Zdeněk Jičínský :
A« Dubček v Itálii!

PotíléS”"^'Prahy.
Pražské Rudé právo v kratičké zprávě, v níž oznámilo,že
Alexander Dubček obdržel čestný doktorát boloňské univer
zity, jej označilo za "politického ztroskotance",
TotczRudé právo jen o několik dní dříve o A. Dubčekovi
a dalších napsalo, "že sepisováním různých prohlášení, v
nichž obhajují svou politiku z roku 1968, vedou nadále boj
proti socialismu...".
Důvody, proč tak Rudé právo píše jsou nasnadě. Jakešovo
vedení KSC stále ještě mluví o Pražském jaru jako o kontrarevoluci a A. Dubček se pak stává terčem hanobení protože
byl personifikací zápasu o socialismus s lidskou tváří,
který tak ostře kontrastuje s jejich pointervenční normali
sa ční politikou a tak blízko navazuje na základní trendy
srvětské přestavby.
Osobnost prvního představitele Pražského jara měla po
stupně upadnout v zapomenutí. Proto se snažili z něj po
dvacet let udělat orwellovskeu "non person”.
Bylo to zbytečné úsilí.
Alexander Dubček jako nikdo jiný v československé pová
lečné politice získal důvěru československého lidu, a to i
těch? kteří nesdíleli jeho politické záměry.
Nikdy nevznikly pochyby o jeho upřímnosti, opravdovosti
a čestnosti.
I když osobní vlastnosti politických vůdců nejsou sány
o sobě rozhodující, zároveň však pokud jsou v souladu s po
litikou za níž se politik staví, mohou být zdrojem silného
politického vlivu, osobního charisma,
A právě tyto vlastnosti A. Dubčeká, jeho víra a přesvěd
čení o správnosti politiky kterou prováděl, symbolizovaly
pro široké vrstvy československé společnosti demokratický,
humánní charakter socialismu, k němuž Pražské jaro otevřelo
cestu.
Není proto náhodné? že na demonstracích 21.8.1988 a 28.
10ZL988 v Praze volali demonstrující vedle jména zakladate
le moderního československého státu - T.G. Kasaiyka i jmé
no Alexandra Dubčeka.
Alexander Dubček však není jen symbolem minulých zápasů.
Dvacet let persekuce jej nezlomilo.
Dnes kdy GorbaČovova přestavba de facto navazující na
odkaz Pražského jara a směřující k obdobným cílům, otevírá
prostor pro nové zápasy o demokratizaci i v Československu,
je znovu slyšet jeho hlas, hlas přesvědčeného socialisty a
demokrata. Jeho vystoupení, která československá veřejnost
sleduje prostřednictvím zahraničního rozhlasového a tele
vizního vysílání s mimořádnou pozorností, ukázala, že v
Československu se sice pomalu, ale nutně znovu dostává na
pořad alternativa demokratického socialismu.

Vysoké ocenění Dubčokovy činnosti staroslavnou boloň
skou universitou, jeho setkání s řadou vedoucích politic
kých osobností Itálie i s papežem, i velká pozornost věnova
ná italskou veřejností jeho osobě? jeho politice obrody
socialismu v době Pražského jara i dnešním problémům Čes
koslovenska je významným povzbuzením pro demokratické síly
československé společnosti.
lý nikdy nezapomenou, že právě v Itálii komunisté, soci
alisté, demokraté jednoznačně odsoudili srpnovou vojenskou
intervenci a nikdy od tohoto stanoviska neustoupili.
Pocta Alexandru Dubčekovi proto symbolizuje sympatie a
podporu dnešním a budoucím zápasům o demokratizaci Česko
slovenska.
Požadavek politické rehabilitace A. Pubčoka, který za
zněl z úst A. Ochctta se musí stát impulsem především pro
čelné představitele sovětské přestavby, aby i oni konečně
veřejně pozitivně ocenili přínos československého reformní
ho pokusu k překonání stalinského systému socialismu a zá
roveň se distancovali od brežněvovské srpnové intervence
z roku 1968.
To jak se ukazuje je prubířským kamenem opravdovosti
’’nového myšlení” a nové sovětské zahraniční politiky.
Bez toho nelze vybudovat společný evropský dům.
Požadavek politické a morální rehabilitace A.Pubčeka a
s ní i^celé politiky demokratické reformy socialismu je
zároveň i připomínkou dnešnímu československému vedení, že
nikdho neoklame, když pod rouškou vyhlašované přestavby
bude pokračovat ve staré normalisační politice, v mocen
ském ovládání československé společnosti.
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Projev v Bolo&ni při udělovaní titulu
’’doctor honoris causa” v oboru politických všd
- nejstarší universitou svčta.

