaltovanými slovy, zbytečnými ornamenty či dalšími podmínkami (z definitivního znění dopisu například vypustil požadavek odchodu všech vlastizrádců, uvedených jmenovitě, z veřejného života). Ponechal dva požadavky:
zrušení cenzury a zákaz distribuce kolaborantsko-okupačního

plátku Zprávy. Žádal jejich splnění do pěti dnů a zároveň vyzval
„lid“, aby vstoupil do časově neomezené stávky. Pokud by se
nic z toho nestalo, měly „vzplanout další pochodně“. Dopis
oznamuje existenci dobrovolníků, kteří jsou odhodláni upálit se
pro „naši věc“ (a z konceptu vysvítá, že tou věcí byly – svoboda a demokracie). Jan píše, že si vylosoval jedničku a dostalo
se mu cti být „pochodní č. 1“.
Existence organizované skupiny živých pochodní se neprokázala a pochybuje se o ní. Ve své době však byla považována za
pravděpodobnou. O mimořádně silném vlivu Janova činu svědčí
okamžitá vlna asi dvou desítek sebevražd nebo pokusů o ně –
sebeupálením i jinými způsoby. Přesáhla československé hranice a je vysvětlovaná psychickou labilitou aktérů zasažených jedinečnou pražskou událostí. Ať byly motivace těch, kteří si brali
život, jakékoliv, je nesporné, že Janův oheň vyzařoval mimořádnou, doslova radiační silou.
Možná nejhlouběji jeho čin promyslel kritik Jindřich
Chalupecký v reflexi Smysl oběti, otištěné na počátku února
1969. Absolutní oběť překračuje jakýkoli racionální rámec, patří
k pradávným obětním rituálům. Československá moderní a sekularizovaná společnost – řídící se pragmatickou etikou, avšak
právě v této chvíli prožívající velmi silný existenciální otřes – se
na něj podprahově rozpomněla. Absolutní oběť nelze podrobit
racionální analýze a odvysvětlit. Proto také jeden ze studentských předáků označil Janův čin za blesk z jiného světa. Až do
pohřbu – jako by vedeni vyšší mocí – ctili lidé pietní, svatý čas.
Právě proto by halasná politická manifestace byla považována
za znesvěcení. Chalupecký mluví o nesmírné fyzické síle zástupů kráčejících k Janově rakvi, síle bytostně niterné. Bylo-li tomu
tak, jak říká, pak v nezpochybnitelném činu vězel hluboký rozpor. Vždyť měl vyburcovat lidi k okamžitým politickým protestům! Připomeňme si dopis z 16. ledna: hráz proti poraženectví
měla vyrůst do pěti dnů! Národ měl být na nohou a ve všeobecné protestní stávce! Avšak 21. ledna, pět dní po Janově činu
a dva dny po jeho smrti, národ truchlil nad oslňující obětí svého
syna. Podle některých svědectví si krátce před smrtí uvědomil,
že oněch pět dnů, které lidem vyhradil na probuzení, je zoufale
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krátká doba a požádal o její prodloužení. Takové vyhlášení bychom mohli považovat za změnu bojové taktiky, ale s jistotou to
tvrdit nemůžeme.
Veřejnost jeho oběť pochopila a přijala, nebyla však schopna
(anebo nemohla) využít ji k činu, který Jan Palach žádal.
Nesmírná fyzická síla zástupů zůstala obrácená do sebe. Jeden
z vnějších důvodů nepochybně spočíval ve všeobecné únavě
z marných mobilizací, které nedokázaly zvrátit demoralizaci
Moskvou odepsaných a národem zachráněných politiků, stále
hlouběji zapadajících do pasti ústupků, na jejichž konci čekala
úplná ztráta moci, odchod z politiky a vymazání z veřejné paměti. Na některé komunistické intelektuály dopadla závratná mravní
hloubka činu drtivě a odhalila jejich neschopnost hájit a uhájit
vlastní ideály.
Palach, přísný sám k sobě, žádal po spoluobčanech mnoho.
Dobové reakce na jeho čin, přinejmenším ty zaznamenané a uchované pro paměť, se vyznačují rozpolcenou bezradností. Není
divu, je nadmíru těžké verbálně reagovat na absolutní oběť. V její blízkosti slabnou všechna slova. Tvrdilo se, že čin sebeupálení
„nemá v moderní historii Evropy obdoby“. Bezradný údiv dokládají například slova Josefa Smrkovského, jenž se i přes nesouhlas politbyra ÚV KSČ účastnil pohřbu. Na shromáždění Svazu
vysokoškolských studentů 18. ledna v Brně řekl: „Čin Palacha,
to přece Evropa nezná, nevím, zda to působí, ale v nějaké perspektivě by ty Zprávy mohly přestat.“ Předpokládal snad, že
Palachova oběť přiměje okupanty ukončit demagogickou propagandu? Mezi tichem absolutní oběti a politickými řečmi vězela
nepřekonatelná vzdálenost. Další dobový výrok říká: „Zoufalství
a smrt nejsou programem, jen živí mohou bojovat proti násilí“.
Kromě toho, že z něj žádné odhodlání nevyzařuje, vyznívá absurdně: zoufalý Palach svým odchodem ze světa utekl před odpovědností, byl vlastně zbabělý. Tady se rozevřela propast neporozumění.
Krátký a drásavý filmový dokument o Janově pohřbu Ticho
doprovodila stejnojmenná píseň Bohdana Mikoláška. Zpívá se
v ní o „tichu seřazeném v průvodu“, tichu, které si každý ponese s sebou. Píseň nese hořké sdělení: „Zemřel živý člověk
a mrtví zůstali žít.“ A písničkář se ptá: „Proč jen ten oheň tolik

