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Diskuse v Itílii o Dubèekovu interuiew

Eugenío Scalfari

Probouzení iíòe
V souladu s,,perestrojkou" se zaèinaji ozyvati

provincie ii5e Mchaila Sergejevìèe Gorbaóova.
Konalo se referendum, v ném2 se polskj' generól-
president doti2al lidu, zda souhlasí s jeho politikou
reforem ; Jaruzelski referendum nevyhràI, ale reZim
z nèj vy5el politicky posílen ve své politice postup
nfch reforem, na níZ generàlova moc spoèívó. Nyní
v5ak vystupuje do popÍedí Dubèek a jeho krok mó
historiclcf r"j,znam, kteqf nemúZe nikdo podceùovat.

V dlouhém interview pro Uniu jde vúdce praZské-
ho ,jara" dal neZ kprostému poukazu na své prvoro-
zenstvi ; jeho twzeni spojují s jasnou logikou minu-
lost - jeho minulost - s pÍitomností a promitají ji
piedev5ím do budoucnosti. Odtud vj,znam Dubóe-
kova vystoupeni, které vyznívà jako nejspolehlivéjéi
a nejautentiètéjSí svédectví procesu, ktenf se uZ
dàvno pohybuje vlastni silou a kte4f bude téZke
zastavit.
l. Existuje hlubokó podobnost mezi Gorbaèovovou
,,pereshojkou" a praZskj.m ,jarem" pied dvaceti
lety.
2. Kdyby byl Gorbaéov u moci v Moskvé v letè
I 968, k vojenskému vlivoji v Praze by bylo nedoélo.
3. Bylo tudià zbyteènè promarnèno dvacet let, které
je ted tfeba dohnat.

4. Je zapotiebi radikàlních léóebnj'ch metod a ne
kosmetickfch operací k tomu, aby mohl byt piebu-
dovón sociatsmus v zemích Vj'chodní Evropy, So-
vètsk1fun svazem poèínaje.
5. Demotracie a socialismus jsou dva nerozluóné
prvky. Jeden bez druhého ztrócejí hodnotu a ovoce
pak brzy opadiívà.
6. Dubóek Litdà, aby byla navràcena politickó óest
jemu a vSem, kdo byli zkoseni tanky, jeL piijely
z Moskry.

Je to jak vidno skuteónljr politickli program, s vel-
klim stylem se tu nové ryhla5uje, oè se v roce I 968
pokusila KSC, zaznívó tu otevieni poZadavek bf-
valého generólního tajemnika strany, aby mu byla
navràcena jeho role. a koneénè i bezpodmin,tónà
podpora gorbaéovové linii. a to nejenjeji zahrarríi':ni
politice, n1f'brZ a hlavnè jejímu programu hospc,,rtéÍ.
skfch refiorem a demokratizace komunistické slrrr-
leénosti.

Neni samoziejmé myslitelné, Ze by byl Dutrì *1

promluvilbez Gorbaóovova védorní : muZ, kter i I .

dvacet let mlèi, kferlfje ve vlastni zemi odiiznut,i
vnèjóího svéta de factojako vézeù, neposkytnr:
terview oficiàlnimu deníku nejvét5í komunist
strany na Zàpadè, pokud tato jeho iniciativa
dostala piedbeàne ,,imprimatur". Gorbaóov lr

rozhodl nechatDubèeka vrótit se na scenu hnedL

té, co dal zlikvidovat Husrika : to je smysl tohtr,
dnes vidíme a èteme. Po Sacharovovi Dubèt
mezitimBucharin...


