
Socialismus ubráníme. Vasil Bil'ak na setkánípřísIušníkŮ Lidových milicís představiteli 5trany a stáiu v předveČer 20. výroČí,,vítězného Února". FoTo ČTK



0depsaný muž. 12. pro5ince 1989 na schŮzi parlamentu vasil Bil'ak
{1917-aaffit.

r BYl ru3Ínského pŮvodu, narodil

se ňa východnim Slovensku v malé

obci Krajná Bystrá.

l Po základní škole se vyučil

kreičim a této profesi se věnoval

až áo roku 1949. Ve výučním listu

(ienž bv| exponátem na výstavě

ň i.no juoit.u V roce 1987) měl

nápsáno ,,Na saká nepúšťat",

r vcvolbách roku 1954 byl

zvolen do Slovenské národní rady,

opětovně získal mandát v SNR

ve volbách roku 19ó0,

r Y letech 1955 až1968 a1969 až

1971 byl členem Ústředního vÝboru

Komunistické stíany 5lovenska,

V letech 1954 až 1989 členem

Ústředního výboru Komunistické

strany Československa,

t V roce 1968 sehrál významnou

roli v událostech, které V srpnu

toho roku vyvrcholily invazí vojsk

Varšavské smlouvy do

Československa. Spolupodepsal

..zvací dopis", jenž žádal zásah

issR. z. signatářů listiny zemřel

jako poslední.

r od listopadu 19ó8 do'prosince

1988 byl ta,|emníkem UV Ksc pro

otázky zahraniční politiky

a ideologie. Prosazoval

brežněvovské vedení

v ČeskosIovensku, reprezentoval

neostal inský dogmatismus,

r od začátku óo, let až do

revoluce působil také jako

poslanec Národniho, později

iederálního shromáždění,

S příchodem reforem začal ztrácet

1 vliv. V píosinci 1989 jej vyloučili

Ze strany,

r žil v Bratislavěve vile na

dobré adrese spolu se svým zetěm

Jozefem Ševcem, jedním

z oorevolučních předsedŮ xSS,

Zá své činy v období před rokem

1989 nebyl nikdy odsouzen ani

potrestán.
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okuponry\, hlásá webový titulek. Je to pravda,
ale obsese zvacím dopisem dokládá jen jednu
speciální kapitolu nedávné minulosti a jejího
současného hodnocení.

Při hledání spravedlnosti po listopadu 1989
přišla ke slovu zásada pr,ávního státrr. A v práv-
ním státu lze soudit jen za právně prokázané
viny. Za podíl na sovětské okupaci byl odsou-
zen pouze Karel Hoffmann - za to, že nařídtl
vypnout rozhlas, a jen proto, že před deseti
lety se to podařilo prokázat, Bilakťrv podpis
pod zvacím dopisem - natož jeho autorství -
se prokázat nepodařilo, tudíž Bilak nikdy sou-
zen nebyl (ani v Československu, ani na S1o-
vensku).

Ale to je jen jedna kapitoia, která víc než se
společenskou pamětí souvisí s přísnými pravi-
dly justice. Z hlediska společenské paměti ie
důtežité něco jiného. Nanejvýš stručně, ate vel-
mi výstižně to podává heslo na české Wikipe-
dii: Vasil Bilak byl ,,hlavním exponentem
brežněvovského vedení v Českoslorensku".
Tím je v pár slovech řečeno to skutečně pod-
statné.

Za bizarem pivajako Ghleba
Sovětská invaze proběhla od 2l. slpna do pod-
zimu 1968. Pak už se Sověti ukazovalijen výji-
mečně - u jirni obsazených kasáren a vojen-
ských prostorů. To hlavní svinstvo, které při-
nesli, totiž pr'evzalt zdejši mocipáni.

To oni přišli s normalizací, která určila po-
dobu našich životů na dvacet let. v tom smvs-
lu byl Bilak ,,hlavním exponentem bležněvóv-
ského vedení v Československu". Nevládli
nám přímo Sověti a generální tajemník Leonid
Brežněv. Vládli jeho místodržící, jejichž zo-
sobněním byl Vasil Bilak. V tom spočívala
kvintesence celých 70. a 80. let.