[ 138 ]

stál?“ Bez odpovědi. V písni zní ticho dvojí ozvěnou – hluboké
pokory a bezmoci. Ale na otázku, hořkou jak pelyněk, přece
existuje odpověď – Palachova: abyste se vzchopili k činu!
Z hlediska jakékoliv reflexe musela zvítězit logika života.
Rozum neunese tíhu sebepopření. Básník Jaroslav Seifert prosil
mladé lidi: „Nechcete-li, abychom se zabili všichni, nezabíjejte
se.“ Všeobecná snaha zabránit dalším úmrtím doprovázela
Janův krátký pobyt v nemocnici od 16. do 19. ledna. Veřejné
vyznění jeho posledních, těžko srozumitelných slov a vět, obtížně spojitelných do souvislých vzkazů, bylo podle jejich tlumočníků v podstatě jediné: ať to už nikdo nedělá. Strach z nových
pochodní zcela překryl bojovně apelativní význam oběti. Jiné
Janovy výroky (např. „My se nechceme zabít, jen zapálit.“ –
„Něco se musí udělat.“ – „Člověk musí být statečný.“), zprostředkované očitými svědky, nepřevládly nad všeobecnou (možná nevyhnutelnou) vůlí k pokorné tiché pietě. Bylo tomu tak, že
v celonárodním usebrání nad výjimečným skutkem lidé nahlédli
tragiku mrazivě přítomného kapitulantského času a ponořili se
do ní jako do nezvratného osudu?
Někteří ovšem pochopili Janův čin jako politickou výzvu.
Především studenti. Z jejich reakcí byla ještě patrna vůle k protestu. Oběť označili za „hluboce lidský, důstojný, uvážený, politický protest racionálně uvažujícího člověka“ a obvinili politické
vedení státu z malosti, zrady a kapitulantství. Obvinili také sami
sebe z pasivity. Snažili se ještě rozdmýchat skomírající plamínek
národního a občanského vzdoru, který v okupačním týdnu od
21. do 27. srpna 1968 zářil plným světlem. Jejich cíl zůstával
stejně prostý: skutečná demokracie jako možnost zvolit si politickou reprezentaci, která bude přímo odpovědná za své činy.
V prohlášení studentů se však také ozývá bezradnost apelu, který zůstává nevyslyšen: „Nemáme v českých zemích jediný orgán moci, který by vzešel z naší svobodné vůle. Miliony českých lidí jsou napadány jako pravicové nátlakové skupiny a nemohou se bránit.“ Zračí se v něm již zmíněné, fatální nedorozumění spočívající v hlubokém rozporu tzv. demokratizační politiky Pražského jara: reformní komunisté nikdy nezpochybnili
svou bolševickou základnu, svobodné volby a opoziční strany

byly daleko za obzorem jejich reformního odhodlání. Naproti
tomu aktivní veřejnost spontánně směřovala k samosprávné
občanské společnosti a přímé odpovědnosti volených zástupců.
Od 16. do 25. ledna 1969 se konaly studentské protestní akce –
hladovky, pokojné průvody Prahou, skandování hesel (mezi nimi
i dvou Janových požadavků – zrušení cenzury a zákazu Zpráv),
přejmenování náměstí Krasnoarmějců na náměstí Jana Palacha
atd.
Režim byl protestní obětí zneklidněn. Mobilizoval armádu
a policii, ale mítinky rozháněl až po pohřbu. Politické symboly –
první muž strany Dubček, prezident Svoboda a další – vyjádřily
soustrast Janově matce. Nejvyšší stranický orgán se obával
dalších živých pochodní, které mohly zkomplikovat i rozvrátit
postupující normalizační práce. Disponoval důvěrnými policejními hlášeními tvrdícími, že studentští předáci si další politické
sebevraždy nepřejí. Za nejdůležitější proto považoval – „odčísnout nalepující se elementy“a „přiživující se výrostky“. To znamenalo oddělit ty, kteří chtěli v Palachově duchu mobilizovat
společnost proti normalizačnímu režimu, od těch, kteří chtěli jen
truchlit. Smutečně protestní akce nebylo nutné rozhánět, nepřerostly v živelný společenský odpor, zůstaly omezeny na studentskou obec. Studenti manifestovali klidně, aby nezneuctili mimořádný čin a smrt svého kolegy. Jedno z jejich hesel obsahovalo
jakoby již nezúčastněné, vlastně stoické konstatování: „Co říci
o době, ve které světlo budoucnosti přinášejí hořící těla.“ Světlo
budoucnosti.
Jeden z účastníků statisícového Palachova pohřbu pochopil
ono ticho, které se neproměnilo ve výkřik vzdoru, jinak. Vyjádřil
to v drásavé osobní zpovědi: „To ticho řve ze mne / … / Ticho
rve uši / Všichni to vědí a mlčí / Ústa jim zacpal strach ze života
i smrti.“ Byl to středoškolský student ze Šumperka Jan Zajíc,
který se 25. února 1969 v chodbě domu č. 39 na pražském
Václavském náměstí zapálil. Zemřel, než stačil vyběhnout ven
mezi lidi. V dopise na vysvětlenou a rozloučenou si druhý Jan
řekl o manifestační pohřeb v Praze, poslední rozloučení se však
uskutečnilo v severomoravském Vítkově. Na počátku dubna
1969 na Velký pátek se na náměstí v Jihlavě zapálil komunista

Evžen Plocek, hluboce rozčarovaný z kapitulantského marasmu
v komuistické straně. Zemřel o čtyři dny později. O jeho činu
nesměl denní tisk informovat. Umírajícího Plocka vyslýchala
Státní bezpečnost, on protestní a politickou motivaci své oběti
neodvolal.

