První soukromý týd
se samizdatovou tradicí

8. února 1991
Doposud jsme se učili,
tedy posledních asi 40 let,
že za vznik naší republiky
můžeme poděkovat VŘSR. To,
že nám svobodu vybojovali
především naši legionáři ví
většina. Jedním z nich, byl
i Josef Trhlík z 8.pluku.
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Když bolševici sváděli kruté bo
je s našimi legionáři určitě niko
ho z nich nenapadlo, že koncem to
hoto století bude komunismus vybu
dován jen pro několik stovek možná
tisícovek nomenklaturních funkcio
nářů. Národům Ruska dnes opravdu
nezbývá než vzít čepici a žebrat.
A to ještě ty největší zločiny ji
chž se dopoustila KSSS a jí vytvo
řená GPU, NKVD či KGB jsou přikry
ty rouškou tajemnství.
V.H.
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Nekompromisní americký žurnalista: Melvin Lásky

Jan Sádovský (Vídeň)
Počátkem minulého roku se dožil sedmdesáti let Melvin Lásky, západní
publicista amerického původu a jedna z vedoucích postav skupiny západ
ních intelektuálů, která od konce druhé světové války až do dnešních dnů
věnovala svou činnost nekompromisní konfrontaci s komunismem.
V době, charakterisované rozpadem
ortodoxních režimů ve státech Střední,
Východní a Jihovýchodní Evropy, by mo
hla zdánlivá lehkost zhroucení ustrnu
lých politických struktur vést k mylné
mu závěru, že jde o jakýsi skoro samozřej
mý a samočinný vývoj. Pocit ulehčení, do
provázející politické změny v tak dlouho
komunismem ovládaných zemích, svádí
k zapomnění na doby často obtížné a i ob
čas nepopulární konfrontace domácího
odporu s brutální hegemonií jedné stra
ny. a také k zapomnění na obtíže, se kte
rými se setkávalo střetnutí nekompro
misních západních intelektuálů a publi
cistů s komunismem.
Není tomu ani tak dlouho, kdy ne
úprosně kritický postoj vůči komunistic
ké ideologii a komunistické politické pra
xi býval — zvláště v levicových kruzích
západních intelektuálů — označován za
tzv. ’primitivní antikomunismus’, a ne
jen jednotlivcům, ale i celým institucím
se často vytýkalo, že pokračují prý již v
dávno překonané studené válce. Dnes,
kdy se veřejnost, jak na Západě, tak i v
někdejších komunisty ovládaných stá
tech dozvídá fakta a podrobnosti o po
sledních desetiletích komunistických
režimů, dochází k tiché rehabilitaci těch,
kdo si nikdy nedělali iluse o tom, s čím
mají co činit ve svém zásadním konfliktu
s komunistickou ideologií a praxí. Jed
nou z vedoucích postav této intelektuál
ní menšiny je publicista Melvin Lásky.
Lásky je původem Američan a do Evro
py přišel s americkou armádou v závěreč
né fázi druhé světové války. Tehdy byl
příslušníkem jednotek, kterým připadl
úkol postarat se o vzkříšení německého
intelektuálního, kulturního a umělecké
ho života z úpadku, způsobeného nacis
mem. V tomto směru sehrály kulturní re
feráty Vojenských vlád západních spojen
ců v obsazené Evropě nesmírně důleži
tou, i když rychle zapomenutou úlohu.
Ve svých vzpomínkách na tehdejší dobu
mluví Lásky o nulté hodině západoev
ropského a zvláště německého života.
Melvin Lásky patřil však k poměrně
malé skupině anglosaských intelektuálů,
kteří již v r.1945, ve chvílích doznívající
ho spojenectví mezi západními velmocemi a Sovětským svazem, zcela jasně roz
poznali, že nacismus byl sice poražen, ale
že se na obzoru Evropy začíná rýsovat ne
bezpečí nové brutální totality, ohrožují
cí právě nabytou evropskou svobodu.
Pod dojmem sovětsko-komunistické ex
panse, která vyvrcholila v únoru 1948
komunistickým pučem v Českosloven
sku, začal Lásky intelektuální mobilizaci
proti komunistické infiltraci, využívající
tehdy ještě dost živou legendu nezbyt
ného pokračování v boji proti tzv. fašis
mu. Izolace, do které nacismus uvrhl vět
šinu evropských zemí v době války, se
projevovala v nedostatku informací o šir
ších souvislostech politického a intelek
tuálního života. Železná opona, která od
dělila Západní a Východní Evropu, byla
další překážkou pro vytváření potřeb
ného veřejného mínění o tom, co zname
ná v praxi komunismus, uplatňovaný v
zemích, kde se zmocnil vlády. Lásky roz
poznal, že věcná diskuse o komunismu je