Velevážený pán rektor, dámy a páni děkani, riaditelia,
docenti a studenti,
vážené slavnostné zhromaždenie.
Nemožem a ani nechcem zakrývat ro-zochvenie, ktoré ma spre
'Vádza při udělování Čestného doktorátu v obore politických
vied, Je to pre mna nesmierna pocta. Chcem Vás všetkých
ubezpečíš, že si velmi vysoko véžim rozhodnutie bolognskej
univerzity, aj že ono představuje pre mna základný mravný
závazok do budúcnosti.
Som cbčanom republiky s preslávenou starobylou pražskou
Karlovou univerzitou i bývalou Academiou Istropolitanou a
mladou univerzitou Jána Amosa Komenského v Bratislavě. Čin
nost bolognského vysokoškolského učilišta siaha do dob
daleko viac vzdialených. Měno a vplyv Univerzity v Belogni
sa šířil do zaalpských krajin zrlášt v dobách reaesancie.
Vymedzit jeho vysokú úroveň, vedecké niveau, ktoré bolo
zárukou šírenia vědeckých poznatkou v Eurrpe i vo svete a
přetrvává až do našich dní, by bolo vlastně obmedzením tej
všestrannéj, mnotnvrstevnej, plodnéj tvořívej Činnosti,
ktorou sa bolognská univerzita trvale zapísala svojim neopa
kovatelným vkladom do vedeckej pokladnice íudstva.
Uvedomujem s?, Že vystu>ujem na rešpektovanej vedeckej
akademickej pode. Mám zvláštny pocit. Vnímám, že je tc část
talianskeho teritoria, že je to Talianskc, omývané vodami
Stredozemného mora, tejto žívej spojnice vašej krajiny
s krajinami iných velkých a starobylých kultur. Aká zúžená
by bola europska i světová civilizácia bez tohoto přínosu.
K vašej krajino, k vašej univerzie upierajú pohlady nielen
vzdělanci, ale aj najáiršie ludové vrstvy najroznejších
i

- 2 krajin a národov. 3 veíkou úctou vzhliadajú k vám, lebo
préve toto teritorium sa slávne zapínalo rto dějin všeíudskej kultury aj civilizácie.
Nesmíme dlhý by bol t.axaťívny výpočet mien světozná
mých historikov, umelcov, hudobníkov a pevcov, básnikov,
spisovatelov, maliarov, sochárov, vynálezcov, politologov,
vedecuých tvorcov od najstarSích řias a? podnes. leh diela
sú bohatstvom nielen Talianska. Frihovárajťl sa nám stále
živou a najma v súčastnosti stále viac naliehave jšou rečou.
Bez zveličovania možem povedaí, *e náš dnečný svět i život
by bol nielen neúplným, ale aj nepředstavitelným bez starého
Říma, bez miesta zrodu renesancie s jej schopnostou i
zvléštnym darom vracat sa, inspirovat i súčasnost moderného
Talianska aj néšho ”spoločného eurepskeho domu*’ s vysokou
kulturou, uměním vedou a vobec celou svojou civilizovanosíou.
Ato politik musím podčiarknut vplyv ’’risorpimenta” pre
rozvoj a rozmach oslobodzujúcich ideí aj pře náš vlastný
národný a státny život Čechov a Slovákov v 'strednej Europe.
Politika je umenie možného aj nemožného, ktorému se bez
védy a praxe nedá naučit. Váš významný středověký filosof
František z Assisi se zapínal jedinečným íudským krédom do
historie. Fovedal: ’’Bože., daj mi dost pokory znášal věci,
ktnpé měnit nemožem, daj mi dost odvahy měnit věci, které
m^^os^rozumu^r^zlíŠil medzi tými dvorná druhmi věcí”.

V živote Člověka, kolektivu, v živote národov i v dějinách
štátov boli a sú obdobia aj pokory, aj odvahy, Časy v ktorých
napriek všetkému člověk musí zostat sám sebou* Niesl na trh
práce, cti, zodpovědnosti svoju kožu, svoj um, srdce, rozum
i svedomie.
Malé národy, akými sú i český i slovenský národ, si vždy
kládli otázku o zmysle svojej existencie. Náš mysliteí a
zakladateí moderného štátu Tomáš Masaryk, osobnost ktorého,
i Milana Rastislava štefénika, ako aj Salekosiahly význam
vzniku spoločného šfetu Čechov a Slovákov nie je stále plné