OBNOVENÍ STARÝCH POŘÁDKŮ
V čase Plockova činu, na přelomu března a dubna 1969, považoval agresor a okupant situaci za zralou k vymetení „pravicových oportunistů“ a nástupu „zdravých sil“ do čela KSČ. Za záminku mu posloužilo druhé vítězství československé hokejové
reprezentace nad týmem Sovětského svazu na mistrovství světa
ve Stockholmu, které vyvolalo spontánní demonstrace v Praze
a dalších městech. Výbuch nadšení svědčil o obrovské síle potlačovaných emocí, ale také o limitech demokratického hnutí,
které se vášnivě identifikovalo se zástupným vítězstvím.
Imperátorům došla trpělivost. Znovu se vyhnuli vojenskému zákroku, znovu jím jen vyhrožovali. A znovu to stačilo. Do Československa vyslali zlého muže – vrchního velitele Sovětské armády Grečka. Maršál přiletěl bez ohlášení, předvolal si československé generály a řval na ně jak na ukoptěné vojíny.Vyčetl jim,
že nepotlačili demonstrace po hokejovém utkání a nezjednali
pořádek ve vlastní armádě. Dokonce požadoval náhradu za sovětský majetek (!) zničený při pouličních nepokojích. Choval se
jak imperátorův emisar, který přijel potlačit povstání do gubernie. Z šokovaných a vystrašených podřízených snadno učinil
svoji nátlakovou skupinu a vyslal ji na rozkolísané vedení KSČ.
S odepsaným Dubčekem už kremelské centrum nekomunikovalo.
Po tajných domluvách s Moskvou byl vybrán pro funkci nejvyššího místodržitele v československé gubernii Gustáv Husák.
A byl vybrán dobře. Dokonale ztělesnil leninské ctnosti – počínal si jako pravý bolševik na vrcholu hierarchie. Dokázal, že je
mužem mocenských rétorik, taktik i praktik. Na dubnové schůzi
stranického vedení mluvil o metodě břitvy, která odřeže shnilé
okraje od zdravého jádra – nejprve v nejvyšších stranických
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orgánech, pak uvnitř celé strany a bude-li to třeba i v rámci celé
společnosti. Postupoval metodicky a se souhlasem Moskvy (ta
musela mírnit horlivce Indru a Biľaka, kteří by rozsáhlé čistky
nejradši zahájili ihned). Takzvaní realisté se přidávali k Husákovi.
Zaštítěni mocí z Východu znovu cítili oprávnění vládnout, zavádět osvědčené pořádky a zajišťovat socialistický blahobyt.
Husák to formuloval jako odpovědnost za 14 miliónů Čechů
a Slováků, o nichž dobře věděl, že se nakonec smíří s nevyhnutelnou realitou existence uvnitř komunistického impéria a dají
přednost vynucenému klidu před vysilujícími a neúčinnými mobilizacemi. Mluvil o své politice sebevědomě jako nějaký césar –
nazýval ji vědou a uměním. V pokračující normalizaci se místodržitelská legitimita jako by prohlubovala. Ospravedlňovala ji
přítomnost Sovětské armády v zemi. Ještě byla dána věrností
komunistické straně a Sovětskému svazu; principem „demokratického centralismu“, jenž byl autoritářským protikladem otevřené demokratické odpovědnosti (k níž směřovali srpnové zástupy, studenti, odboráři, umělci, intelektuálové); a konečně „třídním“ pojetím skutečnosti, které umožňovalo podle potřeb
odřezávat „elementy“ uvnitř i vně strany. Strana potřebovala jen
znovu pevně uchopit své osvědčené nástroje.
Třídní morálku, principy a nástroje ctili v politbyru všichni bez
výjimky, tedy i ti, které veřejnost po 21. srpna 1968 povýšila na
vůdce protiokupačního vzdoru. Dubček, Černík, Smrkovský
i Svoboda byli nakonec odstraněni z funkcí, na nichž lpěli.
Nejpozději Svoboda, jenž byl možná až do smrti přesvědčen
o svém státnickém činu, kterým v srpnu 1968 zabránil velkému
krveprolití a přispěl k obnovení československo-sovětského přátelství. Černík se upřímně kál (provedl sebekritiku, jak se tomu
říkalo v partajním žargonu). Před soudruhy se vyzpovídal ze
svého poblouznění, uznal chyby a byl připraven nést svůj díl
odpovědnosti před nejvyšší komunistickou instancí. Dubček se
houževnatě snažil vyvrátit kritiku, která se od poloviny roku
1969 snášela na jeho hlavu. V partajních disputacích, jimž
vládla leninská dialektika břitvy, ale nemohl uspět a podle všeho
si to neuvědomoval. Marně odmítal obvinění, že se spolčoval
s „pravicovými živly“ Krieglem a Smrkovským. Do poslední
chvíle se hájil jako pravověrný komunista, toužící pokračovat
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v práci pro stranu. V rituální sebekritice mu zřejmě bránila jen
uražená hrdost zkrachovalého vůdce.

menutých postav, peripetie a zápletky, jimiž procházely, dialogy
i monology, to vše bylo zaznamenáno, je zpřístupněno a volá po
koncentrovaném ztvárnění v napínavém ději s katarzí.

HALASNÉ DRAMA A MOCNÉ TICHO

Výjimečné místo v dramatu patří Janu Palachovi. Jeho oběť
stojí jako sloup nejen proti malomyslnosti, slaboduchosti a politickému realismu všech odstínů, ale stojí také proti moci, zdánlivě nepřemožitelné. Mnozí lidé si v sobě nesli ono hluboké ticho. Janův hrob na pražských Olšanských hřbitovech byl stále
obklopen hořícími svícemi a stal se místem paměti ozářeným
plamínky vnitřní účasti. Nervózní moc usilovala o jiné ticho –
o mlčení a zapomnění. Nejprve se zbavila bronzové posmrtné
masky na náhrobku. Proti výslovné vůli pozůstalých ji dala rozřezat a odvézt. Dále bezohledně naléhala na Janovu matku, aby

