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Zcela nedávno
byl Pavel Dost
ál, poslanec
sociální demokkracie zle po
řezán v obliče
ji asi kriminá
lně politickou
srodinou. Není
se co divit.By
lo přece provo
kativně odpuš
těno všem strů
jcům majících
politickou odp-i
ovědnost za ne
smírné množst
ví podobných
činů a navíc i
za obrovské utroení mučením
a fémové vraž
dy. Je to jis
tě mocná pobíd
ka takovým živ-l

Uvnitř

an Masaryk v rakvi v hale Černínského paláce 12. 3. 1948

-

čísla.

lům, kteří by
tost ně vyzná
vají a mají
úctu jen k sí
le , pokud možsíle čím hrub
ší tím větší
úcta.Nějaké •
"pravda a lás
ka" je jim jen
k smíchu* C od
puštění zájem
neměli.C tom
co je hanebné
je boj již pro
hrán'. Generální
pardon zločinMJVu.|
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"Věrni zůstali" č.8/1995
bych rád, aby Češi věděli, že
v líosně nejde o náboženský konflikt,
fe to dobyvatelská válka, kletou neza
hájila armádtr věřících, nýbrž ateis
tická an váda komunistického Srbska.
,-1 to pntti lidem, kteří se neměli čím
bránit. Proto je skutečně důležité roz
lišovat agresora a oběť. Dobýváni
území, ničení všeho nesrbskéboje plá
ňat íté... Toje strategie l 'elkého Srbska,
již dlouho připravovaná. Za komu
nismu ji nebylo možno uskutečnil..
V podmínkách spravedlivého mint
by iiostia byla zemí všech, kdo v ni
žijí. V léto zemi existují a budou existot al rozdílné národy, rozdílné kul/n/y, rozdílná náboženství. Ale rozdíl>/ý neznamená vzájemné nepřátelský.
Nikdo nemůže být dálným příslttŠníkem svého národa, pokud kvalt
tomu nenávidí někoho druhého.“
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Prof. Arnošt Gellner, Kanada

zdeformovaná."...

.

to uvědomili a místo toho, aby přešli
k nějakým vojenským reakcím, se od 
dali iluzi, že to mohou reformovat.
Dík}' tomu se východní Evropa osvo
bodila. Hlavni Havlův omyl je senti 
mentálnost a nereálnost Nelze si nic
namlouvat, je lepší připustit, že spo 
lečnost žijící v nepravděje nepravdou

J á T. Havla úžasně obdivuji ze
dvou aspektů: jako disidenta a jako
spisovatele, jak byl pevný za kom u 
nistů, jak se ničím tiekompromiloval,
obdivuji ho jako spisovatele, kletý vý 
borně a navíc vtipně popsal situace
[x>d komunismem. Jako sociálního te 
oretika ho neobdivuji. Dělá si hrozně
iluze když tvrdí, že kom unism us byl
překonán lidskou slušností, což je
úplná blbost. Komunismus byl pře 
konán hos/xidářskou porážkou a tím.

že lidé v Kremlu kolem Gorbačova si

„Český prez. V. Havel, bývalý dra 
matik, kletý stál proti sovětskému im 
périu, se opět postavil proti komuni
stickému gigantu, když se sešel s tchaj
wanským premiérem. Setkání se ko
nalo přesto, že Čína hrozila odvetou
za předcházející schůzku mezi prem iéty Čech a Tchajwanu. Pro Českou
republiky bude m ožná výhodnější
udržovat hospodářské vztahy s Tchajwanem než s Čínou, což by mohlo
omezit dosah výhrůžek Pekingu.“
The Washingion Post

Kardinál Vínko Puijič

( crninxk) puku 12 3. I‘UX v

imii

hodin ráno

První věc, které ]e národu třeba,
je duchovní pořádek a uznání,
že zlo ]e zlem....
Jde o to, aby národ měl jasné před
stavy
o tom co je hanebné,
je to boj o duši národa.
Ferdinand Peroutka

Běžnou agendu pobočky KPV
Praha jc možno vyřídit každé
úterý, středu a čtvrtek od 10 do
14 hodin, Na Poříčí 6, Praha 1.,
druhé patro. TcL 265-369-

Děkujeme bratru
BOHUSLAVU VESEIKOVI
z Holic v Čechách za jelio dar
2.000,— korun na náš časopis
„Věrni zůstali“.