předpokladem jakékoli konfrontace s je
ho ideologií. V r.1948 začal vydávat mě
síčník ’Der Monať, určený v prvé řadě
pro intelektuály západních okupačních
zón Německa. Poměrně rychle následo
valy časopisy ’Fórum’ v Rakousku a ’Encounter’ pro anglosaské země.
Při pohledu zpět na více než čtyři de
setiletí lze dnes říci, že Laskyho ’Monať
byl nejúspěšnějším pokusem, zvednout
konfrontaci s komunismem na rovinu při
jatelnou i kritickým západním intelektuá
lům. Jeho zásluhou se mohli i ti, kdo stá
le ještě kolísali mezi rozpaky a sympatie
mi pro tzv. ’komunistický sociální experi-
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ment’, seznámit s osobními zkušenostmi
publicistů a literátů, kteří v meziváleč
ném údobí a za války viděli v komunismu
schůdné východisko ze sociální a politic
ké problematiky, než museli trpkým způ
sobem poznat, že ideologie, která se kdy
si představila jako prostředek k osvobo
zení proletariátu, již dávno zdegenero
vala v pouhý nastroj bezohledné sovět
ské politické a teritoriální expanse.
Laskyho časopis, společně s jeho násle
dovníky v jiných zemích, seznamoval zá
padní veřejnost systematicky s intelek
tuálně přesvědčivou výpovědí anglické
ho spisovatele George Orwella, dobro
volníka ve vojsku madridské vlády, který
ve španělské občanské válce poznal jak
beštiálni tvář komunismu, tak i mocen
ské aspirace, prosazované bezohlednými
prostředky Sovětským svazem. Bývalý
italský komunistický literát Ignazio Si
lone se stal, díky Laskyho ’Monatu’, pří
mo symbolem intelektuální generace,
která zprvu podlehla a nakonec přece jen
prohlédla — jeho slovy — komunismus
jako ’božstvo, které zklamalo’. Na strán
kách Laskyho časopisu se seznámili zá
padní intelektuálové se svědectvím pře
svědčeného komunisty madarského pů
vodu Arťnura Koestlera, ze kterého se
stal neúprosný odpůrce komunismu.
Francouzští spisovatelé Albert Camus
a André Gide dostali Laskyho prostřed
nictvím možnost zasáhnout do ideolo
gické konfrontace, která ve svých důsled
cích upevnila západní intelektuální život
do té míry, že v padesátých létech se stal
do značné míry imunní proti všem komu
nistickým : nahám o kulturní subversi,
koncipovanou tehdejším východním blo
kem jako předvoj mocenské expanse. Pro
generace, narozené po druhé světové vál
ce, bylo Laskyho úsilí často zdrojem po
chyb a výčitek, kritik a útoků, což však
nikterak nezmenšuje Laskyho zásluhy,
vyplývající hlavně z jeho schopnosti, ro
zeznávat i v komplexních situacích mezi
zdánlivě přijatelnou formou a jí pouze
zastíranou podstatou komunistické
hrozby.
Na literárních kongresech, schůzích
spisovatelů a symposiích publicistů vy
stupoval Lásky vždy jako nekompromis
ní zastánce svobody svědomí, projevu a
slova. Neuchyloval se k líbivým frázím,
přijatelným pro všechny, nýbrž vyhledá
val otevřené konfrontace s publicisty
Sovětského svazu a jeho tehdejších sate
litů, odhaloval jejich taktickou frazeo
logii, vyvracel argumenty, nazýval věci
pravým jmenem, nerozpakoval se zdůraz
ňovat paralely mezi nacistickou a komu
nistickou kulturní politikou, neváhal
mluvit o literární kolaboraci jednotlivců,
pochyboval o jeden čas módní možnosti
tzv. ’koexistence’, neustával varovat
před nebezpečím jakéhokoli kompromi
su s ideologií, která sama kompromis ne
byl? ochotna uznat, s výjimkou jeho uži
tečnosti jako taktického prostředku.
V době zmatených západních intelek
tuálních sympatií pro východoněmec
kého básníka a dramatika — s rakous
kým občanstvím — Berta Brechta, vy
stoupil Lásky s tehdy nepopulárním pou
kazem na Brechtův oportunismus a jeho
jednoznačnou minulost. V roce 1954 —
po Brechtově nechutném postoji vůči
vzpouře východoberlínských dělníků,
potlačené sovětskými tanky — mu Lásky
nabídl, že v ’Monatu’ otiskne rozsahem
neomezený Brechtův příspěvek, pojed
návající o jeho názoru na uměleckou
svobodu. Brecht se pochopitelně neozval
a v Laskyho ’Monatu’ vyšlo několik zcela
prázdných stránek pod záhlavím: Bert
Brecht: Co si myslím o umělecké svobo
dě.
Tyto a jiné episody vynesly Laskymu
nejen ve Východní Evropě, ale i v západ