- 3 do cenená, přehlásil: ” ... program humanitný všetkému
nášmu snaženiu národnímu dává zmysel ... Humanita Je náš
posledný cieínárodný a historický..: /Doslov k ,:Českej
otézke1’ z r. 1895/* AJ povodně idey socialismu sú predchnuté a naplněné- požiadavkou humanizmu.
Nechcem povedat, že sme sa celou svojou historiou
prebojovali, lepšie by bolo povedat, že «sme sa k humanizmu
pretrpeli. Hádám nepreceňujem charakter obech našich národov, ak poviem, že v Jeho najhlbšom Ja, v Jebe podstatě Je
zabodovaná vážnost, úcta k člověkovi a úcta k veíkým hod
notám všeíudským. A vždy po rokoch blúdenia sa vraeajú naše
národy k tomuto hlboko precítencmu zmyslu svojhc kenania.
Stačí také veíké íudové vzopátie, akým bolo i naše„-ebrodné
hnutie v r. 1968, aby tiete hlboko přežité dějinné skúsenosti
vyplavali z vnútra íudu na povrch, aj k vonkajšiemu prejavu.
Před dvadsiatimi rokmi sme našu renesanciu socializmu
poměřovali ’’socializmom* s ludskou tvárou”. Azda ide o najstručnčjšie a najvýstižnčjšie spojenie všeíudských hodnot
a túžob so socializmom. Prof.ramovo sme sa snažili spojit
socializmus s demokraciou a dem&raciu s® socializmom.
AkČný program KomunistickéJ strany Československa z apríla
1968 vpísal Jednotu, syntézu demokracie a humanity so socia
lizmom do celej našej praktickéJ Činnosti.
Zmyslom, obsahom- nášhe politického programu v roku 1968
bola služba člověku, íudu a vyjadrenie úcty k všeíudským
hodnotám. Chceli sme právě svojím poňatím socialismu k nim
prispiet svojim skromným dielom.
Nepovažujem v tomto zmysle naše národy za výnimočné.
Každý národ - malý či v$íký - má túžbu přispět k světovému
pokroku.
Nech už sa díváme a hodntíme doterajší vývoj socialismu
z ktoréhokoívek uhla, je zřejmé, že sme na významnom rozcestí.
Vieme, čo nemožno. HÍadéme, skúmáme, Čo može otvorií cestu
novému rozvojů socializmu - teoretickému i praktickému.

- 4 V pražskom jaré, v jebe vnítornám rozvoji i vonkajšom
potlačení sa v zhuštěněj podobě zrkadlí všetko - kríza, aj
možnosti socializmu» V roku 1>68 sme poznali, že klíč k tomu,
aby sa překonala kríza a speločncst sa stala všetranne
bohatšia, nie je len v ekonomiekej <blasti,ba ani nie predovšetkým. Bola, je aj zostala v oblasti politiky. HÍadali sme
a kládli základné stavebné kamene takéhe systému, ktorý by
vyjádřil a skíbil behatesl názorov aj množstvo zéujmov.
Snažili sme sa změnil neustály boj "proti niečomu" na pozi
tivny program ísilia rza niečo" bez toha,aby sme vtedy už
pri podatdne zmenenej základnej stciálnej štruktíre speloČnosti kohekaívek zatracovali. Pokúžali sme sa existujíce i
vznikajíce rozpory překonávat pozitívnou précou, vyjádřenou
právě v onom novom přístupe - nie proti, ale za ...
Len tak možno aj dnes naplnit politické klíma ovzduéím
dovery a v ňom potom može vyrást viera člověka a íudu vo
vlastně síly, viera v schopnosti vykonávat veía, mnoho na
prospěch svoj aj v záujme celej spoločntsti v podmienkach
činorodého humanizmu.
V našich spoločensko-politických pomeroch platí, že
výsledky sí priamo ťimerné aktivitě Íudí. Nemožno očakávaí
podstatnéjŠie prejavy tvořivéj aktivity Íudí, sociálnych
skupin, celej spoloČnosti, ak sa padstatnéjšie nezmení
politické klíma.
V roku 1968 sme začali demokratizéciu - slovami i činmi
před tvárou všetkeho íudu. A inak nemožno ktnaí ani dnes,
lým skór, že uplynulých dvadsat rokov poučilo nás prehíbením
hospodářského zaostávania, neplodnostou a nevyčísliteínými
morálnými stratami.
Létě o jednej věci som díhé mesiace premýšíal. Aj dnes
sa o tom u nás zoširoka hovoří. K demokracii patří kultírnosl
politickej diskusie, tolerantnost, citlivost, dialog. Nechcem
tvrdil, že sa nám vždy v tejto eblasti dařilo, i ked sme sa
o to snažili. Opojenie zo slobady slova bolo niekedy příliš