Viktor Pi schl
ve své knize pí
še o velni zají
mavé verzi»kte
rá se mi zdá ve
lmi blízké prav
dě. Jan Lasaryk,
v té době byl
těsně př©d svým
útěkem do cizi
ny a dokumentu
je to především
přesun velkého
množství vplut
z londýnského
velvysianectví
do ?'8nady což
se odehrálo ne
nokyn Jane Masa
ryka. I‘ěl to
být základ naší
vznikající exi
lový vlády po
finační stránce.
V Lánech v noci 13. 3. 1948 - rakev před spuštěním do hrobu
V zahraničí pak
jak víme chyběl
dostatečný repre
sentační prvek,
což osobností
Jana Masaryka by
bylo odstraněno.
Přirozeně,že te
to činnost nezůsStala před Sově
ty utajena a te
dy oři stoupili k
jeho zavraždění,
i když to bylo
nro čsl. komunis
Když nadešel čas předala ruská vláda po
tickou vládu kon
lské , dokumenty týkající se vyvraždění asi
traproduktivní .
I5.OOO polských důst o jníků, NK)VD na Stalinův
Ale lehce si snorozkaz. Na Stalinův rozkaz provedené zavra
čí t uli, že živ v
ždění Jana Masaryka nám doposud tajné rus
Masaryk do budouc
ké archivy skrývají. Vraždu jednoho ir.inisstry zahraničí lze snadněji skrýt před svě
na byl nr° ně nebeznečný dona i vně.VH tem než vyvraždění skoro 15*000 lidí. VH.

DOSLOV K PRAŽSKÉMU VYDÁNÍ
Konečně sc
tato knížka, která vyšla poprvé v roce_1952 v Izraeli - a pak ještě ve
Spojených Státech, v Německu a ve Švýcarsku - dočkala toho, že
byla vydána i v Praze. A hned dodám, v Praze krásnější, protože
svobodné a omládlé u srovnání s Prahou, kterou jsem opouštěl.
Nemohu věřit, že jenom náhodou se mi setkání s novou Pra
hou do značné míry změnilo v nové setkání s Janem Masarykem.
Přijel jsem poprvé po více než čtyřiceti letech v únoru 1990, ten
tokráte jako člen izraelské delegace k podpisu smlouvy o obnově
diplomatických styku, které komunistický režim československý
přerušil před třiadvaceti letý. Bylo tedy jen přirozené, že jsem se
brzy po příjezdu ocitl v Černínském paláci, kde jsem kdysi praco
val a kam jsem teď doprovázel izraelského ministra zahraničních
věcí Arense. Vešli jsme do vstupní haly a hned lady to začalo.
Pojednou jsem si uvědomil, že toto bylo místo, kde jsem tehdy
stál čestnou stráž u katafalku Jana Masaryka. Všechno, nač jsem
myslel tehdy, mi teď znovu problesklo myslí. Musel jsem pospí
chat s delegací k oficiálnímu aktu,nebyl tedy ani čas na to chvíli
tu postát, ale vzpomínky mne ovšem neopustily už ani na oka
mžik.
Co přišlo pak, bylo snad ještě otřesnější. Když skončila cere
monie podpisu, fotografování a všechno ostatní, co k tomu patří,
překvapil mne ministr Dienstbier, jemuž jsem už předtím byl
představen a který věděl o mé minulosti, otázkou, zda bych chtěl
vidět bývalý byt Jana Masaryka na témž poschodí Černínského
paláce. To bylo ovšem víc, než bych se byl sám kdy odvážil i je
nom náznakem žádat. A už tu byl klíč a už mne někdo zavedl do
toho bytu, kterým mne nemusel nikdo provádět, protože jsem jej
dobře znal. I s tou koupelnou, i s oním oknem. Přes čtyřicet let
zůstal ten byt neobydlen. Jako by sc báli, že tu straší duch. Při
znám se, že i mně šel trochu mráz po zádech, ale hlavně byl ve
mně veliký smutek smíšený s dobrým pocitem uspokojení nad

Masarykův pomník na Klárově

bude odhalen příští rok
Definitivně bylo rozhodnuto, že Masarykův pomník bude odha
len příští rok. Postaven bude na Klárově, na místě, kde měl stát
pomník Dvořákův. Pro ten vybráno místo na náměstí Palachově.
Místo bylo vybráno ze šesti vhodných míst: Palachovo náměstí,
Újezd, Prašný most, Emauzy, Národní divadlo a Klárov. Zde všude
stála maketa sochy, aby bylo vybráno místo nejlepší. V anketě, jíž
se zúčastnilo téměř 2.500 lidí, zvítězil Klárov téměř jednoznačně.
Také odborné komise se rozhodly pro postavení pomníku v parčíku
na Klárově. Původní záměr odhalit sochu TGM 7. března 1995
u příležitosti 14 5- výročí Masarykových narozeni se tedy nepodaři
lo uskutečnit. I*ro Masarykův pomník má být využita bronzová so
cha Vincence Makovskcho, která byla odhalena po druhé světové
válce v Olomouci. Kopie sochy pochází z šedesátých let, kdy měl
být pomník odhalen v hlavním městě. Realizace tohoto záměru byla
přerušena invazí vojsk států Varšavské smlouvy v roce I968I - r -