ních levicových kruzích velmi často výčit-
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ku, že je nepolepšitelným a nepoučitel
ným tzv. ’studeným válečníkem’, že jeho
nekompromisní postoj prý poškozuje
možnosti dospět konečně k dialogu, ke
kpmpromisu, k vyrovnání mezi Západem
a Východem. Dnes, před pozadím vývoje
ve Střední, Východní a Jihovýchodní
Evropě, se stává zřejmé, že Laskyho po
stoj neznamenal nic jiného, než zásadní
neochotu smířit se se stavem věcí v ze
mích, ovládaných komunismem a přene
chat jeho oběti vlastnímu osudu.
Laskyho postoj však nevycházel výluč
ně z aktuálních událostí konfrontace s ko
munismem, nýbrž z poznání evropských
tradic utopického a radikálního sociál
ního myšlení. Neodvolával se jen na sou
časné jevy, nýbrž poukazoval na širší sou
vislosti, na kontinuitu vývoje, nepolemisoval jen s komunistickými představiteli
přítomnosti, nýbrž s radikály evropské
ho sedmnáctého století, analysoval Fioreho, Thomase Mora, Weitlinga, Marxe,
Lenina, včetně jejich nejmladších násle
dovníků v revolučním roce západních ev
J. Štýrský: Koláž z cyklu „Stěhovací kabinet“, 1934
ropských intelektuálů, odpovídajícímu
intelektuálnímu vývoji komunistických
zemí v roce 1968.
Laskyho škola myšlení představuje v
podstatě antologii populárních politic- lýzách poukazoval Lásky ”ždy znovu na vyplývající, přímo militantní apel k ne
ko-so^iálních omylů, které nikdy nepřes prapůvod marxistické snahy dodávat kompromisní konfrontaci, jako jediné
tal kritisovat. Právě současný vývoj v ev vlastní ideologii ráz exaktního vědecké záruky přežití pro západní svět, nevy
ropských komunistických státech zna ho poznání, snahy, která tak úspěšné cházely jen z aktuální situace padesátých
mená Laskyho rehabilitaci jako nesmírně zmátla i dobromyslné přívržence marxis a Šedesátých let, nýbrž měly solidní filopřesného a důsledného analytika, a zařa mu. Lásky byl přesvědčen, že tento mar zoficko-politickou základnu. Z ní vyvo
zuje to, co mu bylo vytýkáno jako ’ne xistický postoj nebyl ničím jiným, než
zoval důsledky, určující jeho politickou a
poučitelný antikomunismus’ do Širších a reakcí na diagnosu dnes již skoro za
publicistickou činnost. Povrchní, nein
ospravedlňujících perspektiv.
pomenutého Lorenze von Steina, která formované či oportunistické reakce
Neobvyklou aktualitu nabývají Lasky musela být Karlu Marxovi velmi dobře
mohly znevažujícím způsobem mluvit o
ho rozbory, ve kterých již před nesčet známa. Stein se kdysi vyjádřil asi v tom
’primitivním antikomunismu’, ale čas dal
nými léty zodpověděl otázku po pravé smyslu, že komunismus si je sice velmi
Laskymu za pravdu.
podstatě socialismu poukazem na Leni dobře vědom, že vede k revoltě, aniž však
novy úvahy z roku 1918, vrcholící ve zji ví, jak dále.
Závěrem se dá snad říci, že Lásky —
štění — doslova — že ’co je socialismus
Jedním z důvodů, umožňujícím Las- společně s několika málo jedinci své in
vlastně nevíme’. Jak Lásky neustával zdů kymu jeho dnes tak překvapující prozí telektuální generace — byl ospravedlněn
razňovat, řekl Lenin ještě těsně před ravost, byla schopnost, vžít se co nej současným vývojem ve Střední, Východ
vlastní smrtí Bucharinovi: ’Nejsme s to přesněji do motivací sociálně-utopic- ní a Jihovýchodní Evropě, který potvrzu
předložit závaznou charakteristiku socia kého myšlení svých protivníků a odpůr je správnost jeho analytického myšlení a
lismu. Jak bude socialismus vyhlížet ve ců. Jeho odmítnutí komunismu a z něho jeho akcí.
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své konečné podobě, to nemůžeme říci’.-'1--—
Laskyho odkazy na tyto Leninovy výro
"Ludas Matyi
č.33/90 ”
ky se zdají nabývat neobvyklou aktualitu
právě v této době, kdy převážná část pro
blematiky reformujících se zemí — ale
také úvahy západních socialistů — hleda
jí odpovědi právě na tyto otázky.
Jak jsme již řekli: vracet se k Laskyho
úvahám nepostrádá právě za našich dnů
určitou pikanterii, neboť ospravedlňuje
stejnou míru jejich autora jako i dodává
kritikám jeho někdejších odpůrců charak
ter krátkozraké pošetilosti. Ve svých ana-