Dodejrne. že toto byla ještě ..normalizace
light" - ve srovnání s tím, čím hrozila ,,dělnic-
ko-rolnická vláda" v čele s Aloisem Indlou,
Když tento plán hned po 2l. srpnu selhal,
Bilak mohl působit jako poražený, Ale jen
krátkodobě. Dlouhodobě vyhrál ptoto, že se
formálně hlásil k odkazu pražského jara (s tím,
že je třeba napravit některé chyby - to, co se
vymklo z kontroly).

Bilak se tedy stal nrístodržícím ne přímo na
sovětských hlavních (což by platilo v případě
úspěchu ,,dělnicko-rolnické vlády"), ale s ja-
kousi legitimitou jednoho z reťormátorů. Brež-
něv prosadil svého muže, ale prosadil ho tak,
že nebyl prvním mužem režimu. Tak.jako brež-
něvovci předtím napadali,,plíživou kontrarevo-
luci", sami předváděli,,plíživou normalizaci".

Kdysi to v rozhovotu pro Reflex líčii ,,eko-
nonr pražskéhojara" Bohumil Šimon,jeden ze

Biťak se stal místodržícím
ne přímo na sovětských

lrlavních (což by platilo

v případě úspěchu

,,dělnfuko-rolnické vlády-),

ale s iakousi legitimitou
jednoho z reformátorů.

Brežněv prosadil svého muže,

ale prosaďil ho tak, že nebyl
pryním muŽem reŽimu. Tak

jako brežněvovci předtíln

napada]i ..plíživou

kontrarevoluci", sami

předváděIi ,,plíživou
normalizaci".

))
zástupců KSČ, kteří po 21. srpnu jeclnati
v Moskvě: ,,Brežněv chtěl, abychom Bilaka
zviditelnili. Oponoval j sem a tvrdil, že jaknrile
Bilaka někan delegujeme, na schůzi nikdo ne-
přijde. Nevěřil a vyprávěl mi legendu: za vál-
ky v Karpatech našla Rudá atmáda vysíleného
chlapce, ale pušku držel tak pevně, že mu ji ne-
mohli vyrvat. a když se zotavtl, šel s rudoar-
mejct až do Prahy. A to byl Vasit Bilak.
Geroj ! Vše bylo alejinak, cožjsem tehdy nevě-
děl. Sám Vasil, který tu historku nesnášel, mi
později řekl, že za války pracoval jako krejčí
u Nehery v Hradci Králové." V Praze pak
Simon Dubčekovi řekl, že,,Sověti si už guber-
nátora vybrali - Bilaka. K němu hledají něko-
ho, kdo bude přijatelný pro veřejnost, nejspíš
Husáka. A předtím ještě zadupou".

Takto se dostal Bilak k moci - jako formál-
ně druhý za Husákem, ale de facto jako první
důvěr,ník Moskvy. Jeho tupost - ideologická,
intelektuáiní i obecně lidská - byla přísloveč-

ná. Dokládajíji dodnes populámí historky, čas-
to spadající do rubriky bizar. Třeba že na jeho
výučním krejčovském listu stálo ,,na saka ne-
pouštěť', Nebo jeho proslulý rozhovor. z loku
1985 pro hamburský magazín Der Spiegel, kte-
t,ý otisklo i Rudé právo: ,.Klesá trochu alespoň
enormní konzum piva v ČSSR?" - ,,Ne, pivo
je pro násjako chleba."

Ale za bizarem zůstává obraz člor éka. kterv
tu na generaci naslavil pravidla í-ringování spo-
lečnosti. Poselství bylo zřetelné: Je-li takový
tupec nejsilnějším nružem v zemi, znamená to,
že v jeho režimu nemůže uspět racionalita. ta-
lent či výkon - i ten nejlacionálnější, nejtalen-
tovanější a nejvýkonnější člověk se musí sklá-
nět před ideology Bilakova typu. A to i když
má alibi v podobě legitimace KSČ,

Bilak - přesněji systém, který prosadil - byl
hlavním strůjcem faktu, že jako společnost
jsme začali viditelně zaostávat za Západem
a že se tento stav promítl minimáině do celé
jedné generace. Ještě v 60, letech - i po éře sta-
linismu! - stát do značné míry fungoval z pod-
staty.Z prumyslové základny. která tu bylauž
z doby monarchie, ze vzděIání lidí, kteří studo-
vali či se vyučili před rokem 1948, zudržova-
ných rodinných tradic. Až s Bilakovou nolma-
lizací, ,,diky" jím prosazenénru negativnímu
výběru, začal očividný sešup.