Kulturně-hudební pásmo
připravili:
František Přeučil
František Kopecký

když za své dobro nečekáš slov díků,
i kdybys rozdal poslední svůj plášť, .
když pevně stojíš za všech okamžiků
a klidně přijmeš potupu i zášť,
když bohatství nestavíš do popředí
a před bídou se umíš poklonit,
když z bědných ran a bezetvárné šedi
vždy uchováš si čistý v duši štít,

Ladislav Máčal

Když mnohdy život kamenem Tě zraní
a za lásku Ti vrátí nenávist
když mnohý přítel v slovu svém Tězradí,
ač Ty svým slovem zůstáváš si jist,
když v nesnázích a běžném utrpení
se na svět umíš neskrývaně smát,
když neupadneš v hořké zatvrzení
leč dovedeš se se vším vyrovnat,

D opis příteli

Účinkují herci pražských
divadel a komorní orchestr.

světlenou. Po přečtení jsem se rozhodl nezměnit naprosto nic.
Dělí mne sice od mladých čtenářů, jež bych rád viděl skloněny
nad touto knížkou a živě diskutující o každé její kapitole, dnes už
celé dvě generace, a mohu se tedy mýlit. Věřím však, že to, co Jan
říkal a co jsem se tu pokusil zachytit, má platnost nadčasovou,
a platí tedy nejen dnes, nýbrž bude platit i zítra.
Když Hovory v roce 1982 vyšly počtvrté - od té doby vyšlo ještě
německé vydání roku 1986 -, uvítal jsem to v předmluvě nejen
„proto, že hlas Jana Masaryka by neměl nikdy zmlknout, ale i
proto, že i nové pokolení, které už Jana neznalo, může, jak
věřím, z jeho slov, jež tu jen tlumočím, čerpat nejednu životní
moudrost a povzbuzení žít pro to, pro co žil on.“ Ani na tom není,
myslím, třeba nic měnit.

Praha, duben 1956
(Obdoba slavné básně anglického
básníka Rudyarda Kiplinga)

XX. století v životě národa
a jednoho člověka Dr. Josefa
Nestávala, bojovníka proti
nacismu a komunismu.

když stále věříš vjasnost svého ducha,
ač ponižován byl jsi tisíckrát,
když mravní Tvoje síla neutuchá
z přívalu hořkých přetvářek a zrad,
když naděje Tvé mizí do propasti,
Ty netkáš však, že život sám Ti lhalpak, příteli jsi synem této vlasti
a určen Bohem, abys vytrval!

OSUD ČLOVĚKA

když obklopí Tě chladné rozloučení
a plnou náruč poznáš sobectví,
když z teskných bolů častých rozpomnění
Tvé myšlenky dál okrasou se stkví,
když prchly chvíle, jež jsi v nitru střeží
a zklamalo Tě, o čem jsi vždy snil,
když někdo dvakráte se zpronevěřil
a Tys mu rád vždy znovu uvěřil,

dne 21. 11. 1995
v 17 hodin

proplouváš klidně, vnitřně usmířen,

DIVADLO KOLOWRAT

když zmítán bouří, nepodáš se chvění,
všaks vlnami svých osudů se rveš,
když stanovíš si pevné ujištění,
že cil své plavby šťastně nalezneš,
když v každé chvíli oddaného žití
vždy vítáš soumrak, jako slunný den,
když do úskalí dravých vlnobití _

formace.
Podle někdejší oficielní verze spáchal
Jan Masaryk'sebevraždu skokem z ok
na. Některé skutečnosti však svědčily
spíše pro vraždu. V souvislosti s vraždou
padla zatím jména B. Reicina, majora.
A. Schramma, či Stalinova velvyslance
A. Zorina. •
- red.-