ALLES FÚR DIE FRAU

Problém zla
Vratislav Effenberger
Mělo by být možné vidět se denně v některých souvislostech
s nimiž si nevíme rady chceme-li je posuzovat odděleně
od toho co víme sami o sobě
taková nemoc nemá jméno
roste jako ruce nebo nohy
téměř z ničeho
není málo příkladů v dějinách kdy se lidé zavazovali žít
znovu a jinak
pomáhat starým lidem nosit těžká břemena
vařit z vody čpavek
někteří vynálezci se dokonce sami zavírali do skříní
s výbušným práškem
je tu případ muže kterého nedovedli chytit když objevil
vrtulku k vystupování do výšky
a tak dále mnoho udatných myslitelů nešťastný Pasteur
Skoropytlin zmizel se svým potápěcím zvonem
dály se pokusy důmyslem obelstít ruletu
lidé se proháněli po zeměkouli s očima planoucíma zvědavostí
radostně kořistili z malých nesmyslů
a z velkých odstraňovali dráty aby je vystrkovali na hvězdy
svazovali si ruce všemi druhy hulvátství a přičichávání
ke květinám
tak stará že nemá jméno
pohádky při nichž se chechtali celí umazaní
od vánočních kolekcí
nebo přilepení na střechách rodných domů
ted si házejí vrata z tlustých prstů do tlustých očí
táhni má slavná ticíciletá obludo
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choval jsem si tě jen pro okamžiky které následují
po prudkých afektech
abych se uklidňoval na tvé nehybnosti
Budu muset o tom napsat báseň která se mi bude rozpadat
pod rukama jako tunel ze suchého písku
protože jak tak do sebe házeli celé sudy nepozřitelných
kořalek
svázané balíky usušeného prádla
dívali se kde zmizím za kterým rohem básně
strkali je do hlediště na sedadla a křičeli na mne Hrajte
mít hubu zaflákanou velkými slovy
zde stojí zákon ten známý pohyb povytahování límce saka
při oblékání zimníku
trhej biláčku máš přece vahadla a jsi něžný a spravedlivý
jako vosa
máš kořínky ve vyprahlé hlíně
a vlaštovky na drátech
a tramvaje přejíždějící rovnoběžku
tak s tím něco udělej budeme se koukat
můžeš nám držet palec
jsme tví hodní vyčistění zbrojnoši poněkud vykleštění
do třpytivého lesku
jsou tu myčky hud a frajeři nabřesklí nejistotou
jeden z nich kupuje sádlo druhý se prodává řezníkovi
jiní přijeli až ze Slovenska
kupujte se nebozezy a roztrhanými střevíci
bude třeba navzájem se doprovázet jako bubny a píšťaly
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vystoupení skupiny Plavci
K^bánStí kozáci
dechové hudby/'
kultWQÍ akce:na malém letním
divadle
dopravné souborů