- 5 silné. Bolo to však ovzdušie, ktoré ukazovalo perspektivu na
rozdiel od stavu dnes, keá akýkoívek dialog je v praxi
nepřípustný.
Učil sa tolerantnosti, pochopil, vypočut názor iných,
to je vari najzložitejŠí problém skutočnej demokratizácie.
Bez praktického pochopenia skutočnej znášanlivosti v oblasti
politiky nemožnt hovořit o demokracii ani o kultiírnosti v
společnosti.
V tejto súvislosti sa odvolávám na veíkého bengélskéhr
básníka Rabindranátha Thákura, ktorý bol v roku 1930 dva
týždne v Moskvě. V den rozlúčky poskytol interview novinám
Izvestija. Neuverejnili he však. Aš v anglickom překlade
Thékurových listev z Ruska /Kalkata 1950/ bol zverejnený.
V ňom Thákur ocenaval veíké idey revolúcie a súčasne spochybňoval metody ich uskutečňovania. Citujem: ’’Pýtám sa Vás preukasujete dobrú službu svojmu ideálu, ke3 zasievate hněv,
triednu nenávist a pomstychtivost voči každému, kto sa nestotožňuje s Vašim ideálom a koho považujete za svojho nepriateía?
Ak sa příliš sústredíte na' chybné stránky v postojach svojich
odporcov... dospejete k mysleniu, ktaré sa svojou nenévistou a
pomstychtivosíou moŽe raz obrátit proti VáČmu ideálu a zahubil
ho. Tam, kde myšlienky majú slobodu, tam musí byl aj nesúhlas.”
"Ak máte před sebou úlohu, ktorá sa dotýká celého íudstva vravel básnik - musíte v záujme tohoto žijúceho íudstva
uznat existenciu odlišných nézorov. Postoje sa vyvíjajú len
za slobodného pohybu duševných sil a za mravnéhs presvedčenia.
Násilie plodí násílie a zaslepenú hlúposl. Sloboda myčlienok
je potřebná v záujme prijímania a chápania pravdy, teror ju
zabíja”, - potiaí Thákur. Tieto hlboké, předvídavé, priam
"prorocké" postřehy majú aj dnes v našich československých
podmienkach - a pravdaŽe nie iba v našich - hlboký zmysel, ale
žial, nenachádzajú uplatnenie. I< tomuto konštatovaniu ešte
pripájam odkaz veíkého Bengálca: "Poslanie ktorému slúžite,
nepatří však iba Vašej krajině a straně". Iba k tomu dodáno
Ano, mal a má Thákur pravdu.

* 6 Vážené zhromaždenie,
ak tu hovořím o ”res publica”, musím spomenut dielo
vašich dvoch velikénov, pravda bez toho, že by som dajako
zmenšil význam iných početných krotagonistov vašej vedeckej,
kultiírnej i politickéj historie. Mém na mysli Niccola
Ikachiavelliho a Antonia Cramscihe.
Prvý z nich vo vyhnanstve, za noci tvoří svoje dielo.
Druhý mnohé roky přežije vo vážení. Bez jedného či druhého
by sme nevedeli o politiko toíko ako dnes. Nie sme a sotvakedy budeme sposobilí vedie? všetke. .Aj společenské prax
nám neraz uštědří prekvapenia. Nemáme politické laboratoria
kde by sa dali testová? naše modely, představy. Svět myšlienok,
ideií a praxe zrkadlí spoločenské, rozumové i citové prejavy.
Politici patrie do radu tých, čo usilujú o revoluciu v hla
vách i v srdciach. Nestačí len vedie?, třeba ma? aj cit.
Lud, národ vobec by mal by? svědomím svojho politika.
Niccolo Machiavelli vytyčoval potíebu samostatného pří
stupu k politike, i ke3 je v ňom eíti? dobové ohraničenie
při vztahu prostriedku a cieía. Ide však c humanistu,
o ktorých Antonio Gramsci hovoří, že sa věnovali ’’štiidiu
pře všeobecné ždokonalenie íudského ducha, ako tohe jediného,
čo je hodné člověka”. Z podobných dovodev si vážim Gramscihe,
osobnost bytostné spatú slovom i činom s revolučným socia listickým hnutím.
Naša prax, politický svět dneška, robí životnos? ich
diela aj příkladu sústavné aktuélnou. Obaja ukázali záváznos? poměru medzi teoriou a praxou, medzi programotvorneu
a činorodou stránkou každéha politického hnutia.
Viem, že odpověď na rozne otázky nemožno híadat bez
konkrétnej historickéj analýzy. Vědomý som si přitom
nesmierneho významu si'časného stavu medzinárodných vztahov
vo veku obdařenému, ale tiež ob?ažkanému tak nesmierne produk tívnymi ako aj ničivými silami. Napriek tomu by som chcel
dat za pravdu revolucionářovi, demokratovi, humanistovi