tím, že teď konečně měl Jan nástupce nejen důstojného, nýbrž
i se svědomím tak čistým, že se mohl vrátit do tohoto bytu beze
strachu.
A pak jsem si vyšetřil několik hodin a chodil jsem pěšky po Pra
ze. Začal jsbm bývalou Pátou čtvrtí, o níž jsem nedlouho předtím
napsal knihu, Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí, krásnější
teď, než kdy bylo, a přes Karlovu ke Klementinu a přes Karlův
most na Kampu, kde bydlíval Jan Werich, který v osmašedesá
tém roce předčítal z téhle knížky a dál a dál, až kam stačily mé sta
ré nohy dojít včas před další schůzkou.
A všude byl Jan při tom se mnou. Někde se na mne usmíval
tím svým nezapomenutelným, současně láskyplným i trochu šelmovským úsměvem z výkladních skříní obchodů, kolem nichž
jsem procházel a v nichž vedle plakátů s nápisem Havel na Hrad
byly též obrazy obou Masaryků, Jana a jeho velkého otce, pod ni
miž stálo Věrni zůstaneme. Většinou jsem však cítil jeho blízkost
skoro fyzicky vedle sebe. Když jsem unaven klopýtal přes dlažbu
na Staroměstském náměstí, zdálo se mi, že ho slyším, jak mi vy
kládá, kdo všechno po těch kočičích hlavách přešel a přejel - ně
kdy i v tancích - před námi a jak mi nakonec říká: Klid, hlavy
vzhůru, dohromady, jde se! A chvílemi zase - například u budovy
Parlamentu, u budovy Nové scény nebo při pohledu na patrně
nezničitelnou památku na údobí ne tak dávno překonaného stali
nismu, obludný fundament obří sochy Josifa Vissarionoviče na
letenské stráni - mi dával hádat, jakým vtipem by co z toho byl
doprovodil. A když jsme pak byli přijati na Hradě a mohl jsem
zblízka naslouchat jiskřícímu vtipu Václava Havla - v mých očích
druhého Prezidenta-Osvoboditele -, myslel jsem po celou dobu
na to, co bych za to dal, kdybych mohl být při tom, když tito dva
velcí Češi, Václav Havel a Jan Masaryk, dvě rozdílné osobnosti
s příbuzným humorem, spolu rozmlouvají na nejeden námět
z kapitol této knihy, ale i o budoucnosti země a světa vůbec.
Když bylo dohodnuto, že nakladatelství Mladá fronta vydá tu
to mou knihu ve velkém nákladu - šlo mi především o to, aby se
Janovy myšlenky dostaly do rukou co největšího počtu mladých
lidí, kteří ho neznali -, dal jsem se znovu sám do četby Hovorů.
Nebyl jsem si jist, nebude-li pro dnešního čtenáře třeba leccos
pozměnit, někde něco vypustit, jinde doplnit poznámkou na vykdyž jasnozřivost vítáš v cizím oku,
ač ve Tvém zraku jeví se Ti chlad,
když ocenit znáš úspěch u svých soků
a dokážeš i přijmout vlastní pád.
když miluješ a umíš odpouštěli
a nelekáš se nikdy překážek,
když život sám Ti ve své denní spleti
namísto růžípodá trpký lék,

Václav Benda přivezl z USA nové
důkazy o smrti Jana Masaryka. Jsou
pečlivé tříděny a porovnávány. Na tis
kové konferenci úřadu pro dokumen
taci a vyšetřování zločinů komunismu
poodhalil roušku smrti J. Masaryka dr.
Pavel Bret; Americká strana vyvrátila
původní tvrzení svědkovy manželky, že
poznámky shořely při tragické smrti.
Naopak se potvrdilo, že vlastně k po
žáru nedošlo. Informaci o existenci
poznámek získal při pracovní návštěvě
v USA ředitel Úřadu V. Benda. Dosa
vadní vyšetřování nasvědčuje tomu, že
dvě osoby, které byly do Masarykovy
smrti záhadně zapleteny, ještě žijí. Úřad
má proti nim jen nepřímé důkazy, kte
ré jsou obvinění zatím nedostatečné.
K totožnosti pěti mužů, kteří u Masa
ryka prováděli domovní prohlídku,
však Úřad zatím neuveřejnil žádné in

’’
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k HI.
Nové důkazy o smrti
Jana Masaryka

Přílet prvního letadla PA A typu Clipper do Prahy 27. 3. 1946
Zleva: velvyslanec USA L. Steinhardt, Herbert Hoover, Jan Masaryk
Věrni zůstali • ŘÍJEN 1995/8
Dne 20. září 1995 zemřel pan
Ing. arch. MILOSLAV ŠPIČÁK
z Prahy 1 ve věku 67 let.

Přečti
rozšiřuj!

Děkujeme pobočce Domaž
lice za dar Kč 1.000,- na náš
časopis „Věrni zůstali“.