Q 000p*> Kčs
10 000?« Kčs
15 000Kčs
3 000p<=> Kčs
4 000Kčs
C3<ZD<J© tx>d· <0©000 O<O

pra^r&wvó zabezpečenícelkem

40 000j,« KSa
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Catherine Deneuve - jung mit 46

ceny vScné loterie
tisk slosovatelných vstupenek

9P__Q20^_Kos
(3 G00p« Kčs^
CT> «» «xxyiÍJ «> čOC^G-aix *c<x>

sa^iiStČní loterie celkem

95 000ý«=» Kčs

OoxícaeTJorjrrejes oroooooocxoo es OO-^O^^OCDCíaDCTioanocwctoa?·. Jocp^tJcotTi^AaOoococOTe·

Výdaje

c©Xk<D3S

180 000 0~ Kčs

? ř í á ay

celkem

210 C00c~Ev/·.
C3>O CD 53»

předpokládaný zisk

30 0000« Kčs

Pater Basilius Streithofen

Předpokládaný "isk br^de použit na příspěvek OT SÖSP·

Μ., 315©

M* «f»Q Cv^--^«O

Při ©ostawv&í rospočtu přlhlíSoía finanční komise k poSa«
dlavkte jednotlivých taaisí a průměrů ítákladů v naíaulýsh letech* .
Hlavnía předpokladem pro ’ čerpání výda jů 3© ^SESÉBáSS^Í^SSáOMŽ

rarodoi vféoch wW>sm©ko Celkové částky ve výdajích pro 'jedno tlivé

kosi3® je třeba p©vs£ovat sa E&Mmdl©í a nepřekr©Čitelné*

Veškeré výďa3° eusí být objednány se souhlasem hospodsky .
OV SČS? a předsedy přísluSňé komise^ který zodpovídá za dodržení
stanoveného rozpočtů© Ha kažáéia dokladů musí být vyznačeno o co os
jedná0 kd© ©atoriál neb© práci převzal a kdo povolil úhradu*
Dálo musí být v pltaési wssato respektovány platné ssěraiee ,SČSPp
sojaéna při proplácení ©bčeratveníp diet a cestovních výdajů*
Bos t&Qht© náležitostí saotaákm Scklady vhraženy*

Kospočet podléhá schválení komisí pro přípravu Dnů míru
a Sso-scVo přátoletví a předsedototro OV sSSPc

