
Bííakování 
eurokomunismu 

Bilag  i bilak - vypálené znamení, 
cejch bilagova   i bilakova -cej-
chova í, p ra nýw v a t. 
Kálal Civ slovensko- eský diferen-
ciální slovník 

Vasil Bilak ve svém vystoupení na plénu 
ÚV KSC 17. b ezna hovo il na své  ivotní téma-o 
ideologické diverzi. Do slu eb imperialismu ji  ne-
dával jako v 50. a 60. letech dr. Husáka, ale ten-
tokrát zase chartisty a Chartu 77. Za d kaz lze 
pou ít cokoli, a tak i dobu poh bu prof. Pato ky, 
íterá prý byla ze Západu oznámena 10 minut po 
tom, co byla ú edn  stanovena. Pokud by tomu 
skute n  tak bylo, dalo by se spíše dokazovat,  e 
ve slu bách « C I A »  i jiné rozv dky je ten, kdo 
clobu stanovil, a  ji  na sekretariát  UV KS ,  i na 
federálním ministerstvu vnitra, ne  n kdo z char-
tist . Skute nost byla p es Bilakovo tvrzení úpln  
opa ná-západní sd lovací prost edky (agentury, 
rozhlas) tém   a  clo poslední chvíle opakovaly 
oficiální sd lení  s. ú ad ,  e poh eb bude ve  vr-
tek (byl ve st edu), tak e by se dalo metodou 
«krátkých spojení»  íci,  e informovaly podle Bi-
la kovych pokyn . 

Politicky nejzáva n jši byla ta  ást Bilakova vy-
stoupení, k d e se za bý va 1 « eu roko mu n ismem », 
Rozvíjel n které argumenty svých p edchozích vy-
stoupení, kde se ji  velmi lapidárn  vyjad oval o 
IKS, KSS, FKS a jejich vedoucích p edstavitelích. 
Naposled jím  ízené ideologické odd lení v bro u-
 e o Chart  77 z ledna 1977 atakovalo p edevším 
vedení IKS. Tentokrát se hlavním ter em útok  
stala FKS a Marchais, a to jak pro své vlastní poli-
tické postuláty programové, tak zejména pro spo-
le ný postup se socialistickou stranou vedenou 
Mitteranclem. Mitterand je podle Bi aka nejv tší 
antikomunista - asi proto,  e je pro spolupráci s 
FKS. Jako hlavní argument, který má dokázat 
oportunismus a revizionismus a nyní i antisov tis-
inus FKS a osobn  Marchaise, uvedl,  e velvysla-
nec SSSR ve Francii  ervon nko cht l v rozhovo-
ru sd lit stanovisko ÚV KSSS k politice vedení 
FKS, ale Marchais odmítl sejít se s  ervon nkem 
a vyslechnout jeho výtky na adresu FKS. Zato se 
však prý sešel s Ji ím Pelikánem a Bukovským. 

Za nejhorší ozna il Bilak situaci v KS Špan l-
ska, kde prý hlavn  vinou Carilla vedení strany 
uskute  uje bezzásadovoii politiku a v honb  za 
popularitou u malom š ák  se podbízí jejich vku-
su a místo samostatné t ídní internacionalistické 
politiky provádí politiku nesamostatnou, net ídní, 
nacionalistickou, antisov tskou. Za nejhlubší vý-
raz této bezprincipiální politiky a net ídního 
p ístupu ozna il setkání t í v Madridu a komuni-
ké, které spole n  vydali Marchais, Berlinguer a 
Carillo. Sklouzávají v n m prý na bur oasní plat-
formu obecn  demokratických po adavk  bez 
t ídního p ístupu. Se zvláš  velikým osobním roz-
ho  ením mluvil V. Bilak o stanovisku eurokomu-
nist  k Chart  77 a praný oval to,  e ji n které 

tiskové orgány t chto stran jako Mundo Obrero, 
Unitá, Morning Star, L'Humanité bu  celou, nebo 
ve výtahu otiskly. Pozastavil se i nad tím,  e byl 
otišt n dopis 11 vylou ených  len  UV KS  
ú astník m Berlínské konference v Unit  a v 
Morning Stáru. Charta 77 v Bilakov  interpretaci 
p edstavuje bur oasní politickou platformu pro 
její integrální demokratismus, jakoby naclt ídní, a 
proto podle n j net ídní, a eurokomunistické 
strany, které se Charty a chartíst  zastávají, opuš-
tejí t ídní p ístup a zapojují se do kampaní impe-
rialistických centrál proti socialistickým stát m. 
« I kdyby se k eurokomunist m p idali všichni, ve-
dení KS  setrvá na své principiální politice boje 
proti pravicovému oportunismu, kontrarevoluci. 
My v tomto boji setrváme. Z staneme v rni mar-
xismu-leninismu a proletá skérnu internacionalis-
mu. Nikdy nesejdeme z t ídních internacionalis-
tických pozic a neustoupíme p ed výpady euroko-
munist . Pravda je na naší stran ». 

Nomen-omen platí i o Bil'akovi a jeho kacé o-
vání a praný ování eurokomunismu. Bilak je ve 
slovenštin  znamení hanby. Je jen otázka, zda 
euro-komunismu, nebo dnešního vedení KS . 

Praha, duben 1977 
© Palach Press 

Jak se vyráb ly 
rezoluce proti Chart  

Málokdo se ješt  dnes domnívá,  e v  eskoslo-
vensku vznikají souhlasné  i protestní rezoluce 
spontánn , p ímo od lidí. Ale málo lidí ví, jak se, 
to organizuje. To zazvoní telefon na stole r zných 
funkcioná   (p edevším p edsed  závodních vý-
bor  ROH, KS , SSM atd.) a vedoucích pracovní-
k  (zejména  editel  a nám stk  atd.) a pak se 
hned konají sch ze a porady t chto «zástupc  
masových slo ek a p edstavitel  d lnické moci ve 
stát » s jejich pomocníky, na nich  se rozhodne, 
zda je únosné svolat pracující (odborá e, svazáky), 
aby pat i nou rezoluci  ádn  odhlasovali. Pokud 
je obava,  e by nebylo hlasování jednotné, zašle se 
rezoluce jménem všech pracujících nebo jménem 
všech odborá  . . . p ímo z t chto «p edporad» a 
«p edsch zí», 

Stejn  tomu bylo i s rezolucemi proti Chart  77. 
Ze skute ných celozávodních  i  lenských sch zí, 
tedy za p ítomnosti všech zam stnanc  nebo  le-
n  ROH, jich nebylo mnoho.  etní zam stnanci se 
dozv d li a  z denního tisku, rozhlasu  i televize, 
 e jejich závod nebo organizace «odeslalo» pro-
test proti «pomouva nému pamfletu», který nik-
do z nich nezná ani ne etl Jmenovitých podpis , 
odsuzujících Chartu 77 a signatá e, nebylo v hro-
madných sd lovacích prost edcích zve ejn no 
mnoho. Jednotlivých jmen se sice objevilo více -
v tšinou však pat ila výše postaveným funkcioná-
  m  i osobnostem. 

To tedy není nic nového. V kampani proti Char-
t  77 se však projevil i nový moment - n kde se 
dokonce vyhro ovalo: nepodepíšeš-li, uvidíš (a n -
kolik jednotlivc , kte í otev en  odmítli podepsat 
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