zil. Plášť samoty seděl tedy na Janových širokých ramenech už
odedávna. Nikdy jsem však neviděl jeho samotu víc než toho
dne. Něco scházelo v jeho tváři. Zmizel úsměv, který mu seděl na
rtech, zmizela teplá jiskra, jež mu zářila z očí ve chvílích sebevážnějších.
Věděl jsem, čím musel projít v minulých dnech. Aspoň o ně
čem z toho jsem věděl, i když ne o všem. Až později jsem se dově
děl, že například po vládní krizi, když se nekomunističtí ministři
rozhodli rezignovat - byli přesvědčeni, že prezident odmítne
přijmout jejich rezignaci a donutí tak komunisty, aby se vzdali
některých ze svých požadavků -, nikdo ze zástupců demokratic
kých stran ve vládě nepokládal za nutné poradit se o tomto osud
ném kroku s Janem Masarykem, který stál mimo strany; že ho
o tomto manévru, který se pak jako bumerang vrátil a dopadl na
jejich vlastní hlavy, informovali jen telefonicky a dodatečně, a že
ani pak nikoho z nich nenapadlo se s ním sejít a vyložit mu, co je
vedlo k tomu rozhodnutí. I to však, co jsem už tehdy věděl, stači
lo, abych si dovedl představit pekelné dny, jež musel prožít, a
abych rozuměl tíze, která ležela na jeho bedrech. Věděl jsem,
že když ho po puči Gottwald vyzval, aby zůstal v nové vládě, šel
za Benešem a žádal ho o radu. Prezidentova odpověď byla pythická:
„To si, Jene, musíte rozhodnout sám.“
Rozhodl se zůstat, aby se pokusil zachránit, co se ještě zachrá
nit dalo, a především protože věděl, že mnoha lidem bude právě
teďjeho pomoci zapotřebí víc než kdy jindy. Aby pro tento účel
posílil své postavení, prohlásil v těch dnech veřejně leccos, co se
komunistům hodilo do krámu. A pak viděl, že se od něho počali
odvracet i přátelé, kteří neměli dost obrazotvornosti, aby rozu
měli jeho motivům. Brzy si také musel uvědomit, že je bezmocný
a že přes oběť, již na sebe vzal, nemůže pomoci nikomu. Tehdy
Jan klesl až na samé dno samoty.
Ačkoliv jsem to všechno věděl a třebaže mi bylo jasné, že trpké
zkušenosti minulých dní v něm nutné zanechají stopu (ke všemu
také měl právě za sebou zlou chřipku), přece byl, když jsem ho
teď po několika dnech viděl, změněn víc, nežjsem tušil. Seděl se
skleslými rameny za stolem, nahrben nad prázdným listem papí-

víc než dost. Kreseb, fotografií, dopisů,
p řed m ětů , které vězni vyráběli, m u n 

a vězeňská cela s „dobovým z a tíž e n ím ^
kus „d rátů “ se strážn ím i věžem i. Ex 
ponátů do m uzea by se dalo dohrom ady

m íru.
Je pravda, že tábory přestaly fungo 
vat už před m noha lety a p am átk u po
nich pokud m ožno vyhladili z povrchu
zem ě, nicm éně jakési zbytky by se snad

otřese každým citlivějším člověkem .
S tačil by jisté jeden barák, b u n k r

byly desítky.
C hápu, že vybudování takového m u 
zea by stálo nějakou sum u peněz, navíc
m ám e z doby m in u léh o režim u, kdy
tém ěř v každé vesnici se budovala síň
bojových tradic či dělnického h n u tí,

zem i, co postihlo statisíce občanů, se
m usí zaznam enal a vzpom ínat i tím to
způsobem . Když pro nic jiného, tak
z úcty k u trp en í a statečnosti těch, kdo
v táborech strávili často léta svého ži
vota a z nichž se m nozí živí nevrátili.
hlan Klima

Je to divné, ale m ožná také p řízn ač 
né: ukazujem e celkem s s ochotou, jak
zacházeli s pronásledovaným i sk u p in a 
mi obyvatel nacisté. N evím , zda je to
stud, nedostatek piety, nebo špatné svě 
dom í, ale n ik o h o dosud n en ap ad lo
otevřít podobný velkoryse koncipova 
ný pam átník a m uzeum , které by n á 
zo rn ě ukazovaly, jak v padesátých
Každý rok v srpnu jezdívám se skupi 
nou am erických stu d en tů do T erezína
a tam jim vyprávím o h isto rii tábora
i o vlastní zkušenosti se zločiny nacis 
m u. Vždycky při tom m ám pocit, že
“ m usím ještě dodat: ten h le táb o r nebyl
zdaleka posledním táborem na našem
územ í. M ěli byste se ještě jít podívat jenže kam?

