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Koneóné!
1989 vejde do historie jako rok demokratické revoluce

ve stiední a vyichodní Evropé. Nejdiíve ,,kulatyi srúl .

a po nèm vítézné volby pro Soiidaritu v polsku s vytvo-
Ìením vlédy, ve které jsou komunisté v men5inè, .ouòar-
né nezadriitelny proces demokratizace v Mad'arsku
s uznéním systému samostatnÍch politickfch stran, pak
pÍekvapivè prudké vtrZení obòanské spoleònosti do ù1ic
Berlína a ostatních mèst NDR s oreviením berlínské zdi
a hranic mezi obèma òóstmi Nèmecka a koneòné v listo-
padu - zatím co pÌipravujeme toto òíslo Listù do tisku -
mohutné obòanské hnutí pro demokracii a pluralismus
v Ceskoslovensku, k némuZ dalo signól vystoupení stu-
dentú a mlídeie v pamdtny den 7i .listopadu. 

-

. 99 r. jeité nedóvno povaZovalo za srabiLní blok jako
dèdictví Jalty po druhé svétové v6lce, se pÌed naiima
oòima rózdrobilo a zhroutilo pod nóporem vúle nórodú

této poloviny Fvropy. Stalo se to, co jsme si desítky let
pÍéli a o óem jsme snili, ale o òem jsme nikdy nevéàèli,
kdy to nastane: probuzení obóanské spoleònósti, konec
monopolu moci komunistické stranv a tím i totalitaris_
mu, otevÌení cesty k demokracii a pturalité a lrtdíù rcz-
hodnyi krok ke sjednocení Evropy.

Zpùsob, kteqim tato cesta byla nastoupena v Òesko_
slovensku, je oceìiovón v celém svètè: neòekalo se. aZ
Gorbaòov Ìekne toiik oèekóvani a osvobozující slova
pravdy o srpnu 1968 a odsoudí sovétskou intervenci
a tím vezme vlódnoucí skupiné, dosazené BreZnévovy_
mi tanky, její jedinou legitimitu (vyslovil se, koneónè,
pii své cesté do Itólie, ale aù po p6du JakeSova vedení).
Sedmnóctého listopadu, v den padesdtého vfroóí nacis_
tické perzekuce òeskfch studentú, vySly v piaze deseti_
tisíce studentú a mlad;ich délnftù, aby manifestovaly

Jifí Pelikón

svou vùli po svobodè a rozhodné
odmítnutí totalitnfto reZimu. Vlód-
noucí klika nena5la vhodnéjií od-
povéd', neZ napodobit nacistickou
represi: pokusila se zlomit vúli
mladlich brutólním policejním zó-
krokem, jehoZ obétí se staly desít-
ky téZce ranényich. Ale pokus o za-
stra5ení se nepodaÍil.

Naopak. Vyvolal oprívnéné roz-
hoÍóení velké óósti nóroda. Do ulic
vy5ly statisíce obòanú, .nejdÌívev Praze, aÌe pak i v ostatnich mès-
tech repubiiky. Tato vlna protestù
a vùle po svobodè donutiia vlód-
noucí skupinu ke kapitulaci, byf
zatím .jen òósteòné.

Vfsledkem byla demise nej-
zkompromirovanéjSí vedoucí sku-
piny v KSC JakeSe. Husdka,
Hoffmanna, Indry, Fojtíka, Le-
nófta, Stépóna,Zavadrla a dal5ích,
kteíí snad jeité budou nósledovat,
téméÍ jednomyslné zruiení òlónku
ústavy o vedoucí ú1oze KSÒ Fede-
riílním shromíZdèním, upuÉtèní od
povinného vyuÒovdní marxismu-
leninismu ve Skolóch, fakticki pód
cenzury a uvolnéní pravdivfch -+



JiÍí Hochman

Na pomoc ótenóÍùm Tribuny
Jateysi Petrók napsal nedóvno v Tribunè, ie ètenóíi

jsou celí paf z îoho, co se dèje v Tóboíe míru, a kladou
si otézku, jak to víechno skonóí.

Tribunaje sice oblíbeni, óasopis stranického podsyétí, ale
i aparótníci, policajtí a mílicionóíi mají nórok na to, aby se
jim véci vysvétlily. Poslqtl jimtíak Petrók néjakou úlevu?

Próvé naopak. Nejen íe jim neíekl,jak to skonóí, ale navíc
jím jeíté poradí|, aby si nedélali sîarosti. Sovétsbj svaz sice
kolísó, ale na stróíi marxismuJenínismu je tady poiéd jeíté
KSC a Erich Honecker. Petrók zÍejmé nevidél za roh.

O tom, jak to skonóí, existuje ovíem íada odbornj,ch
teorií a scénóí'ù, které Petrók milicionóiùmzatajil. Struó-
nè ho doplníme.

