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Plastici vystupují v Lond˘nû

The first UK show by the only rock group to have altered the course of European history.
From their formation in Prague in 1968, the Plastic People of the Universe were harassed,
intimidated and imprisoned by the Communist authorities in Czechoslovakia and became
a symbol of dissident resistance. Recently celebrated in Tom Stoppard’s new play Rock’n’Roll,
and hailed as harbingers of the Velvet Revolution of 1989, they fought the law and won. If
their story is extraordinary, their music is truly revolutionary - extreme, intense, by turns
dreamy and ecstatic, informed by Zappa, free jazz and roof-raising rock’n’roll.

The concert marks the 30th Anniversary of the Charter 77 human rights petition, a
movement inspired by the arrest and subsequent imprisonment of members of the Plastic
People of the Universe band in 1976. Established in January 1977, Charter 77 represented
the only opposition to the Communist government in Czechoslovakia for a long time. It
would be another 12 years before the Velvet Revolution brought an end to the communist
regime in 1989.

***

Pfied ãtyfiiceti léty
Poãátkem ledna jsme si pfiipomnûli tfiicáté v˘roãí vzniku Charty 77. V tûchto dnech se
koná v Lond˘nû koncert skupiny Plastic People of the Universe. Zjednodu‰enû fieãeno,
proces s Plastiky byl impulsem pro vznik Charty 77. Ve skuteãnosti se v‰ak jednalo o
proces s Martinem Jirousem, Pavlem Zajíãkem, Svatoplukem Karáskem a Vratislavem
Brabencem. Pouze Vratislav Brabenec byl ãlenem této skupiny a kuriózní na v‰em bylo,
Ïe obÏalovan˘ Brabenec pfii v˘trÏnostech pouze hrál na saxofon, coÏ mûla b˘t
polehãující okolnost, ale dostateãnû vypovídající o absurditû doby. Sám Brabenec tvrdil,
Ïe vysoké tóny jeho saxofonu dráÏdí komunisty. Tomu oponoval tehdy mlad˘ jazzman
Michal Kocáb. Podle nûj se boucháním do klavíru Ïádná revoluce nedá udûlat.
To bylo v druhé polovinû sedmdesát˘ch let, ale co se stalo v roce 1967? Deset let pfied

vznikem Charty 77? Mnohdy je tato doba popisována jako doba idylická, Ïe se témûfi
v‰echno smûlo. Pravda, objevila se divadla mal˘ch forem. Na zábradlí se hrál Havel. V
kinech bûÏely Formanovy filmy, ale pfiíslu‰níci VB pofiádali nájezdy na vlasatce, kter˘m
se fiíkalo posmû‰nû mániãky. Pokud nûkoho  ulovili, odvezli ho na stanici, kde byla
„hygieniãka“, která pravila, Ïe vlasatec má v‰i a pfiíslu‰ník-holiã nÛÏkami z parazita
spoleãnosti udûlal opût ãlovûka. Vlasatci proto radûji nevycházeli ven a pokud ano,
chodili postranními uliãkami. âasto své kadefie zakr˘vali ãepicemi a odhalili je pouze na
koncertech probouzejících se beatov˘ch kapel.
Kromû Olympiku se ke slovu draly dal‰í skupiny. Rebels, ktefií se hlásili k odkazu

Mama’s and Papa’s. Michal Prokop s Framus Five navazoval na soulovou hudbu a Ray
Charlese. V Brnû to byla Progress Organization a nelze zapomenout na bratislavské
Beatmeny s DeÏo Ursinym a Buttons s Dodem ·uhajdou.
Nûktefií uãitelé se nechali sly‰et, Ïe Ïáky s dlouh˘mi vlasy budou klasifikovat podle jiné

stupnice. ¤editel na prÛmyslovce, kterou jsem nav‰tûvoval, osobnû kontroloval, zda mu
nûjak˘ podezfiel˘ Ïivel nenav‰tûvuje vyuãování. Podoba ÏákÛ musela b˘t shodná s
fotkou v obãansk˘ch prÛkazech. Byl to jak˘si zaãarovan˘ kruh. K tomu, aby Ïák mûl
dlouhé vlasy, musel je mít na fotografii v obãanském prÛkazu. Pokud je nemûl, tak se
musel ostfiíhat. KdyÏ se nechal ostfiíhat, nemohl získat fotografii, která by byla v
obãanském prÛkazu.
Pfiesto v roce 1967 do‰lo k dvûma památn˘m událostem, které poznamenaly rok