- 7 Antoniovi Crmascimu, ke# zdorazňoval úlohu íudského subjektu.
U nás sa často připomínajíc slova napísané na veíkom znaku
Československéj republiky: "Pravda vítazí". Žiada sa však
neraz dodat to známe - že to dá prácu. Gramsci v zhode
s tým přehlásil: "Pravda je revolučná".
Rád by som v týcbto zásadných súvislostiach povedal
ešte niekolko slov o našich skúsenwstiach počas pokusu
o obrodu socializmu, alebo, ako naši talianski priatelia
hovoria rto novom kurze" jara 1968 v Československu. Napochyb
né i tu ešte stále existuji! mnohé ’’biele miesta". kiyslím,
že sa plné nepovedali, neobjasnili všetky naozaj podstatné
stránky dejov tej doby.
Nákladné fakty a poznatky c roku 1968 v Československu
hovoria proti akémukoívek dejinému apriorizmu, proti dajakej osudovej fatalitě a nutnosti. Naopak přesvědčuji! o ros
ných možnostiach a variantoch, závislých na íudkej voli.
Neplatí to hádám len o jednotlivostiach, ale ešte vo váčŠej
miere pre vyhlasovanie, skúmanie a posudzovanie zásadných
komplexov otázok danej problematiky ze vtedajších dní.
0 Čo u nás vtedy predovšetkým išle? To zásadné som už
zdoraznil - išlo o spojenie socializmu a demokracie, o
vyjavenie jeho humanistickéj podstaty aj štránok jej prejavu.
Kec! toto vravím, mám na mysli nielen jednotlivé početné fakty
nových pohíadov na politický život, hospodársku Činnost, na
celú oblast. kultury, védy, vzdelania i techniky. Súčasne
sa nám nutné připomíná to všetko, čo ako škodlivé bolo
třeba odhalil a odstraňoval zo života, Čc nieslo označenie
ako "neprihliedanie k našim podminekam, subjektivizmus,
nezákonnost, zvolá, nadraňovanie jednotlivca alebo skupin
nad stranu, kolektiv či vobec občiansku pospolitost,
nepřípustné zrastanie politickej strany a štátu.
Naša skúsenost, prax potvrdili, že medzinárodné vztahy
sa nemožu budovat a stavat na hierarchistickej nadradenosti.
musím aj tu vyslovit svoje jednoznačné stanovisko, že bez
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vonkajšieho zásahu do vnútorných pomerov v našej straně a
v československéJ spoloČnosti, by bola naša nová cesta
korunovaná úspechom. Československá spoločnost bola na to
plné zrelá - možno zrelšia ako kdekoívek inde.
Vedenie strany došlo v hodnotení minulosti k poznaniu,
že najcitliveJšie totiž postihoval náš systém spřed roku
1968 právě Člověka, možnosti rozvoja Jeho aktivity, Jeho
tvořivé síly, ktoré sú pre socializmus rozhodujúce. V našej
krajině, ktorej základné bohatstvo pramení právě v oblasti
íuds kých zdrojov, mala taká línia tragickú príchuí. V íudoch
narastalo roztrpčenie aj pocit, že napriek všetkej ich snahe
sa socializmus dopředu dostává iba pomaly, s osudovým
oneskorovaním a s íažkými morálnými defektami v íudských
vzíahoch. Vznikali prirodzene obavy o socialismus, o Jeho
íudskú tvář. Niektorí íudia přepadali demoralizácii, iní
atrácali perspektivu.
Právě v týchto súvislostiach povážuJem za potřebné zmienií
sa eštč o zásadných prácach v tomto období. Je ich celý rad
a vo veíkej časti obsiahli už dost podstatného. No skutočnosí,
že pre našu oficiálnu politiku sa vydávajú a uznávajú za
fakty iba také, ktoré sú v podstatě velmi zjednodušenou
účelovou propagandou, hovoří dos£ výrečne, aký zápas i koíko
práce je ešte před námi. Nejde o to, že uvedené počínanie
založené na nepravdách bývá dakedy popudom k zjednodušujucim
pohíadom i k polemikám aj z iných stráň. Súčasne sa tým bráni,
aby si nastupujúce generácie spravili vlastný obraz o nedáv
ných dejoch tak diskontinuitných k domácím historickým aj
Lulturnym podmienkam, no najma k potřebám existujúcej
spoloČnosti.
Vobec to hlavné a najdoležitejšie dnes Je, že sa z roznych
dovodov a pohnútok popiera, alebo Jednoducho nevnímá existencia československého problému v medzinárorných vztahoch. Na
zasteranie otvorenosti tohto problému vedie nielen apologetika
intervenčnej politiky, ale cbtiac-neckciac aj trehlidanie,