Bude m useum zlo čin ů ko n .u n ism u ?

letech k o m u n istick ý režim zacházel se
svými o d p ů rci anebo i jen s těm i, které
stejně jako nacisté prostě v y tříd il
k likvidaci. N a rozdíl od nacistického
však ten h le režim používal výhradně
českých rukou a m učil a vraždil v době

daly objevit či d o k o m e pro ten to účel
zrek o n stru o v at. Z T erezína stejné jako
z O světim i také příliš m noho nezbylo
a stejn ě to, co zůstala a ukazuje se,

d ú rů dobližilelů i vězňů, dobových he 
sel a p lak átů , také nástrojů, jim iž se
dobýval uran. Snad by se podobný o b 
jekt našel v blízkosti P říb ram i, Jáchy 
m ova nebo jinde, táb o rů , jak znám o,

k podobným m uzeím spíše n ech u ť.
M yslím si však, že to, co se dálo v naší

Poslední rozhovor

Viděl jsem Jana Masaryka naposled dva dny před jeho smrtí.
V mých zápiscích není záznam o tomto posledním hovoru. Je ji
sté jasné, proč. Napětí ve vzduchu bylo v těch dnech po únoro
vém puči příliš vysoké, než aby některý z nás, kteří jsme byli jeho
svědky, žil ve všem stejně jako dřív a dělal i všechno to, co by dě
lal jindy. Byl jsem tehdy již také rozhodnut odejít z Prahy navždy,
byl jsem příliš soustředěn na své vlastní plány a byl jsem příliš za
městnán vlastními starostmi, než abych měl hlavu na to pokračo
vat v rutině zapisovat, co jsem si pamatoval z našich hovorů. Bylo
tehdy též moudřejší zbavovat se spíš starých papírů, než přidávat
k nim nové. Nezapsal jsem tedy nic z našeho posledního rozho
voru a musím spoléhat jen a jen na paměť. Není to však těžké, ne
boť žádný z nás toho rána neřekl mnoho. Anebo lépe, nepadlo
mnoho slov. Těžší je popsat ovzduší a okolnosti, v nichž tato naše
poslední rozmluva byla vedena.
Už po týdny byl Jan jiný, nežjsem ho znával. Toho dne byla je
ho tvář ještě smutnější. Zdálo se mi, že i ustrašenější než kdy
dřív. I jeho rozsochaté tělo vypadalo pojednou nějak menší, do
sebe zhroucené, tak se mi to aspoň zdálo, zatímco jsem se blížil
od dveří k velkému psacímu stolu, za nímž jako vždy seděl. Popr
vé jsem si při těch několika krocích, jež nás dělily, uvědomil, jak
je sám. Hrozně sám.
Jan byl sám vlastně po celou dobu, co jsem ho znal. Věděl
jsem, že v Praze pociťoval svou samotu snad ještě víc než za války
v Londýně. V malém bytě v Kensingtonu se cítil doma víc než
v přepychové rezidenci ve druhém patře Černínského paláce, do
níž se po návratu do Prahy jako zahraniční ministr musel nastě
hovat. Aby si vytvořil aspoň zdánlivě intimní kousek domova,
stáhl se do dvou tří poměrně malých pokojů, kam snesl několik
těch knížek a věcí, které mu byly nejdražší. Bylo však těžko zapo-.
menout, že hned za stěnou začínala řada obrovských přijímacích
salónů, určených pro oficiální recepce, jichž se po celý život hro

Autor článku spisovatel a novinář
Ivan Klinici v L\' do[x»nčuje. aby byle,
zřízeno Museu m zločinů komunismu
někde na Jáchymovská, neb Příbram
sku a k tomu bychom chtěli uvést, že
v městě Příbrami existuje museum
Konfederace politických vězňů. Jepře
hledně a obsahové i dobře vedené, ale
P'~i obsažnějším zaměření bylo b)
možně z něho muzeum zločinů ko- ™
mu ais mu dotvořit.
redakce