Poóító se s nékolika zókladnímí variantami.
Vychózí se napi. z toho , íe bèhem dvou aí tíí let odejdou

z naíeho vedení nejstaríí neandrtólci a tí mladií, ktelí
tam po nich zbudou, ye snaze zachrónit si krk zatroubí
k ústupu podle vzoru Egona Krenze. Pak to uí pojede jako
po mósle.

Exístuje také teoríe mimoíódné udólosti, kteró uvede apa-
tickouveiejnost do pohybu a zameîe neandrtólcejeítè dÍíve,
neí budou mít óas dót na trh néjaka téíínskó jablíóka.

Iinó varianta píedpoklódé nedostatek ovaru a piva ja-
kofaktor stimulující masot'j spoleéenslq protest, kterjt by
uí Bílé leblq, nezvlódly.

Vyslcytla se i pomérné smutnó teorie postupného a vlek-
lého vyhnívóní: Ovaru bude poídd dost, na rakovinu ko-
neóníku sí veiejnost zvykne, apatie potrvó, a víechno pù-
jde zugrunt soubèínè: sîrana, vlóda, i Velké Popovice.

Existuje také Íada lidovi,ch teorií, které ovíem nemají
védechj, zítklad.

Typickóverze je ta,àe jednohoveéera se místoTelevizních
novin obj et í na obrazov c e naíe kompletní t edení, uspoÍúda-
né jako Big Band.Víichni soudruzi budouw fraku. Kamera
se zao s tíí na diri genta lakeí e, kterj, bude mít na hlavé p aruku
a kolem krku íeté2. Jakeí íekne :,,Soudruílq a soudruzi, dra-
zí obéané, pracující mèst i venkova! Ustíedníuj,bor se s yómí

louóí. Na rozlouóenou vóm zahrajeme.Naíi sólisté: bubny -
M ickel Zavadil. B astrumpeta - F rankie P itra. Tenor saxofon

- Johny Fojtík. Ukulele - Charlie Urbónek." Pak to Jakeí
o dkl ep e, kluc i vy tóhnou nós tr oj e, za hr aj o u a o dj e do u na î ur -

né do Alhóníe.
Skoro víechny lidotté teorie ttychózejí z pÍedstayy, íe to

skonóí nèjak nenópadné a najednou a le Strana se jaksi
vypalí. Blaniótí rytííi napí. koneènè plijedou na Sîvanici
a hle,v baróku uí není ani noha. Navratech je nópís: ,,Vy-
dej poukazù na onuce v Haítalské I 2 ."

Zajímavé je to, íe uí ani miloynící óerného piva se ne-
domnívají, íe by se to jeíté téhlo búhví jak dlouho. A kdyí
slyíeli od prvního soudruha. àe je jako k9 )ùl t plorè , jeítè
je to v tom unrdilo.

To je sice hezké, ale mó to své slabé strónky. Zatím co
se oddóvóme snùm o samovolném typaíení ústíedního
vjtboru, ten nóm v reélném íivotè nadóle ruinuje rodnó
blata.

(psóno v ííjnu 1989)

Z obsahu ó.6/89

Jiíí Pelikón Koneóné.................. 1

Tyto listopadové dny... "...3
Co chceme - program ObÒanského fóra......9
Politické aktuality................... 1 1

Dalimil Nóvrar do déjin................. 13

Adolf Miiller Némecky exodus................ I 5

E. P. Na demonstraci v Berlínè.................15
Y. Sa5ek? Maniak?..................... 16
ora Filip Tri dni ve Vratislavi........18
Eduard Goldstùcker V kadlubu Òech.........19
J. Ambarcumov Kati a obéti...............20
Simon Devóty NormalizaÒní svétec...........25
Za Mllanem Hùblem......... ........25
Eman PluhaÍ Podvedené mésto.............28
Praùan Òekóní na h1ad..........29
J. Podkivónok V Pobaltí....... .............32
Z.H. O óem Rudé próvo nepí5e.. ...............35
Mírovó cena Vóclavu Havlovi..........37
André Glucksmam O Véclavu Havlovi........41
JG Ve véZi, pod vèZí........ ...........43
J. KrejÒí Co je dialog?..............45
Z. I ióínsk! K nóvrhu z6sad nov é ústavy......48
A. Miiller K opoziÒní politice..............50
O. Sulcovó Nespravediivè rwtv í............52
S. R. A nóhle jsme fu navéky...................54
J. Trefulka Kvallfikované omyly.............54
Interview Jóchyma Topola............58
Kronika Listù.............. .........62
J. Hochman Na pomoc ÒtenríÌùm Tribuny...........64