V historických přehledech československého dramatu
1968–1969 nakonec zůstane několik jmen. Imperátor Brežněv –
další z dynastie komunistických carů hájících zájmy východní
světové velmoci přes hlavy malých podrobených národů. Jeho
nešťastný vazal Dubček, komunista na scestí, neschopný potlačit „kontrarevoluci“, ani se postavit do čela demokratického
hnutí. Jiný vazal Husák, muž moci – oběť stalinských čistek
z 50. let, které sám pomáhal roztáčet –, jemuž návrat na vrchol
hierarchie poskytl plnou satisfakci. Agenti Moskvy a neúspěšní
pučisté Biľak a Indra, srpnovou veřejností stigmatizovaní za
vlastizrádce, kteří však z vůle imperátora vládli ještě dvacet let
(než je v dalším historickém účtování, společně s Husákem,
smetla nová, širší a silnější, protitotalitní vlna). Populární řečník
Smrkovský, který se ve jménu normalizačního realismu vzdal
role tribuna lidu a odmítl mohutnou podporu od zástupů věrných odborářů a studentů, marně hledajících svého lídra.
Odvážný Kriegel, který jako jeden z mála vysoce postavených
komunistů Pražského jara dokázal nahradit bezvýhradnou poslušnost komunistické straně přímou odpovědností svému národu – nepodepsal moskevský protokol a hlasoval proti potupné
smlouvě o „dočasném“ pobytu sovětských vojsk v Československu. Nelze vynechat kolektivní postavy – srpnové zástupy
čelící rozvahou a vtipem po zuby ozbrojeným vojákům. Dělnické
odbory toužící po skutečné samosprávě, o kterou je po srpnu
1968 znovu připravila komunistická strana jako samozvaný
zástupce dělnické třídy. Tragickou studentskou generaci, která
poznala cenu a nesamozřejmost svobody, protože se jí musela
vzdát. Umělecké svazy hájící do poslední chvíle nezávislost kultury na moci a ideologii. Sama historie vytvořila tyto postavy.
Pokud by se nějaký dramatik odhodlal otevřít toto téma, našel
by v něm řadu námětů a charakterů, podobně jako kdysi Shakespeare či Shaw ve středověkých dějinách. Skutky i gesta připo-

souhlasila s přemístěním synova hrobu z metropole do středočeských Všetat. Paní Palachová se bránila, že syn nepatří jen jí,
ale celému národu. Státní bezpečnost, maskující se za Pohřební
službu, dosáhla svého po pěti letech nátlaku. Ve čtyři hodiny
ráno 22. října 1973 byl hrob vykopán, Janovy tělesné ostatky
převezeny do strašnického krematoria, spáleny a popel předán
matce. Vykopat hrob často přesahuje přirozené síly. Hrobníkům
byly na státní útraty zakoupeny dvě lahve koňaku. Na Janovo
místo pohřbili neznámou Marii Jedličkovou. Nazítří se kolem
jejího hrobu, který zůstal místem Jana Palacha, znovu objevily
zapálené svíčky. Ono světlo budoucnosti zazářilo v Palachově
týdnu v lednu 1989. Ticho se v něm proměnilo v několikadenní
bouři protestů, v nichž se obnovilo kritické veřejné mínění
a skončila doba normalizace.
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THE REST IS SILENCE
JIŘÍ SUK

THE BURDEN OF CAPITULATION
When the armies of the Warsaw Pact attacked Czechoslovakia,
Czechs and Slovaks were cruelly awakened to the brutal reality
of eastern despotism after months of enjoying the flush of
freedom. Between dusk on 20 August 1968 and daybreak the
next day, the aggressors invaded the slumbering country with
a single goal: to restore their brand of order and reinstate servility. However, it became clear that this would take longer than
expected and that the initial plan was not fit for purpose. The
Czech and Slovak people put up a fight against the invading
armies, using their bare hands and voices to defend their
freedom and demand the independence of their state from the
Soviet Union, as the Great Russian Communist Empire was
then known. Those among the upper echelons of the
Communist Party of Czechoslovakia (the KSČ) who were in on
the invasion plan failed to accomplish their task – to usurp
power in the country and open their arms to the troops as the
saviours of socialism. Labelled traitors by the resistance, the
general consensus of the man on the street was to write them
off. In contrast, the reform-minded Communists who refused to
acknowledge the legitimacy of the invasion and found themselves immediately hauled out of the country were held up by the
people as their natural leaders on the common path to independence.
A peculiar situation arose. A mighty army had occupied the
country with ease. Yet the aggressor, with the world’s eyes trained on it, was unwillingly to unleash a war against the unarmed
hordes that had taken to the streets and establish a regime based on military occupation. Instead, it wanted the Czechoslovak
Communists, whom it held mainly responsible for the disjointed
situation, to do the knotty, dirty work of consolidation themselves. Under the aggressor’s dictate and direction, obviously. Still,
when the putschists within the KSČ failed to organize a puppet
government, there was nothing for it but to spirit the interned
Dubček and his fellow castoffs to the Kremlin. On 23-26
August, Moscow hosted ‘negotiations’, where the Czechoslovak
state and spontaneously mobilized nation was represented by
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two camps – the chosen and the treacherous alike. The ‘delegation’ was put under intense pressure, with the aggressor threatening indiscriminate bloodshed in the streets of
Czechoslovakia. The atmosphere of the ‘talks’ could be likened
to a Mafia Family dealing with a feud. The collaborators went on
collaborating while the reformists, though protected and backed
by the unequivocal resolve of their nations, were not brave
enough to stand up to the great godfathers of the East. Moscow
needed to break them and bind them by a pact enshrining dictated conditions and covenants, and succeeded in doing so when
all the ‘delegates’, save František Kriegel, affixed their signatures to the ‘Moscow Protocol’. In view of the Czechoslovak public’s anti-occupation sentiment, this amounted to capitulation.
How had it come to this? What had happened to Czechoslovak society in the months leading up to the invasion? The
events of spring, summer, autumn and winter 1968/1969 – laid
bare on innumerable occasions from all manner of angles – are
perhaps characterized most poignantly by the Canadian
historian Gordon Skilling, who terms them an interrupted revolution. As 1967 gave way to 1968, there was a palace coup within the KSČ in which the long-standing Party leader, the dyedin-the-wool apparatchik Novotný, was overthrown and replaced
by the unknown Slovak Communist Dubček. The new government started raising the issue of easing the tension in society
and addressing the need for reform. In order to get the public
onside in the continuing struggle within the Party, they abolished censorship in early February 1968. This remarkable move
had wide-reaching implications. It loosened all the floodgates
that, for 20 years, had kept the truth about the nature of the
regime at bay and thwarted plurality of opinion; suddenly they
were springing leaks all over the place. The regime was forced
into the role of penitent and lost control of the rapidly changing
situation. The Soviet leader Brezhnev, seconded by the representatives of satellite states, looked on with peevish displeasure. Starting in 1968, they condemned Dubček’s leadership and
demanded a swift remedy. However, restoring order according
to the Moscow yardstick would be achievable only by means of

