
@OOOSreV
texty o4iinud VIII/89/ZZ

Òeskoslovensko: Dubòek v Italii (l-11); MlynàÍ
:ly9"p"llL (1 1-14); Jestè prazske jaro (t 4-221;

|!i$or (23-31); Smysl óeskj,ch aciin 1:à_roy 
"

Stíedni a yichodni Evropa: Otomanizace ruského

119é!a a stiední Ewopa (40-68); Jugoslóvie (68_
73); Rozhovor s K. Groszem (73-76); Transyìvó_
nie (77-84)
SSSR: PÍestavba - hrst argumentú (g4-g9);
HospodriÌství (89-107); Armóda t tfj8_f f Si;
I*nin, Ialin, BreZnèv ( I l9-137);Inteligence ( l3é_
142); Televize (142-146\ Tóbory (146_ì48);

DUBÒEK V ITALII

Andrea Tarquini

Vítali ho iako hrdinu

Obrací se,ke v5em s úsmévem,kter! rozzàiii je-
ho oèi. S dùstojností, jiZ mó vepsanou v tvóii, se mu
skoro daiÍ skry.t neklid, ktery se ho zmocúuje. pevnè
tiskne podàvané ruce, unikó novinóiúm rychlj.m a
sviZnlÍm krokem, ale dékujejim zapozornost. A do-
dóvó: ,,Jsem dojatjr, Zejsem tu s vrimi, toto setkrfuríje
jako setkónî s velkou làskou." Takovlije Alexander
Dubéek po dvaceti letech: piijel objevit Zópad do
staré tvrze eurokomunismu. A uóinit prohlàSení
hodnqstritníka: v evropskem,,spoleòném domé.. se
ui nebude smét ani moci ignorovat, Ze Òeskoslo.
venskoje jedním z hlavních mezinórodních proble-
mú, otevÌenou zanicenou ranoujako, a víc neZ Af-
grínistén, odkud Sovèti úchàzejí To je piibliZnè
smysl projevu ,,SaSi s plachym.pohledem,,, kteqjr
pieète dnes róno na bolognské universiG, jeZ osla-
vuje 900 let od svého vzniku udèlením èestneho
doktorótu próvè jemu.

A to neni v5echno. Dubóek dodàvó: trauma, kte-
ré dosud tíZi naÈi spoleÒnost,je dnes stejnéjako pied
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dvaceti lety - velké dilema jak spojit socialismus
s demokracií. Ptàte se mne, jsemJi zklamón osu-
dem naSeho pokusu? Odpovidfun slovy slovenského
bàsníka Laca Novomeskeho: ,,Zlo a jenom zlo se
méii prostè bolestí." Pies to, co se stalo a k èemu
do51o, bych zaéal znovu od zaé6tku, a ràd. Jako vè-
dec, kter'.f studuje bacily, ktere ho nakonec zabdí.

Citàt ze Svatého FrantiSka
Osmnóct let neq'jel piedstavitel PraZského jara

z vlastni zemé, a nikdy v ZivoG nespatiil druhou
púlku svèta, vàdyt'vyrostl ve Stalinovè Rusku. Roz-
hodl se pro cestu do Bologne navzdory hrozbrfun a
zi*.azÍtm a - jak piiznal - ledacos riskqie. Roz-
hodl se, Ze bude vystupovatjako politik a dies ràno
pronese v auditoriu Svaté Lucie sve provolàní
adresované vSem, jak novemu Kremlu, tak Evropè
spèchající vstiíc roku 1992 i po reaganovske Arne-
rice.

Pied ním nikdy Zàdny sesazeny vúdce z Vfchrrcl..
ní Evropy nemohl nebo nechtèl pronest víc rr:i:
vlastni obhajobu: politicki program evropsk(:it.:r
disentu, manifest, kter,! jde dal neà Chru5èov{l I
revizionismus a staví se na stranu tèch, kteií touZí : :
svobodè, blahobytu abezpeéi vEwopè zaLaber.
Dubèek necituje ani jednou Marxe nebo Lenir:
necituje Zàdneho sovètského vúdce. Jedinf kon:r
nista, kterého pfipomene citétem,je Gramsci, po:
ktereho ,,pravda zvitézi" . Opatmou kopemíkovsl.
revoluci hodnot upouStí piedstavitel ,,nového kr.
zu" - stejné a vic neù Gorbaòov - od jakek,:
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