Zaóitkem února 1990 vychózí l. óíslo
jubilejnfto, dvacótého roònftu Listú

LISTY fídí JiÌí Pelikén s redakóním kruhem: Zdenek
Hejzlar, Milan Horiòek, Vladimír Horskf , Franti5ek Ja-
nouch, Cyril John, Karel Kaplan, JiÍí Kosta, Karel
Kyncl, A.J.Liehm, Zdenék Mlynói, Adolf Miiller, Josef
Pok5tefl, Michal Reiman, Milan Schulz, Radoslav Se-

t,cki, JÌí Slóma, Daniel StroZ, ota Sit, Ruttr Toskovó,
Cestmír Vejdélek (odpovídó za redakci). Texty otiSténé
v Listech a podepsané vlastním jménem nebo Sifrou vy-
jadíují nózory svich autorú, nikoli nutné redakce nebo
redakòního kruhu. r isty j sou dvoumésíóník, uróenli pÍe-
dev5ím ótenóiùm v Ceskoslovensku. PÍeòtète a piedejte
znítmlml V zahranióí je roóní piedplatné pro Evropu
DM 25.- nebo ekvivaìent v jiné valutè, pro USA a dal5í
zemé DM 30.-, pro Austrólii, N. Zéland, JiZní Afriku a
Latinskou Ameriku DM 35.- PÍedplatné a pÍíspévky na
tiskovyi fond (nikoli objednrivky) posílejte pouze na
LISTY, Postscheckamt Mùnchen 112 76-802. OB-
JEDNAVKY a ostatní korespondenci posílejte na adre-
su redakce LISTY, Via del Corso 57, 00186 Roma, Italia.

64



Pavel Kohout

,ECCE CONSTA}{TIA!'

Dvanóct osudov;ich hodin

pro tÌi idealisty

PÍímj pienos

z koncilu v Kostnici I4l4 - l4l8
s jednou piestóvkou

na osvéZení

Vónoóní pÌíloha Listù



OSOBY HRY:

RytíÌ 150;
Kardinól (60)

Rektor (40)

Fretka 120)
Papel (45t
Poggio (35)

Císai (55)

Kanonista (50)

Jeronfm (35)

Richental (50)

NÉMÉ EPIZoDY:

.Starostova Zena

KuchaÍ

a dva hromotluci jako:

PapeZStí 5v!caii,
Císaiítí rytíii,
MèstÈtí pacholci.

OSOBY V TELEVIZI:

Hlasatelka - krósné, bystró, elegantní
Richental

RytíÍ
Vdova Pfisterovó - piedtím a potom
Císai (i fotografie)
Kvartet pozounérù (pouze intróda)
PapeZ (i fotografie)
Bedíich Rakouskf (nèmó epizoda)
RybóÍ v òlunu
Trhovkyné u krómku
Kanonista (en fotografie)
Kardinól (en fotografie)
Hus (en fotografie nebo kresba)

Poggio (i fotografie)
Rektor (en fotografie)
Odo Colona (en fotografie)
Fretka (i fotografie)

Pevnou effi
v htediíti ói tto úfrà

Nejdeozpíúl
komentuje zpróty C
píímjtm dranatiúfi

Technicky vrn,
koníókem, kteri M

Nèkteré telcvid
skjtmi) lze natoéitfl
bj,t poíízeny nei@

Proîoíe ceW lrt
kem je nwlé obwa
sponsorùm jaka rcú



pRueÉH HRy:

I. Hodina Francouzù 16. listopadu 1414
III. Hodina papeíe 28. listopadu 1414
m. Hodina císaie 25. prosince 1414
IV. Hodina sekretóíe 21. biezna 1415
V. Hodina kanonisty 5. óervna 1415

VI. Hodina kacíÌe 6. òervna 1415

PÌestévka

VII. Hodina ohné 30. kvétna 1416
Vil. Hodina slova 18. listopadu 1416
IX. Hodina handlu 27 .ledna l4ll
X. Hodina óinu 11.listopadu 1417

XI. Hodina lZi 1 l. Iistopadu 1417
XIL Hodina pravdy 21. kvétna 1418

POZNAMKA KE HRE:

Pevnou souóóstí této hry jsou videofilmy, které vstupují do píedstavení na obrazovkóch, umístènich
v hlediíti ói na ústiední televizní sténé.

Nejde o zpoídéné uíití star!,ch postupú, alefunkèní nasazení moclerního sdélovacího prostieclku,ktery
komentu.ie zpróvy stíedovèkjch kronikóíù z ptaóí perspektivy óasu. Nékteré scény nct obrazovkóch jsou
p í í my m dr amatic kjt m ko ntr ap unkt e m j e v i í t ní c h s c é n.

Technicky vzato jde o zóleíitost stejné mdlo nóroónou jako drahou. Vítleofitmy se staly masctvjm
koníókem, ktery dnes hravé zvlódne i amatér.

Nèkteré televizní scény (víechny jsou oznaóeny arahsk'jtmi óíslicemi, zatímco dîvadelní obrazy íím-
skymi) lze natoóit piímo v dekoraci, jiné v improvizottaném studiu; ojedinélé exteriéry afotografie mohou
by t p oííz eny nej pro st í ími pro s tíedlcy.

Protoíe celó hra potíebuje jedinou dekoraci a autor se píedemyzdal bombastir:kého halastu (vjsted-
kem je malé obsazení a tedy i mdlo kostlmù), a protoíe í potíebné technické vybavení mùíe poslouíit
sponsorfim jako reklama, mùíe si inscenací dovolit kaídé stóté divadlo.

P. K.