Při tom ršem Bil'ak nechlěně dodával body
nornralizálorům typu premiéra Štrougalá.
Vždyť vedle toho prinritivního tupce působili
jako docela hodní, sympatičtí a rácionální
strejdové, kteří by naše životy zlepšili a uvolni-
ti, kdyby jen mohli. Nebyla to pravda, to jen
Bilak takový dojem posilova1.

Ten, kdo rsalizoval normalizaci
Obsese ,,zvacím dopisem" atín,zdaho Bilak
inicioval, je pochopitelná u histodků, kteří
chtějí důIežitý kamínek do mozaiky. Ale pro
společnost to ažtak důIežitá otázkaneni.

Důležitější - a s Putinovým Ruskem aktuál-
nější -je role Brežněvovy doktríny omezené
suverenity. Ta pravila, že kdo se z pevného
bloku Moskvy vymkne, dostane přes hubu.
Pokud se hiavní vina za okupaci přisuzuje
,,zvacímu dopisu", naznačuje se tím, že bez ex-
plicitního pozvání by sem Sověti nevtrhli. Ale
vtrhli.

To, že o třináct let později nevtrhli do Pol-
ska, souviselo spíše s tím, žeúbyli zaměstná-
ni v Afghánistánu, než s neexistencí zvacího
dopisu z Varšavy.

Signatura jednoho dopisu nebyla základní
Bilakovou vinou. Tou byiajeho role hlavního
exponenta brežněvovského vedení v Českoslo-
vensku. Role muže, který realizoval normaltza-
ci, jak by se řeklo dnešním newspeaken.

e-mail: zbynek.petracek@lidoVky.cZ

Za exponentem bre žněyismu
vasil Bil'ak byl hlavním mužem, který určil pravidla normalizace

Vasilerrr Bilakem odešel poslední žijící
signatář zvaciho dopisu. Zemřel komu-
nistct, kte1l v roce 1968 pozval sovětské zBYNĚK

pETRÁčEK
komentátor LN



v polovině 60. let byl Vasil

Bil'ak na slovensku hodnocen

Iépe než Dubček, říká historik

Zdeněk Doskočil (3ó) z Fakulty

humanitních studiíUK.

PETR zlDEK

hlasu Sovětského svazu s vývojem
v Československu.

Bilakova politická karléra zaóa-
Ia až po roce 1948, předtím praco-
val jako krejčí. Straně vděčil za
vše, takže 1ogicky, když zaregistro-
val. že je tu něco. co ohrožuje mo-
censký monopol této strany a záro-
veň vyvolává sovětskou nelibost,
vyvodil si z toho jednoznačný

ffiu%M?á%,W"

LN Jak ie možné, že se taková pri- závér a zařad1l se mezi odpůrce re-

mitivní postava, jako byl Vasil formního plocesu.
Biťak, dostala až do čela strany
a státu a tak dlouho se tam udrže- LN Byl spolusignatářem slavného
la?Nebobylajehoimageprimiti,,,zvacího dopisu", což sám vždy
va jen mimikry, za nimiž se skrý- popíral?
vainěkdo jinýi Ve svých vzpomínkách Bilak