harsh inroads against a society that was now on the road to
liberation and that was being democratized elementally from the
grassroots level. New organizations, associations and clubs
were forming. Those that had previously been powerless entities within the National Front were looking for a way to attain full
independence. The inclination towards democracy even infiltrated the Communist Party, especially among rank-and-file members and the lower rungs of the hierarchy. The totalitarian party’s backbone – Lenin’s democratic centralism – had been paralyzed. In contrast, the intentions of the KSČ’s leadership never
stopped being totalitarian. The content of the supreme Party
resolutions from May and November 1968 did not differ in
terms of the fundamental aim of orchestrating and policing society, even though the former was adopted at a time of reform
and the latter in the spirit of restoration. There was always
a rift between the plans of the leading Communist reformists
and the will of society. Initially, however, this fissure was bridged by the people’s confidence in a new, improved regime –
‘socialism with a human face’ – represented by the smiling
Communist Dubček, who himself dared not stifle freedom of
expression or introduce hard-handed rule.
The Kremlin imperators viewed the First Secretary of the KSČ
Central Committee as a feeble leader incapable of applying
Marxist-Leninist principles of governance, which in this case
meant repressing ‘counterrevolutionary elements’ and reining
back ‘socialist society’. Nevertheless, they were determined, at
any cost, not to let this unruly country escape their grip. In
Moscow’s eyes, the Czechs and Slovaks had run riot and were
setting a bad example to those in other satellite countries. The
obedient representatives of East Germany, Poland, Hungary and
Bulgaria, hand in brotherly glove with Moscow, promised to
participate in any intervention. Brezhnev and his cohort thus
dispatched a large-scale punitive expedition to Czechoslovakia
under a red flag adorned with the hammer and sickle. However,
they soon realized that the insurrection was greater than they
had anticipated. They were forced to change their plan and
launch ‘normalization’ with the discredited Dubček at the head
of the KSČ. They knew this would be more time-intensive and

draining on resources, and their patience had its limits. The
administering of the normalization serum in smaller doses was
not allowed to take long.
The united national and civil opposition to the occupation meant
there was hope. The return of the abducted reformists to the
country from Moscow on 27 August 1968 was played out in
a very tense atmosphere. The capitulating Dubček, Černík,
Smrkovský, and Svoboda, in full view of the whole nation, were
symbolically reinstated to their original positions. They had not
lost the confidence of the people because the content of the
comprising Moscow Protocol remained secret. The first normalization measures were introduced: the rebellious, anti-occupation 14 th KSČ Conference was cancelled, the first troublesome
officials were sacked while traitors and collaborators remained
in office, and on 18 October the National Assembly adopted
a treaty on the presence of Soviet forces (228 for, 4 against).
The occupiers intensified provocative Bolshevik propaganda.
The Soviet embassy coordinated the consolidation forces within
the KSČ, who were joined over time by the ‘realists’. The commitment of the rescued Communists to maintain a reform-headed course for society proved to be drastically constrained, not
only by external pressure, but also on account of internal and
ideological predispositions and red-tapism. They remained loyal
to the Party and to the communist cause. The gap between
their possibilities (and capabilities) and public expectation was
completely laid bare. And the illusion of unity rapidly disappeared down that hole.
Young people in particular experienced cruel disenchantment. They identified with this endangered liberty through
the force of their untainted idealism and were unable to surrender such freedom voluntarily in the name of any political realism. At its November meeting, the KSČ Central Committee,
controlled by the Kremlin, expressed the unconcealed determination to return to the old order. In response, students went on
strike from 18 to 20 November 1968. This action was well
organized, and the ties forged with the autonomous trade unions were promising. However, the pressure on central autho-
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rities was wide of the mark. Events moved under their own
steam along an inclined plane: in between the unmissable, but
one-off, demonstrations, seemingly minor, morally perverse
normalization work comprising smaller and larger sacrifices,
compromises and changes of direction continued unabated.
A month after the students’ strike, there was a large conference
of trade unionists from the metal-working industry. The workers
insisted on the continued establishment of autonomous company unions independent of the Communist Party. They offered
their powerful protection to Josef Smrkovský in an effort to see
him appointed Chairman of the Federal Assembly. However,
succumbing to political pressure, Smrkovský renounced the
backing of the union members and students and accepted
a lower position in the Czechoslovak Parliament. Before long,
he was forced from this office too.
Hope was crumbling; resolve was fragmenting. The democratic movement was plagued by infighting. The popular
Communists made clear their reluctance to embrace the opposition’s actions intended to support them. They implored the
public for ‘peace’ to get on with their work and for ‘trust’. By
now, most of the population had lost interest in public affairs,
which placed those still fighting in the position of irresponsible
radicals provoking the occupying units, which had withdrawn to
their barracks, into further marches into towns. The time was
fast approaching when there would be a seditious inversion of
values, transmuting the nocturnal attacks and occupation into
brotherly assistance to save socialism.