následující. Na jafie to byl IV. sjezd Svazu ãeskoslovensk˘ch spisovatelÛ. KníÏka o nûm
je jedním z nejlep‰ích dokumentÛ z té doby. Na jedné stranû mÛÏeme vidût stateãnost
jednûch; Havel bojuje za svobodu filmafiÛ, Vaculík pfiipomíná, Ïe jsme chytli b˘ka za
rohy, ale stále nás nûco kope do zadku. K vrcholÛm patfiil projev Karla Kosíka o ãeském
intelektuálovi z patnáctého století, kter˘ dal pfiednost vlastnímu svûdomí pfied autoritou
instituce. Na druhé stranû pozdûj‰í emigrant Eduard Goldstücker zde vystoupil proti
tûm, ktefií chtûjí z ciziny hovofiit do na‰ich vnitfiních vûcí. Tehdej‰í zápas o svobodu slova
je i dnes zajímav˘m poãtením. Moc tehdy zasáhla po svém. Sebrala spisovatelÛm jejich
t˘deník Literární noviny.
V‰e vypadalo, Ïe se to pfies léto uklidní. Pfii‰el v‰ak podzim zmínûného roku a s ním

i Strahovské události. V novém studentském mûsteãku na Strahovû z podivného
dÛvodu zaãali veãer vypínat svûtlo. Studenti nejprve fie‰ili situaci svíãkami, pfii kter˘ch
r˘sovali, uãili se anatomii, studovali elektronická schémata. Jednoho veãera jim do‰la
trpûlivost a vy‰li ven. To byla nesl˘chaná troufalost. Podobnû jako kdyÏ spisovatelé
chtûli na jafie svobodu slova. OkamÏitû naklusala zásahová jednotka VB a do‰lo k
masakru. JenÏe pfiíslu‰níci ve své krvelaãnosti pronásledovali prchající studenty aÏ do
jejich pfiíbytkÛ na koleji. Najednou se nûkdo rozpomnûl, Ïe existuje nûco jako akademická
pÛda. Celá událost se nûjak nedala ututlat. Opût se na‰li profesofii, ktefií se studentÛ
zastali. I tentokrát pfii‰el ke slovu Eda Goldstücker. Postavil se i na stranu studentÛ i proti
nim. KdyÏ se ozval student z teologické fakulty Dan Drápal, tak neskr˘val své rozãílení,
podobnû jako na jafie na sjezdu spisovatelÛ pfii dopisu exulantÛ. BlíÏil se rok 1968 a
Strahovské události byly jedním z hlavních impulsÛ PraÏského jara. PfiestoÏe oficiální
pfiedstavitelé tvrdili, Ïe studenti nemûli pouÏít krajních prostfiedkÛ, svûtlo jim druh˘ den
svítilo.
Po nûkolika letech jsem pracoval na vrtech a jeden z dûlníkÛ, kter˘ neustále nadával

na komunisty, protoÏe ho pfiipravili o nûjaké to pole si ulevil: „Já ty komunisty nemám rád,
ale v jednom jsem dal tomu Novotnému za pravdu, Ïe tûm ‰tudákÛm tehdy zakroutil
krkem. VÏdyÈ ti rozmazlení parchanti nevûdûli, co roupama dûlat…“
Jsou totiÏ také zapomenuté revoluce, které se neoslavují a období, na která se pfiíli‰

nevzpomíná. Pokud se vzpomene, tak nám najednou na povrch vyplavou jiní hrdinové.
Mám pfied sebou publikaci Kdo byl kdo v na‰ich dûjinách 20. století. Pochopitelnû, Ïe
tam chybí jméno studentského vÛdce Lubo‰e Holeãka ãi autora provokativních ãlánkÛ
v studentském ãasopisu Buchar Jifiího Müllera podepisující se znaãkou ‰˘, Není tam ani
jméno Karla Kosíka, ale dost místa je vûnováno Eduardu Goldstükerovi.

Ale‰ Bfiezina
***