VasilBii'akikutečněnaprvnípo- mezi řádky pŤiznává, že na brati-

hled působil primitivně. Trochu ho slavské schůzce takový dopis byl
k tomu předúčoval ijeho rusínský Sovětům předán, i když nespeciíi-
původ á nedobrá slovenština. Na kuje, kdo ho podepsal. Počátkem

druhou stranu byl Bilak přirozeně 90. let by1 dopis poskytnut našim
inteligentní a veimi rychlé si osvo- orgánům a autenticitu podpisu
jil meihanismy fungování moci, na- všech signatářů potvrdil i grafolo-

učil se v tom prostředí velmi dobře gický rozbor,
pohybovat, přizpůsobovat se situa-
.i. I t ayZ šlÓ o funkcionáře dogma- lN Gustáv Husák po roce 1989

tickéhÓ, vždy oddaného základním řekl, že,,Biťak patřil k páté kolo,
principům kómunistické ideologie, ně, kterou si tady Brežně, !Ť,t9,-
o nicnŽ nikdy nezapochyboval, tak val. Celou dobu mě doháněl k ší-

dovedl být v některých situacích lenství." Je to reálný obraz situa-
velmi pružný a chovat se pragma- " ce, nebojen llusákovo alibi?
ticty, Ůtittaině i vychytrale. Do určité míry to alibi bylo.,

ll{ Dalo by se to ilustrovat něja- ","'ř5,'*ifi":ifil,ffiliii:::
kým přftladem? vený politický scénář intervence

- 
Z{jimavá je třeba a nepodařilo se vytvo-

doba'poioviný 60. let, Bil'ak v sřPnu řit dělnicko-rolnickou
kdy v letech'1963 až 19ó8vočích vládu.Sovětialepozna-

l"*;í"ňř;řá;íh; ú Sovětů selhal, ný nástroj, který vždy

toru Komunistické stra- když ztroskotal bude plnit jejich příka-

il,ijil:*3,!ti:i,Ť politický scénář íI; il?'ňi*,i,,#_
hle době a zejňréna na interVenCe cem ortodoxie. Ale
jejím počátku, kdy byl itehdysechovaldojis-
"hlavní 

osobou, kteiá byla na Sloven- té míry pragmaticky, Na jedné stra-

sku odpovědná,a.tyŘ s inteligencí, ně patřil mezi ty, kteří prosazovali

vystupbval poměmé plužně a prag- co nejtvrdší ufužení poměru, Na dru-

,',uticiy, Naprinao úaislavu Mňač_ hé straně se ale distancoval od sku_

to"i pá"orii vydat jeho Opožděné tečné ultralevicové frakce v KSč,
r e p o r tále. Br aíislavskými intelektu-
atnlmi Luny byl teirdy nahlížen LN Lubomír Štrougal ve_svých pa,
jako člověk sice primitivňí a nevzdě- rn§!e9!.qíš_e, že ,,na podzim 1987

ianý, ale s kterýmje vždy možné se přišelBilakzagenerálnímtajem-
něják domluvii. Zpočátku byl vní- níkem s návrhem, že převezme

mán lépe než Dubčik, kterY byl teh- jeho funkci. Byl kategoricky od-

dy prvním tajemníkem KSŠ. 
- 

mítnut s tím, že by to strana ani
společnost nepřijaly." Skutečně

LN Jak to, že se jejich role v roce o ten post usiloval?
r9OS tat pronoaity? Hrály v tom Něco podobného znriňuje i sám
roli nějaké zahraniční vlily? Husák v knížce, kterou na zákl,adé

Zcelá nespomě. Dubček a Bilak rozhovorů s ním sepsal Viliam P.le-

byli zpočátku v Bratislavě vnímani vza. Nevylučoval bych, že v Bila-
jakotákovávládnoucí dvojice, která kovi takové arnbice dřímaly, Ale
se vyznačovala rostoucím kritickým v roce 1987 to už i vzhledem kjeho
portoi.rn vůči Antonínu Novotné- věku nebylo možné, Navíc by s tím

mu. ťaždý z nich ale prodělával jiný určitě nesouhlasila Moskva,
vývoj: Dubček se postupně propraco-
uáuui t reformním štanouiikům, tN yí se něco o Bilakově soukro_

Bilak přes tu pružnost vůči inteligen- mém životě - jaké měl záliby, sla-

ci zůitával v ideologické rovině bosti,jaksechovalkblízkým?
ostražitý. V roce 196& poté, co se Byl ženatý, měl dvě děti ajeho
dostil do čela celé KSč, si Dubček zeť se dodnes angažuje v současné

Bilaka vybírá jako svého nástupce komunistické straně slovenska. pa_

na Slovensku.Zdálu ,", že ten tan_ třil mezi ty funkcionáře, o jejichž

dem bude pokračovat, ale velmi privátním životě, s výjimkou mlá-

brzy se objevují první projely nesou- dí, dodnes není známo téměř nic- 
.