JAN PALACH
In 1968, Jan Palach turned twenty and started studying at the
Faculty of Arts, Charles University, Prague. He too had experienced intensely the brief, yet turbulent and cataclysmal period
in which the ecstasy of freedom had been swallowed up by the
pit of despair. He did not figure among student leaders, nor was
he one of the time’s publicly known or otherwise exceptional
figureheads, yet he bedazzled and overshadowed them all with
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the glare of a unique act. He loved history, and the half-forgotten saying that history is the teacher of life consumed him
completely. He admired people of great moral force. One such
person was the Czech religious reformer Jan Hus, excommunicated by the Council of Constance and burnt at the stake in
1415, who refused to retract what he regarded as the truth and
did not recoil from death by fire. Five and a half centuries later,
Buddhist monks protesting against the Vietnam war did not
baulk at self-immolation. Jan also referred to them, and it is
likely that he knew of the scene in Malcolm Brown’s famous
1963 photograph where a monk, surrounded by flames, calmly
sits in the lotus position as though the blaze were not in contact
with him. Eyewitnesses claim that Jan wrote the message
‘Great in thought and deed’. This unobtrusive youth was a man
of powerful inner strength, and after August 1968 he asked
himself, with increasing intensity, how to break the evil spell
of defeatism that had been cast on the nation. But how could
an individual of skin and bone take on the machine? We know,
from a recently discovered document, that he also thought
about resistance – a student group was meant to take over
Czechoslovak Radio and urge the nation to protest against the
policy of resignation.
On Thursday 16 January 1969, just before 2:30 p.m., Jan
Palach set himself alight in Wenceslas Square, in the centre of
Prague, to become a living torch rousing his nation from its
lethargy. He died in hospital three days later. His funeral on 25
January became a national ceremony. At the place of his act he
left a letter in which, in a breathtakingly matter-of-fact way, he
explained the reasons for his decision. The preserved draft indicates that he shortened and concentrated his message. He did
not want to overburden his final message with exalted words,
superfluous ornaments or other terms and conditions (for example, in the final version of the letter he left out the demand
for all traitors – specifically named – to leave public life). He
retained two requests: the abolition of censorship and a ban on
the distribution of Zprávy, the collaborating, pro-occupation
periodical. He asked for these conditions to be met within five
days and called on the people to start a strike that would go on

indefinitely. If none of this came to pass, they were to ‘light
more torches’. The letter announces the existence of volunteers
resolved to immolate themselves for ‘our cause’ (it is evident
from the draft that this ‘cause’ was freedom and democracy).
Jan writes that they drew lots and, drawing number one, he had
the honour of being ‘Torch Number 1’.
The existence of an organized group of live torches has not
been proven and is now doubted. At the time, however, it was
considered likely to be true. The extraordinarily powerful influence of Jan’s act is underscored by the immediate wave of two
dozen successful or attempted suicides, whether self-immolation or by other means. It reached beyond Czechoslovak borders
and is explained by the mental unstableness of persons affected
by the unique Prague event. Whatever the motivation of those
who took their own lives, Jan’s fire clearly shone with an
exceptional, literally radiant force.
His act was mulled over perhaps most profoundly by the critic Jindřich Chalupecký in his Smysl oběti (‘Sense of Sacrifice’),
printed in early February 1969. The absolute sacrifice extends
beyond any rational framework; it belongs among primeval,
even suprahistorical, sacrificial rituals. Modern, secularized
Czechoslovak society – pursuing pragmatic ethics, but at this
particular point experiencing major existential shock – called it
to mind at some subliminal level. The absolute sacrifice cannot
be rationally analysed or explained. This is also why one of the
student leaders described Jan’s act as a thunder-bolt from another world. In the run-up to the funeral, as though guided by
a higher power, people revered pious, sacred time. As a result,
raucous political demonstrations were regarded as desecration.
Chalupecký speaks about the extreme physical power of the
crowds marching towards Jan’s grave, a fundamentally inner
force. If it was as he says, then there was a profound paradox
inherent in Jan’s indisputable act. It was meant to spur the people into immediate political protest! Let us recall Jan’s letter of
16 January: a barrier to defeatism was meant to be erected within five days! The nation was meant to be on its feet in a general strike of protest! Yet on 21 January, five days after Jan’s act