nedoceňováním traumy, ktoré ca Československoj spoločnosti
stále leží. 1'ritom, podía mojho presvedčenia, ide o pochopenie dvoch základných nosných prúdov nacích dějin, tj. národ
ního a sociálneho. Ak o tom hovořím, je dostatočne vidiet,
že tým nesleduje© dajaké prestízne, osobné či skupinové
záujmy, ale záujem celej nasej spoločnosti.
Dovoíte mi napoton s odstupom dvadsiatich rotov sa Vám
vyznat. Sklamal som sa azda vo svojom či vlastně v našom
predsavzatí o renesancii socializmu? Odpoviem slovami nášho
básníka:
wLen zlé, len zlé sa meria iba boíestami. A nech sa aj
tak stalo, jak sa stalo ~ námi, tam Kde sme začínali, začal
by som znova a rád. Jak vedec hladajúci svoje bacily, ktoré
ho zabili5'.
Pře stručný pohíad na náš program spřed dvadsiatich
rokov citujem tieto jeho myšlienky:
”... chcem plné v duchu našich tradicí a predchádzajilcích
rozhodnutí rozvinut v nasej krajin^ vyspělá socialistická
spoločnost, zbavená triednych protiv, ekonomicky, technicky
a kultárne vysoko vyvinuti!, socieine i národnostně spravedli
ví*, demokraticky organizovaná, kvalifikované riadenú, umo žnujúcu bohatstvom svojich zdrojov dostojný íudský život,
aúdružské vztahy spolupráce medzi íudmi a slobodný priestor
pře rozvoj íudskej osobnosti’’.
Zanechejme však všetky prosté řečnické pokusy zodpovedat
dané otázky. Ak nám aj mnohé može napovědět minulost,
skúsenost, usudzujem, že to nie je všeťko.
Existuje zodpovědnost na svoju krajinu rovnako ako obČianska,
íudská zodpovědnost za náš dneyný svět. Ak budeme prihlídat
ku všetkým základným fa?torom, vědomí si tak možností ako aj
nebezpečenstiev, ktoré dnes jestvujú pyed všetkými vrstvami
Íudí, před všetkými národmi, potom bez pochyb budeme moct
nachádzat i správné cesty
ríešeniu .-áčasných problémov.
v
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A ja a moji blízki v Československu aj v iných krajinách
majú přitom na mysli spojenie socializmu, demokracie, humanizmu, vseíudské záujmy, máme šancu vniest svoj vklad k existencii mierovcho a spravodlivého světa.
V Taliansku sa v tomto smere v súčasnosm modernom a přitom
ustarostenom svete veía vykonalo a 1 dnes koná. Je iba prirodzené, že na tom má svoj podiel aj bolognská univerzita.
Ona už neraz osvědčila v historii svoju pokrokovost. Ke<5
toto dnes precitujem, chcem to doložit svedectvom z čias
nášho národného povznesenia i utrpenia. Bolo tomu tak i v
spore Majstra Jána Husa s pražským arcibiskupom o knihy
Johna Wicleffa, anglického teologa. A právě podía
dobrozdania z Bolog.ne - citujem ”?Zicleffove knihy nemajú
byt spalované, pretože by bolo pošetilé pálit knihy o logike,
filozofii, morálke a teologii, v ktorých je obsiahnuté mnoho
správného, dobrého a užitočného” /citované podťa práce
Jiřího Spčváčka ’’Václav IV.” str. 434/» Aké výřečné svědectvo
progresu spřed takmer šiestich storoči.
Nie je tomu inak ani dnes. Výřečným svedectvom toho je
i Magna charta europských univerzit, ktorá tu vznikla pri
příležitosti 900. výročia jej založenia. Je to dokument
obsahom i záujmom siahajúci k najširším všeludským záujmom
našej spoločnej planety. Je to dějinné posolstvo. Prihováraro
sa k tejto Magne chartě slovami českého filozofa polovice
druhého tisícročia, zakladateía europskej vedeckej pedagogiky
Jána Amosa Komenského, ktorý sa významné zapísal do civilizácie íudstva dielom ’’Obecná porada o náprava věcí íudfuých1’*
’’Školy by mali byt všetky dielňami íudskosti”, odhazuje nám
tento vedec.
Vážené zhromaždenie!
Celkom na závěr dovoíte mi vyjádřit neobyčejné vzručenie
za tak veíkil poctu, ktorú od Vás, Vašej univerzity dostávám.
Přijímám ju celou svojou bytostou a předpokládám - aj moji
priatelia - že Je súčaslou nášho celkového Československého
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počinu k prospěchu demokratickéj Europy. Dovoíte, aby som
sa na tomto , pře celý svět posvátnom vedeclom mieste poklonil
vede v najširšom slova zmysle. Mech veda na celom svete
#
z
slúži ludstvu, ich spolupatřičnosti a zodpovědnosti za osud
nasej planety, ktorá mé najkrajšie měno - Zem. Je to naša
spoločne Zem, konajme v jej mene.
Nech život bez zbraní a nósilia, bez vojenských hrozieb
sa stane ešte pře súcasníkov zbraňou - zástavou novej kvality
íudského živo taí

- 12 Vystoupení A. Dubčeka na závěr slavnostního ceremonielu

/přede vání reprodukcí ^Archivu České Koruny” rektorovi
university/
Bologna - 13. 11.
Vážený pán rektor
profesor Fabio Reversi Lonaco,
dovolte, aby som odevzdal Vašej univerzitě při příleži
tosti prevzatia titulu Doktora Honoris Causa a 900. výročia
narodenín univerzity fotodokumentacíiu - Archív Seskej koruny,
ktory preukazuje od doby římského cisára Fridricha I. roku
1158 a potem Fridricha II. práva a povinnosti.českych panovníkov, nositelův královských titulov.