ďl§jť;ffilxi-'"trú; gg
nás jako vysokoškolské rlčitele 

' /
zval nasua školen,. vZciy jsme se 7 l
Dotichu bavili nad ieho maximálně
Žřán"áuS.n", intĚrpretací marxistickoleninských pouček, nad jeho

p'rl"ri ir"r* ideologickým slovníkem, Přesto ho není možné označit

Ž" ir]"p*á, i"to hlřbocá věřící komunista byl vybaven íikaností lido-

"V.rl 
*-"arr'*tů. člověka. který se vyzná v tlačenici, Jinak b1 se ani

námohl udržel na politických pozicích, které zaslával,

Ý období normalizace se proslavil tzv, ukazovákovou definicí

pojmu reálný socialismus, kté4ý se tehdy.začal u nás ptosazoyat:

lŘ"a]"l' .Ó.Úrismus je to, co tadý teď rnáme!" Znamenalo to rezigna-

.i 
"u 

.á"iuri.tl"kou Úopii, na ,,házčí budoucnost pro_naše dét|" , žád-

,vl.pSi.""iaismus uŽ není možné očekávat, zůstává nám jen ten,

,iláZ:r*" právě žili. Socialismus okupované zemé za ostnatým

drátem, iocialismus nedostatku a policejního šikanování,*Órrp"rti 
kteří přišli do naší země v srpnu 19§_8, se odvolávali i na

,uu"i tiopir, jehož iniciátorem měl být právě Vasii Bilak, Sám se

t i"t o u,rtorriuí nepřiznal a k soudu zá něj nakonec ani nedošlo, byť

"J..rrnvl"á.l. 
Úyiy proti němu.Po pravdě, tŇovýto dopis mě1 hod-

noiu "á- 
papiru,"jáťty mohl jednotlivec nebo sklri_n1 lidí.pozvat

éiri urÁaď",'uuy uaetata ,,pořááek,, ve vlastní zemi? Jako iniciativu

ie to však možné považovat za vlaslizradu,
'- ir.liBiluk ale,navzdory všenr svým zhoubným iniciatirám prožil

klidné stáří ve své honosné vile v luxusní bratislavské čtvfii, Ačkoli

.", tiJrir" dostal za podezřelých okolností, když si za směšný peníz

oáro"prl bývalou znárodněnou budovu, Právně to ale mělo být v po-

řádku. prý ani tady ho nebylo za costihat,- 
Á tak "a. 

potiČhu, nenápadně odešel poslední mohykán této staré

guráy-.iurinrtYch boíševiki na Slovensku, Velice příznačný předsta-

ilt"r'."Zi-r,:ánž začínal utopickou vizí komunistického r,áje a skon-

čil v přízemním bahně reálného socialismu,

ili;;;yiJ; il, rs;; lr;r;; Kit,, r.t..r] .",r.rir.l. p.tiirx.,ni*vn]
odpŮrcilm íežimu. Text byl napsán pro slovenský deník Sme

MlRostAv
KusÝ
slovenský
poIltolog a filozoj

Bilaka není možné

oznaČit za hlupáka:

iako hluboce věřící

komunista byl

lrybaven fikaností

lidoqich mudrlantů,

člověka, který se

\T/zná y tlačenici.

Jinak by se ani

nemohl udržet na

politických pozicích,

které zastával.