■?”e^se£a finanční kosaise .:
XngoLudůk H a t © i

Sovëtskaja Estonie

Literatur, gazeta
č.26/90

22.4.1990

Uničov, dne 6.ledna 1991
Vzpomínka na našeho otce Josefa T r h 1 í k a, legionáře.
Náš tatínek Josef Trhlík se narodil v Tučapech u Holešova v r. 1884·
Měl menší hospodářství. V roce 1914 když vypukla I.světová válka musel otec
narukovat. Na frontě v Karpatech byl raněn a ležel dlouho ve Vídni v lazare
tu. Po uzravení byl odeslán opět na frontu a byl zajat skupinou Rusů. Tam
byl přítomen i gen.Brusilov, který řídil tuto významnou ofensivu. Domluvili
se a celý úsek frnoty přešel do zajetí. Tehdy se vzdávaly čety i roty. Na
konec přešel do zajetí i pražský 28.pluk i se zástupcem velitele pluku /Pra
žské děti/ i s plukovní hudbou. Zajatci byli internováni v zajateckých tábo
rech, největší byl v Dárnici. Byli tam zajatci různých národsnotí, povah i
chování. Otec se přihlásil do rudných dolů na práci. Dozorci byli Rusové. V
té době se formovaly rusko-české legie. Šlo to velmi pomalu než se vytvořilo
prostředí a příslušné možnosti. V r.1917 první sformovaná brigáda 1.pluku
Mistra Jana Husa a 2. pluk Prokope Velikého, v počtu asi 3000 múžů, ukázaly
svou statečnost ve slavné bitvě u Zborová. Z těch 3000 bojovníků padlo na
1500, nebo bylo zraněno. Později, hlavně 6.pluk Hánácký, porazili německou
přesilu a zvítězili v bitvě u Bachmače. Když navštívili formující se legie
jejich zástupci pracovní tábor, otec se přihlásil mezi prvními. Eýl přidě
len k lehkým dělostřelcům pro boj v zákopech. Byl to 8.pluk Slezský. Opero
val na magistrále a okolí Západní a střední Sibiře. Byli to vojáci velice
stateční a často bojovali proti přesile bolševiků, 10 legionářů proti až
stovce bolševiků. Zmiňoval se o městech Čeljabinsk, Novgorod. Legionáři měli
rádi ruské obyvatelstvo. Otec nám vyprávěl, jak učil Rusky péci chleba. To
pili a přikládali slámou. Jsme přesvědčeni, že naši lidé nikomu neuškodili.
Byl to lid velice zubožený, podle vyprávění tatínka. Zvláště ženy, děti a
lidé staří. Když nastal rok 1918, začli se legionáři vracet do svobodné vla
sti. Ale naši v Rusku o tom ani nic nevěděli. Když se to také dověděli, po
mýšleli na návrat. Ale bolševici je nechtěli vůbec pustit. Nějakou krätší
cestou nemohli, bolševici tomu bránili ze všech sil. T»k se museli legionáři
těžce probíjet a šlo to velice pomalu. Bolševici jim vyhazovali mosty, trha
ly koleje, aby vlaky nemohly pokračovat v cestě. Byly mezi nimi tuhé boje a
přestřelky. Tak se po dlouhé době a námaze, přes mnohá nebezpečí probili do
Vladivostoku a přes Singapur a Terst velkou oklikou a objížďkou po moři se
vrátili do„svobodné vlasti. To byl rok 1920. Doma se otec stal členem Čsl.
obce legionářské v Holešově. Legionářům bylo nabídnuto státní zaměstnání,
bud u dráhy nebo u pošty. Otec měl rád práci.v zemědělství, tak zůstal země
dělcem. A když po válce byl rozparcelován dvůr Zělkov, dostali všichni legi
onáři možnost koupit půdu a stát se jejím majitelem. Snad to bylo trochu le
vnější a půjčila jim na to Legiobanka. Koupil asi 2 ha a splatné to bylo asi
v r.1937· Pak přišla II.světová válka. Otec začal být nemocný. Byly to nás
ledky přechlazení. Zemřel v březnu 1949· Pohřeb měl s vojenskou poctou, le
gionáři v uniformě drželi střáž, hudbu a čestnou č-etu vyslal 3.pluk Jana
Zižky jež byl dislokován v Kroměříži. Do měsíce na to přišel zákon, že se
pohřby legionářů nesmí konat v tom rozsahu. Nebo to bylo takové nařízení.
Jsme rádi, že nyní můžeme žít ve svobodě. Jen aby si toho lidé víc vážili a
byli k sobě ohleduplnější a měli se mezi sebou rádi. Ale to bude asi nejtěž
ší. Totalitní režim trval příliš dlouho.
Markéta a Jožka Trhlíkovi

Vjesnik 18.8.1990