Je to 8qq ročně historické svědectvo nasej státnosti,
které dává odpověď na. otázku prečo náš íud je tak citlivý na
svoje suverenné práva a postavenie v srdci Europy, ak mu
niekto na jeho práva- siaha.
Ano, patříme počtom i rozlohou medzi menšie či malé národy
ale cítime sa velkými svojou vyspelosíou a vlasteneckou
hrdosíou. Vlastenectvo1 národa siaha tam, kde sú jeb« kořene
z kterých vyrastá strom jeho^ života, rozvětvuje sa a obo
hacuje koruna jeho Salšieho- rozvoj a.
Poučili sme sa, že historia národa neslťlži pře minulosí
a tobož nie pre strnulost. musíme sa však k nej vracaž, aby
jej pravdivé poznánie, vrátane roku 1968, služilo budúcnosti
národa.
Odevzdávám Vám pán rektor toto- historické svědectvo
načich dávných vzlahov v Europe v znamení ich súčasného
upevňovania pře prospěch našej vzájomnej budúcnosti v Europe.

í

- 13 Interview s 1 'Unita na závěr pobytu v Itálii

Dostal som veía dotazov a žiadostí o interview. Nedalo
na v Čaaovej tiesni všetkým vyhovět. Většina sa dá zhrnúí
do otážou na -toré odpovídám pro střední otvoru l^Unita.

1. Převzal ste na bolo^nské univerzita diplom o udelení ti
tulu doctor honoris causa v oblasti politicích ved. Aký
ale mal pri tom pocit?

AD: Je to pře mna veíkd pocta. Převzal som tento diplom,
prsten i plaketu a moje vyjádřeni* při vystoupení i mysel
platila predovŠetkým tým, ktorý tiež stáli pri tvorbě
naSeht nového politickéha kurzu obrody socializmu a
Ictorí na tejto pozícii zotrvali i za cenu straty osob
ného postavenia. Pavěda? či opísa? všetko, čo som
přežíval sa tu nedé. Poviem iba, že ta bol pre mna veíký
životný zážitek. Niet slov, ktorými by so, to mohol plné
vyjádřil.
2. Kde ste všade bol okrem Bolo^ne?

>

AD: Ako bos? univerzity v Bologni som navštívil: Ravennu,
Ferraru, Rim, Assisi, Ferup.iu, karzabott.o, iáilano,' Benát
ky a Lolipnellu. Časové se nedalo všetkým pozváním výhově?
a touto cestou im áakujem. Videi som veíké diela archi
tektury, obrazov, mozaik, ktoré vniesla táto krajina dt
pokladnice íudstva, civilizácie. Videi som nie iba
minulosí, ale aj život, který prebiehé v dnešnom
Taliansku, ktoré patří svou priemysínou, kultúrnou úrovňou medzi prvé krajiny světa.

Vzhladom k mojej povabe tu musím zdorazni?, že najhlubšie pocity sompřežíval při početných střetnutiach s iudmi.
Roli to vystupenia, besedy, disků*i* či náhodné střetnutia

J
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íudu velké sympatie. Nekonalo sa t^ iba z tribuny, ale
při prochedzksch, v kaviarničkách či vinámičkách, na
zeleninovom a rybacom trhu, v družstvech rovnalo ako na
vedeckej pode univerzit Bolopne i Benétok^ Či v nezabudnúteínej la Scale v ^ilane. Na univerzitu přišlo veía
irévrhov a úvah k udeleniu čestného občianstva. Nedalo sa
to ani Časové zvládnul. Ďakujem im i touto cestou i ke<3
sa to neuslutočnilo.
Nemožem tu opomenúí, že okrem veíkých hodnot íudstva a
radostných střetnutí přežíval som pri pamiatnych miestach
obětí fašizmu v Bologni, Říme, Líarzabotto či klollignelli
a inde velký smutok. Nemálo by sa to zabúdaí nie pře
tninulosí ale pre budúcnost* aby sa to už nikdy nemohlo
opakoval.

3» takal ste taky spontánný ohlas širo.ej veřejnosti a ostatpých inštitúcií?