and two days after his death, the nation was grieving over the
candescent sacrifice of its son. According to some testimonies,
shortly before his death he realized that the five days he had
given the people to rouse themselves was not long enough and
asked for this period to be extended. Such a statement would
appear to have been made for tactical reasons, but we cannot
make such a claim with any certainty.
Although the public understood and accepted his sacrifice,
it was incapable or unable to capitalize on it to take the action
Jan had sought. The extreme physical power of the crowds
remained inward looking. One of the peripheral reasons was
unquestionably the general fatigue descending in the wake of
vain mobilization that had failed to reverse the demoralization of
the defeated and rescued politicians, sinking ever deeper into
a trap of concessions that could only result in the utter loss of
power, departure from politics, and erasure from public memory. The staggering moral depth of the act had a crushing effect
on some communist intellectuals. Their inability to defend and
vindicate their own ideals was a bolt from the blue.
Palach, so hard on himself, also demanded much of his fellow citizens. Contemporary responses to his act, at least those
documented and preserved for memory’s sake, can be characterized as a cleaved quandary. It is exceedingly difficult to respond to the absolute sacrifice verbally. In the proximity of such
an act, words are weak. It was claimed that the act of selfimmolation ‘is unprecedented in the modern history of Europe’.
The baffled astonishment is evidenced by the words of Josef
Smrkovský who, in the face of opposition from the KSČ
politburo, attended the funeral. At a gathering of the Union
of University Students in Brno on 18 January, he said:
‘Palach’s act is alien to Europe; I don’t know whether it has had
an effect, but in some respect Zprávy could be discontinued.’
Was perhaps Jan’s sacrifice intended to persuade the occupiers
to put a stop to their propaganda? The gulf between absolute
sacrifice and realpolitik cannot be bridged. Another contemporary statement claims that ‘Despair and death are not an
agenda, only the living can combat violence’. Despite invoking
combat, it exudes no determination. On the contrary. What is
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more, it sounds absurd: desperate Palach, by departing this
world, fled from responsibility, and was actually a coward.
A chasm of misunderstanding.
The harrowing documentary about Jan’s funeral – Ticho
(‘Silence’) – was accompanied by Bohdan Mikolášek’s song of
the same name. The lyrics mention the ‘silence aligned in a procession’, the silence everyone carries with them. The song’s bitter message is that ‘Someone alive died and the dead remained
alive’ And the singer asks ‘Why did that fire cost so much?’ Yet
there is an answer to his question – Palach’s: to brace you for
action! In the song, however, the silence has a double echo –
profound meekness and powerlessness.
From the perspective of any reflection, the logic of living had
to come out on top. Modern reason cannot bear self-denial. The
poet Jaroslav Seifert beseeched young people ‘If you don’t want
us all to kill ourselves, don’t kill yourselves’. During Jan’s brief
hospitalization between 16 and 19 January, there was a universal effort to prevent further deaths. The public inference of his
final, almost unintelligible words and sentences, difficult to link
up as coherent messages, was – according to their interpreters
– essentially a single theme: don’t let anyone else do this. Fear
of new torches completely obscured the significant of the sacrifice as a call to arms. Jan’s other statements (e.g. ‘We
don’t want to kill ourselves, just burn ourselves’; ‘Something
has to be done’; ‘We have to be brave’), mediated through eyewitnesses, did not prevail above the general (perhaps inevitable) will for meek, quite piety. Can it be that, in the nationwide
deliberation of an exceptional deed, the people saw the tragedy
of this chillingly present defeatist period and submerged themselves in it as through it were their irreversible fate?
In other quarters, the sacrifice was grasped as a political
challenge. By students in particular. The will to protest was still
apparent from their reactions. They called Jan’s sacrifice a ‘profoundly human, dignified, deliberate, political protest of a rationally thinking person’ and accused the state’s political leaders
of parochialism, betrayal and defeatism. They also accused themselves of passivity. They kept a lingering flame of national and
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civil resistance – a blaze in the occupation week from 21 to 27
August 1968, but now flickering out – burning. Their goal remained the same: genuine democracy as a way of selecting their
own political representation that would be directly accountable
for its actions. However, the students’ declaration also reverberates with the helplessness of an appeal that remains unheeded:
‘We have no body of authority in the Czech Lands that has arisen from our free will. Millions of Czechs are accused of being
rightwing pressure groups and are unable to defend themselves.’ Reflected in this declaration is the above-mentioned fatal
misunderstanding deeply at odds with the democratization
policy of Prague Spring: the reform-minded Communists never
challenged their Bolshevik base; free suffrage and opposition
parties were far beyond the limits of their commitment to reforms. In contrast, the active public spontaneously aimed for
autonomous civil society and the direct responsibility of its
representatives. Between 16 and 25 January 1969, student
protests were held – hunger strikes, peaceful marches through
Prague, slogans were yelled (including two of Jan’s requests –
the abolition of censorship and the banning of the Zprávy
periodical), the renaming of Red Army Square to Jan Palach
Square, etc.
The regime was deeply concerned. It mobilized the army and
the police, but did not break up demonstrations until after the
funeral. Political symbols – the Party’s first man Dubček,
President Svoboda, and others – expressed their condolences
to Jan’s mother. The supreme Party body was afraid of further
live torches that could complicate and disrupt the progressing
normalization work. It had confidential police reports at its disposal contending that most students did not want further political suicides. Therefore it identified the task of ‘combing out
clinging elements’ and ‘parasitical youngsters’ as priorities. This
meant distinguishing those who wanted, in Palach’s spirit, to
mobilize society against the normalization regime from those
who just wanted to mourn. The funeral protests did not have to
be broken up; they did not spill over into uncontrolled social resistance and remained limited to the student community. The
students demonstrated calmly so as not to dishonour the extra-

ordinary act and death of their colleague. One of their slogans
contained the seemingly aloof, even stoic statement: ‘What to
say of a period where the light of the future is delivered by burning bodies’. The light of the future.
One of the hundreds of thousands of participants in
Palach’s funeral understood the silence, which had not been
transformed into an outburst of defiance, differently. He expressed it in a harrowing personal confession: ‘The silence howls
from me/ … / The silence jars the ears / They all know but say
not a word / Their mouths gagged with fear of life and death.’
On 25 February 1969, Jan Zajíc, a secondary-school student
from Šumperk set himself alight in the corridor of building
number 39 in Wenceslas Square. He died before he could run
outside among the people. In his letter of explanation and farewell, this second Jan talked of a protest funeral in Prague, but
the final respects were paid in Vítkov, in North Moravia. On
Good Friday at the beginning of April 1969, the Communist
Evžen Plocek, deeply disenchanted by the stagnation of defeatism, torched himself on the square in Jihlava. He died four
days later. The daily press was banned from running the story.
Plocek, as he lay dying, was interrogated by State Security;
he did not retract the protest-based and political motivation of
his sacrifice.

RESTORING THE OLD ORDER
At the time of Plocek’s act, in late March and early April 1969,
the aggressor and occupier decided that the time was right to
sweep away the ‘rightwing opportunists’ and install ‘healthy forces’ at the head of the KSČ. The pretext was the second victory
by the Czechoslovak ice-hockey team over the Soviet Union at
the world championships in Stockholm, which triggered spontaneous demonstrations in Prague and other cities. This explosion of euphoria was a testimony to the enormous power of
suppressed emotions and the limits of the democratic movement, which fervently identified with the vicarious triumph.