ru, a došel jsem zvolna až k samému stolu, než zvedl oči. Jindy
mne vítal už ve dveřích vtipem. Tentokráte na mne jen dlouho
hleděl, a i když nakonec ukázal na židli, seděli jsme ještě hodnou
chvíli proti sobě beze slova.
Přišel jsem s nějakými doklady o Německu, o něž mne před ča
sem žádal; vláda, aspoň ta, v níž ještě seděli i nekomunisté, věři
la, že dojde k jednání o mírové smlouvě s Německem, a bylo tedy
třeba připravit československé stanovisko k celému komplexu
problémů. Mně byl při tom svěřen jeden z několika úseků pří
pravných prací. Nikdy jsem příliš nevěřil, že něco z toho, co jsme
pečlivé zpracovali, bude možné někdy prakticky použít, a po tom,
co jsem se rozhodl odejít, jsem ovšem ztratil i poslední špetku zá
jmu o tuto práci. Kola úřadu se budou ovšem otáčet dál, ale beze
mne. Dovedl jsem práci, která mi byla uložena, k určitému bodu
a chtěl jsem ve skutečnosti použít rozhovoru s ministrem k tomu,
abych mu sdělil své rozhodnutí - o nikom jsem si nebyl tak jist,
že je pochopí a přijme jako právě on -, a abych ho požádal, aby po
věřil někoho jiného úkolem pokračovat tam, kde jsem přestal.
Měl jsem též v úmyslu poprosit ho, aby mi, múže-li, usnadnil
odejít s rodinou do země, v níž, jak věděl, jsem dávno viděl své
místo a která se jen o dva měsíce později stala státem Izrael.
Jediný pohled na Janovu tvář stačil, abych věděl, že v nejlep
ším případě budu muset počkat na jinou příležitost. (Nemohl
jsem ovšem tušit, že se již nikdy nenaskytne. Nakonec to byl Ma
sarykův nešťastný nástupce Vlado Clementis, kterého jsem znal
z Londýna, kdo mi dopomohl k odchodu za hranice.) Odevzdal
jsem Masarykovi materiál, který jsem přinesl; poděkoval mi, ani
v něm však nezalistoval. Bylo jasné - a i to bylo u Jana něco ne
zvyklého -, že se ani na chvíli nedovedl odpoutat od toho, co tíži
lo jeho mysl. Věděl jsem, že chystal projev o vztazích k Polsku,
který měl proslovit o dva dny později a který z nějakých důvodů
pokládal za zvláště důležitý, snad se teď snažil soustředit na to,
snad myslel na něco jiného, ale ať už mu šlo hlavou cokoli, bylo
mřjasné, že teď není vhodný čas k rozmluvě, k níž jsem se chy
stal. Vstal jsem tedy a měl se k odchodu.
„Počkejte,“ řekl najednou, „počkejte.“ Znělo to, jako by se bál
zůstat sám. „Kolik jich tam sedí?“ ukázal na dveře vedoucí do se
kretariátu, jímž bylo třeba projít a jehož jedna část sloužila jako
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čekárna. Pochopil jsem, nač se ptá, a řekl jsem, že když jsem
vcházel, viděl jsem čtyři nebo pět lidí, kteří patrně čekali na to,
aby s ním mohli mluvit. Znal jsem z nich jen jednoho, starého so
ciálního demokrata, o němž jsem věděl, že odporoval sloučení
své strany s komunisty. Kývl hlavou a po chvíli řekl:
„Tak to jde celý den. Mám je přijmout? Musím je přijmout? Co
jim můžu říct? Žádnému z nich nemůžu pomoct.“
Namítl jsem, že i pouhé jeho slovo pomůže. Jan však zase jen
rozkolébal hlavu ze strany na stranu a po dlouhém mlčení řekl:
„Nepomůže, kamaráde, nepomůže. Tentokrát ne.“

Pak se pojednou rozhlédl kolem sebe, vzhlédl ke stropu a za
kroužil rukou nad hlavou. Rozuměl jiem, že se bojí, každé jeho
slovo může být zachyceno nastraženými mikrofony a že snad už
i to, co řekl, bylo víc, než měl říci. A potom, zatímco jsem hleděl
do jeho vystrašené tváře, jeho rty se stahovaly v tišeji než šeptem
vyslovené, jediné slovo:
„Hrůza!“
Hodnou chvíli jsme oba mlčeli. Dlouho na mne hleděl, jako by
mi chtěl ještě něco povědět. Pak jen pokrčil rameny, rozhodil ru
ce v pohybu, který vyjadřoval rezignaci, a řekl:
„Dobrá. Tak ať mi ty chudáčky jednoho po druhém pošlou."
Pak ještě položil těžce ruku na hromádku lejster, která jsem
mu přinesl, a dodal:
„O tomhle si promluvíme někdy jindy.“
To bylo vše, co při této poslední naší rozmluvě řekl. Vzpomí
nám si ještě, že když jsem se pak vracel do svého pokoje v mini
sterstvu, myslel jsem jen najedno: Uvidím ho ještě někdy tako
vého, jakého jsem ho znal? A co všechno se bude muset změnit,
než se vrátí úsměv do jeho tváře?
Dva dny poté byl mrtev. Když jsem pak ještě jednou viděl jeho
tvář, seděl na ní úsměv, moudrý a hrdý úsměv, který se vrátil
v hodině smrti a jímž se s námi všemi loučil.

Byl jsem mezi těmi, kdo byli v čestné stráži u Janovy rakve ve
vstupní síni Černínského paláce. Ležel na vysokém katafalku
a do výše nacpané květiny a věnce bránily jasnému pohledu. Stáli
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Benešo 
vy vily v Sezimově Ústí se u příle 
žitosti výročí jeho úmrtí sešlo mno 
ho lidí a řad prominentů. Byl polo 
žen věnec presidenta republiky
V. Havla a pietnímu aktu asistova 
la čestná jednotka hradní stráže. '

Beneše
Uhrobu E.

C pomníčku na zahradě

z Prahy 4. Naposledy jsme se
s ním rozloučili
4. září v nové obřadní síni.
Byl to dobrý člověk
a výborný mukl, který se
vždy dovedl zařadit na
správné místo.