Poslední mohykán
stalinských bolšeyiků

asit Bilak patřil mentálně
do staré gardy stalinských
bolševiků typu Bacílka

nebo Širokého. Ti ze hry vypadli
ještě před osmašedesátým, Bilak
ie všŇ udržel na významných po,
zicích komunistické nomenk-latury
až do pádu komunismu v Českoslo-
vensku v toce 1989. Jako něvzděla-
ný kreičovský pomocník udě|al osl-
nivou Lariéru komunistického
funkcionáře stalinského typu. Věr-
ně sloužil všude, kam ho strana po-
slala, a to bez ohledu na úroveň
svých vědomostí či schopností,
Býl pověřencem školství, ideolo-
siikým taiemníkem úV KSč i prv-

ii-iul.rn.rit.m úV xSS.
Dubček by se ho byl v šedesá-

tém osmém rád zbavil, ale Brež-
něv Bilaka podržel; Husák po
osmašedesátém již jako první ta-

iemník ÚV KSČ a prezident l,epub-

liky sice Bilaka osobně nesnášel,
algBrežněv v něm viděl kontrolu
i nad Husákem, záruku správného
průběhu tzv. normalizačního proce-

su v Československu.

|,1ia,}1r;



,,Sl)obo doao tudr žiarila
smeaom: Tak už stí tu!"

PRAHA Komunisticky ležim si sice
potrpěl na v ročí, ale blížící se
21. srpen i988 nebyl zrovna'víta-
nym datem. Dvat,et let od invaze.
která do čela státu vynesla Husáka
a spol., však p imělo Vasila Bilaka
k sepsání vlastních pamětí. Ukázky
se objevily v oíjciálním tisku, ale
pak p išel paladoxní záka.z: stranic-
ké vedení nedovolilo Milníky
mého života vydat.

Bilakovy vzpomínky se začaly
masově ší it samizdatem již kon-
cem roku 1988 a staly se bestselle-
rem. Otiskovaly je i neoficiální Li-
dové noviny. P inášíme popis udá-
lostí noci z2O.na 2l. srpna 1968,
kdy jednaly špičky KSČ:

,.Asi o pol jednej po pulnoci pri-
šiel Ludvík Svoboda do predsedníc-
na. Nikdy nez,abudnem, ako satvó-
ril, ked' sa objavil vo dveróch zasa-
dačky. Onoril dvere, jeho mild,

zeňské oele vydržím možná jeden
rněsíc, Ani bych se nesnažil, aby to
bylo víc," Jeho obavy ale byly zby-
teč,né. Slovenská prokura{ura sice
v roce 2000 Bilaka obžalovala
z vlasíizrady a dalších zločinťl,
p ed t emi lety bylo ale trestní stíhá-
ní zastaveno. Jako drivod by1o uve-
deno, že není možné sehnat více dťl-
ležitl ch svědkťr z Česka. A hlavně

- soudu se nepoda ilo získat
z Moskvy originál zvacího dopisu
k srpnové invazi. K dispozici byla
(a stáleje) pouze kopie, kterou rus-
kl prezident Boris Jelcin p edal
v roce l992 Václavrr Havltrvi.

Menší rozruch kolem Bil'aka vy-
pukl p edloni v sfpnu, byť ne jeho
zásluhou. To když nechal opoziční
slovensk poslanec Alojz Hlina
umístit p ed jeho vilu pod bratislav-
sk m Slavínem tank. ,,Ať soudruh
Bilak ví, jaké je to, otev ít okno a dí-
vat se do hlavně tanku." komento-
val to Hlina. Bilak nerušeně dožil
ve vile v lukrativní čtvrti u slavína.

Životpo revoluci: v dobré
čtvrti čekal na souď
PETR PESEK

sympatickó nár žjarila smevom
a spokojnosťou a povedal: ,,Tak už
sti tu." Chvíl'u trvalo, lqm sa
zorientc,val, lcj,m zistil, ako sa tvá-
ria j ednotliví členovia p redsedníc -
tva. Kriegel, Smrkovsky, ale i Dub-
ček a Černík boli z jeho slov t sprá-
vania šokovaní.

Dubček zača! plakať
Dubček vyz,val prezidenta, aby sa
posadil a spolu s Krieglom
a Smrkovslq m vykríkol: ,,Ty si ich
pozval, ty si o tomvedel?"

prer.ident stratil smev i istotu a
prekvapene i zarazene povedal:
,,Nie, nie." Priznal, že boL u neho
s ovietslcy v elvy s lanec Step an Vas i-
lievič Čen,onenko a informoval ho
o situdcii. Ďalej prez,ident poveflal,
že videl, ako sa situácia od rokova-
ní v Čierne.j nad Tisou a v Bratisla-
ye nenapr(]vovttla, ba zhoršovala
a tak považoval za prirodzené, že

členovia predsedníctva stredného
v boru, vltídy a Národného zhro-
maždenia - ako je informovany -
požiadali spojenco o pomoc.