The imperators’ patience snapped. Again they steered clear of
military intervention; again they used it only as a threat. And
again that was enough. They posted an evil man – the Soviet
Marshal Grechko – to Czechoslovakia. The marshal flew in unannounced, summoned the Czechoslovak generals and yelled
at them as though they were grubby privates. He reprimanded
them for failing to quell the demonstrations after the ice-hockey
match and instilling order in their own army. He even demanded compensation for Soviet property (!) destroyed in street riots. He behaved as though he were the imperator’s emissary
tasked with the suppression of an uprising in a gubernia. He
formed his shocked and intimidated subordinates into a pressure group and dispatched them to the unsteady KSČ leadership.
The Kremlin had written off Dubček and no longer communicated with him.
In clandestine consultation with Moscow, Gustáv Husák was
selected for the post of the supreme governor in the
Czechoslovak gubernia. And it was a sound choice. He perfectly
embodied Leninist virtues – he behaved like a true Bolshevik at
the apex of the hierarchy. He proved to be a man of powerful
rhetoric, tactics and practices. At the Party leadership’s congress in April, he talked of employing a ‘razor method’ that
would shave the rotten outer layers from the healthy kernel –
first in the supreme Party bodies, then within the Party as
a whole and, if necessary, throughout society. He followed
a methodical path approved by Moscow (which had to restrain
the zealots Indra and Biľak, who would rather have initiated large-scale purges immediately). The ‘realists’ sided with Husák.
Shielded by power from the East, they again felt the authority to
govern, to introduce proven arrangements and safeguard socialist well-being. Husák formulated this as his responsibility for
14 million Czechs and Slovaks, whom he knew well would
eventually be reconciled to the inevitable reality of existence
within the Communist empire and would opt for forced tranquillity rather than exhaustive, ineffective mobilization. He spoke of
his policy confidently like some sort of Caesar, labelling it science and art. As normalization progressed, the legitimacy of the
governorship setup seemed to grow stronger. What legitimized
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it was the Soviet Army’s presence in the country. This was
compounded by loyalty to the Communist Party and the Soviet
Union, by the principle of ‘democratic centralism’, which was
the authoritarian antithesis of open democratic accountability
(as sought by the August crowds, students, trade unionists,
artists and intellectuals), and ultimately by the class-based concept of reality which made it possible to pare ‘elements’ from
inside and outside the Party as required. The Party just needed
to take up its proven tools once more.
Class morality, principles and instruments were held in esteem by everyone in the politburo without exception, including
those whom the public had promoted to the status of leaders of
the anti-occupation resistance after 21 August 1968. In the end,
Dubček, Černík, Smrkovský and Svoboda were removed from
the offices they had been clinging to. The last to go was
Svoboda, who – perhaps until his death – was convinced that
his statesmanship had prevented rivers of blood in August 1968
and helped restore Czechoslovak-Soviet friendship. Černík was
sincerely penitent (he ‘underwent self-criticism’, as it was
known in Party jargon). In front of his comrades he confessed
to the error of his ways, acknowledged his mistakes, and was
ready to shoulder his share of responsibility before the highest
Communist authority. Dubček tenaciously tried to rebut the
criticism directed at him as of mid-1969. However, he had no
chance of success in Party disputations where Leninist dialectics of the razor prevailed; apparently he was unaware of the
futility of his situation. He vainly denied accusations that he had
collaborated with the ‘rightwing elements’ Kriegel and
Smrkovský. Right up to the end he defended himself as a true
Communist yearning to continue working for the Party. It was
evidently only the hurt pride of a ruined leader that prevented
him from undergoing ritual self-criticism.

LOUD DRAMA AND POWERFUL SILENCE
In the end, several names will remain in the historical overviews
of the 1968-1969 Czechoslovak drama. The imperator Brezhnev
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– another of the dynasty of Communist tsars defending the
interests of the eastern world superpower over the heads of
small subordinate nations. His unfortunate vassal Dubček, the
Communist gone astray, incapable of stamping out the ‘counterrevolution’ or standing up to the democratic movement. Husák,
another vassal, a man of authority – a victim of Stalin’s purges
in the 1950s which he himself had fanned – whose return to the
summit of the hierarchy gave him full satisfaction. Biľak and
Indra, Moscow’s agents and unsuccessful putschists, who were
vilified by the August public as traitors, but under the protection
of the imperator went on to govern for another 20 years (until
they were swept away along with Husák in another historical
time of reckoning by a new, broader and stronger wave of antitotalitarianism). Smrkovský, the popular orator, who in the name of normalization realism gave up the role of spokesman for
the people and refused the immense support of hordes of loyal
trade unionists and students vainly looking for a leader. The
daring Kriegel, one of a handful of highly placed Communists
during the Prague Spring who managed to replace unreserved
obedience to the Communist Party with direct accountability to
his nation – he refused to sign the Moscow Protocol and voted
against the ignominious treaty on the ‘temporary’ deployment
of Soviet forces in Czechoslovakia. Nor can we overlook the
collective role played by the August crowds, using their forethought and wit in the face of soldiers armed to the teeth. The
worker unions yearning for genuine autonomy, which was taken
from them again after August 1968 by the Communist Party as
the self-proclaimed representative of the working class. The
tragic student generation, which recognized that freedom,
having had to surrender it, was something valuable and not to
be taken for granted. The art associations defending
culture’s independence of power and ideology up to the last.
History itself created these characters. If a dramatist resolved to
open up this subject, he would come across numerous themes
and characters, in much the same vein as Shakespeare or Shaw
in their mediaeval histories. The deeds and gestures of the figures commemorated, the twists and turns of the plot in which
they feature, dialogues and monologues – all this has been

documented, is accessible, and is calling out for a concentrated
rendering in a suspenseful plot replete with catharsis.
Jan Palach would have an exceptional place in any drama.
His sacrifice is a stand not only against despondency, feeblemindedness and political realism of all shades, but also against
ostensibly invincible power. Many people carry that deep silence within them. Jan’s grave at Olšany Cemetery was constantly
encircled with burning candles and became a place of remembrance irradiated with the flames of inner participation. The nervous authorities were committed to another silence – that of
gagging and forgetting. First they removed the bronze death
mask on the tombstone. Acting against the express will of
Jan’s survivors, they had it cut up and taken away. Then they
callously urged Jan’s mother to consent to the relocation of her
son’s grave from the capital to Všetaty in Central Bohemia.

Mrs Palachová contended that her son belonged not just to her,
but to the whole nation. State Security, incognito as the Funeral
Service, got its way after five years of pressure. At 4:00 a.m.
on 25 October 1973, the grave was dug up, Jan’s remains were
exhumed and transported to the crematorium at Strašnice ;
they were cremated and the ashes were presented to his mother. Exhuming a body often takes more than natural strength.
Two bottles of cognac were purchased for the gravediggers at
the state’s expense. The unknown Marie Jedličková was buried
in Jan’s place. The next day, burning candles reappeared around
her grave, which remained Jan Palach’s place. That light of the
future burned in Palach’s week in January 1989. The silence
was transformed into a storm of protests that went on for
several days, during which critical public opinion re-emerged
and the period of normalization was brought to an end.
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