AL: Nad tým nemusím dího ■.važovaí. ±-_ eto, že pozvanie zišle
z talianského teritoria, univerzity v Bolopni, poviem
otvorene a pravdivo: ano, čakal. Pravé preto som mal
z tieto návštěvy aj pocity veíké osobné zodpovědnosti.
Myslím, že ke<5 sa tak stalo po dvatsiatich rokov mojej
verejnej činnosti, každý ma chápe a nemusím to dialej
komentovat. Poviem iba toíko, že právě v Taliansku bola
a hlavně zostala sponténna solidárnost s nástupom hlodáním novej politiky obrody socializmu. Vracím za to
všetkým demokratickým hnutím Talian^ka. «*usím však zvlášt
vyzdvihnut li S, ktorá po celil tú to dobu v komunistickou
hnutí stala r?a pevných pozíciách nebs chápala naču novů
poli •. i... u ae o .. r i no s pr e sp o 1 o č nů v e c sociálu e-: ‘i o hnu t i a
aj domokraticL,cb vzíahov v Nurope. Zvláší to zdorazňujem
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ne přeto, že by som nevidel solidárné postoje od
inýcb talianssých levicových sil, ale preto, že T”o
male v tomto najíaŽtiu úlohu právě pře vtadajšie
hierarchické vztahy v našom hnutí.
4. ¿¿ali ste aj rožne
chcel povedar?

osobné stretnutia, co byste k tomu

AE: Áno, stretol som sa aj s významnými osobnostami talianského politického života. Dolo to velmi srdečné a pře
mna aj dojímal střetnutie s generálným tajomníkom TIS
Achille Occhettom. Je těžké tu shrnut všetko, Čo som při
střetnutí pociíoval a čo sa obrážalo v našom rozhovore.
Vyjádřím to tým, že TES od vzniku našej obrodnej politiky
s ktorou sa osobné seznámil tehdejší generálný tajomník L. Longe,. až p» dnešně dni podporovala našu inicia
tivu v hládáni nových ideových i prak tických ciest
vo výstavbě socializmu a te přetrvalo až po súdruha
Occhettu. Tým je povedané všetko. /0 našom střetnutí
<3al ÍÍM3- prehlásenie a nemám če k tomu dodat,/.

Střetnul som sa aj s predstavitelom socialistickéj
strany Bettino Craxim. Bolo to dobré stretnutie lebo
sme sa chápali. Tiež mal k tomuto střetnutí vyhlásenie,
s ktorým sa stotožňujem. Postoje socialistické strany
k nášmu obrodnému hnutiu zohráli a tieŽ zohrávajťí veíkú
úlohu. Je to v súlade s vtedajším naším prog.ramom, že
je nutná spolupráca všetkých levicových prúdov v otázkách,
ktoré jsou nám spoločné.
K obom tým to stretnutiam by som chcel pověda?, že právě
v době "perestrojky", ktorá se uskutočňuje v Sovietskom
svaze, je tát© spolupráca tým viac žiadúca, aty
sa podpořilo to, čo dnes vedenie CorbaČevova uskutočňuje,
leb© je to v zéujme celej Europy a světa. lýyslím, že
západný svět, ba i niektoré kruhy v socialistických

- 16

krajinách by mali vidieí, že zložitosti i íačkosti
sovietskej přestavby nejsou priČinnosíou přestavby, ale
dosledLom deformácií či oneskorení riečenia problémov
v minulosti. To je doležité preto, aby sa vidělo, že je to
proces a to pozitivně třeba podporií.

Bol som na přijati! aj u pápeža Jana Pavla II. Nepotře
bovali sme tlmočníka. Já som rozprava! slovenský a on
poísky. Sme si blízki s Poliakmi nie iba recou, ale i súsedstvom. xosobil na mne svojou uvážlivosíou. To stretnutia som
mal dobrý pocit.
5* Ako može byt vyriešený politický a ideový vziah medzi
obrodným Akčným programom KSČ roku 1968 a dnečnou
přestavbou KS3S?

AD: Já som stúpencom názoru, že by sa mala nastúpit
cesta hladania pravdy. A táto pravda sa vyjaví vtedy,
keá sa objektivně zhodnotí a přizná, co obrodný proces
KSČ a přestavbu spojuje. Te je cesta k tomu, aby bola
sňata kliatba z našeho programu a všetkých tých, ktorí
boli tak íažko postihnutý morálně a sociálně za zotrvanie na povodných východiskách z nasej krize. Keň toto
připomínám, tak myslím predovšetkým na mladú generáciu
- "děti augusta", ktorí už tiež žiadajú vygoČúí ich hlas,
názor. To všetko sa týká nie iba dějin strany, ale aj
Českého a slovenského národa, ich budúcnosti a budúcnost patří nástupujúcej generacii.
6. Čo Vás doma čaka po návštěvě Talianska?

AD: Tu budem vediet až keň sa dostáném domov, xosobia tu
dve tendencie: jedna, ktorá sa ztotožňuje s mojími
názormi alebo sa k nim přibližuje. Druhé, v oficálnej
struktuře, ktorá chce zostat na východiskách hodnotenia