Po tomto stano|isku prestalo
preds edníctvo tistredného vyboru
ako najvyšší politiclly orgón existo-
vať. Dubček z,ačal plakať, rozhal'o-
vctl si košel'u, kričal - čo mi to uro-
bili, bože, čo mi ro urobili -
a vyhI,1sil, ža od rejto min ty sa
vz,dáva .funkcie prvého tajomníka
úv t<sč.

Spomenul som si, ako sa neddv-
no v hoíeli Praha vyhrážal, že ak
by su tostalo. ak by prišli spojenec-
ké vojská, potom vraj spácha samo-
vraždu.

Stále som sledoval pohyb jeho
r k. sedel som od neho asi na dva
mclre a bol som odhodlany urobit'
všetko. aby soln zabrtinil nejakemu
neroz.myslenému činu, kíoú by
z neho nakoniec urobil martyra,"

BR^TISLAVA/PRAHA Prosinec 1989
byl plo Vasila Bilaka p edělem.
Neien kvťrli tomu. že se komunistic-
ká moc, kterou pomáhal udržovat,
rozpadla. Ale jeho stlana ve snaze
o záchlanu Bilaka hodila p es palu-
bu, p esněji vyloučila.

Bilak se vrátil na Slovensko, stá-
hl se do síaní a slyšet o něm bylo
jen v .jinrečně. Občas to vypadalo,
že by mohl p ece jen skončit p ed
soudem, sem tam poskytl rozhovor
a vydal paměti. Jedna věc ale zrista-
la stejná: jeho názory ... a jeho slov-
ník.

,,Není tu socialistická republika,
není tu socialistickl soud. Cožpak
to není komedie. když rně idou sou-
dit za vlastizraóu ti. kterí )razovali
socialismus?" nechal se slyšet
v jednom z posledních lozhovorťt,
ktery v roce 2002 ptlskytl ČTK.
A o dva roky později k témuž pro-
hlašovai: ,,Když mě odsoudí, ve vě-

Komunista,iaky ie
Proč by soudruh Filip nechápal soudruha Bilaka?

ed válkou byly oblíbené knihy novináie Johna Gunthera s titu-

|u-r,rlorr. iá*a ir,arir. jakci je ať', Dnes by měl byt stejně tak

JbliUÓpi.J..au rSCll a místop edseda sněmovny Vojtěch

Filin, Mohl tv nrae nést titul Kontunista, jalcy je,
' 'fiirp 

x v.Jrio silutoui íiká,že pat il Ě iniciátoŇm zvacího dopi-

*, u]'""Á"s"i to nahlíží rťrzně. Zlati slova. Někdo vidí v pozvání oku_

nuntn , roku l 968 velezratlu. jiny dějinnou nutnost, Tento pohled.je

íi;;;; k;r".i.iňm u; 45 let a souáruha Filipa je t eba pochválit.

čtvrtil ; ň paJ" Sir ur;,"žimu ná, ujistil, ž-e p edseda KSčM

i" .i"i"e.8 tomunistou. že rSčV není jen náhod11 zkratka strany,

iež nemá s komunismem nic ip"teeneno, A Ze vše, eím se KSČM od

i;,r;k;;;;.;i;;u áirrun.q...1. jen učelová póza, Jak íkávalAndrej

Šiá"t""ie , rómunista 
"ťlstane 

Řomunistou, i kdyby traka e padaly, 
_"'ŽŇ,tvr'C.í 

tu vypadává jen ODS +t9l,^,iy9"o]ut 
Filipa z vedení

,";;;-";)i. er" proďty měl b t píedse9a K.SqM odvcllán proto, že se

;];;i k" k;rr"ri.smu? Proč by mélo p ekvapit, že soudruh Filip {á,po-
;hÓ;ň."rdruha Bilaia? To už spíí prekvap_i fakt, že ODS se

" 
iái" .ui*i tvá í p ekvapeně. Zbyněk Petráček