V úterý 29.8. zemřel ve věku
72 let VÁCLAV SEDLÁČEK

dictví k o m u n ism u , co se dalo. Svobo 
dou opojený lid jí to dovolil, dal se okla 
m at. A tak se stalo, co se stalo. Že i tu
p rv n í a opožděnou snahu Ú řadu pro
stíhání zločinů kom unism u m ohl m ěst 
ský státn í zástupce blokovat pro neres 
p ek to v án í p ro c e d u rá ln íh o pravidla,
opírat se o respekt k „p ráv u “ z období
totality. To vše ve jm énu falešné m od 
ly, která se nazývá právní k o n tin u ita.
, Frantiíck Šemík. Železný Brod

Vlastizrada má starší
datum

.

Pan m in istr se m ýlí, od nuly se za  v n itřn ích věcí Československa, a zejmé 
čín at nem uselo, stačilo přece v rátit se na pak únorovým pučem . A tak m n o 
k právním u řádu první republiky, který hem dřív než vojska M oskvy a jejích
byl m o d ern í a n a evropské ú ro v n i. satelitů, vstoupili k nám tzv. poradci.
T ěsně před polovinou srpna se v te A jestliže se k o m u n isté v únoru 1948 Ti, kdo jim o tev írali cestu, kdo se říd i 
levizním pořadu Sedm d n í v souvislos  chopili m oci pučem , pak všechny práv  li jejich radam i a rozkazy, ti byli první 
ti s vlastizradou hovořilo i o tzv. právní ní akty byly nezákonné a po listopadu mi a skutečným i vlastizrádci především
k o n tin u itě, zohledňující předlistopa  m ěly být deklarovány jako neplatné.
ti by m ěli být p o stav en i na p ran ý ř
dové právo. Pan m in istr Skalický tehV lastizrada tudíž nezačala až v roce hanby.
dy řekl, že kom prom is byl nutný, ne  1968 pozváním vojsk, ale už dávno před
Polistopadová vláda, většinou sesta 
bylo prý m ožné n aráz začít budovat tím , k ap itu lací k o m u n istick ý ch m i  vená z k o m u n istů a jejich spřeženců,
nový právní řád „od nuly “ .
n istrů před zasahováním M oskvy do se pochopitelně snažila zach rán it z dě 

jsme tři a tři na každé straně, ne čelem k rakvi, nýbrž k zástupům,
jež procházely kolem, aby se rozloučily s mrtvým. Viděl jsem te
dy Janovu tvář, na níž seděl ten úsměv, který jsem tak dobře znal,
jen na chvíli, když jsem přistoupil k rakvi, a pak zas, když nás
vystřídalo šest jiných úředníků ministerstva. Neviděl jsem, jak
tehdy mnozí tvrdili, že uložili kytičku fialek k Janovu levému
spánku, aby zakryli stopu po ráně, která nemohla být způsobena
pádem. Jiné věci procházely mou vzrušenou myslí, když jsem
tehdy, stál naposled v Janově blízkosti.
Jako blesk se rozneslo po celé zemi, že Jan Masaryk byl ve
skutečnosti zavražděn. Sám jsem tomu dlouho nevěřil. Ještě
v roce 1952, kdy „Hovory s Janem Masarykem“ vyšly poprvé,
a i později jsem se spíš klonil k názoru, že Jan byl dohnán k sebe
vraždě. Měl jsem k tomu důvody. Znal jsem jeho rodinnou histo
rii, věděl jsem, jak skončili Janova matka a jeho bratr Herbert,
a věděljsem i ojiných členechjeho rodiny, kteří trpěli duševními
depresemi. Jan sám mi jednou řekl:
„Nám to ve famílii tak kolem šedesátky někdy přestává my
slet.“
Řekl to ovšem položertem, ale v jeho vtipu jen zřídka nebylo
zrnko pravdy. Věděl jsem, jakým peklem musel projít, a dovedl
jsem si představit, že se v jeho těžce zkoušené mysli pod nesnesi
telným tlakem mohlo nakonec něco zlomit.
Znal jsem jeho starosti, jeho pochyby, jeho samotu, a nadevše
jeho vědomí bezmoci. Nevylučoval jsem možnost vraždy. Nějak
však Janova smrt měla pro mne víc smyslu, rozhodl-li se pro ni
sám. Dovedl jsem si ten skok do tmy vyložit jako poslední zoufalý
protest. Slyšel jsem ho v duchu volat k nám všem:
„Bratři, já vás měl rád, a nemohl jsem vám pomoci.“
A víc. Věřil jsem, že co nám všem chtěl říci v té poslední noci
uprostřed své tragické samoty, bylo: „Vy jste připustili, aby se
tento svět stal místem, kde ti, kdož milují své bratry, jim nemo
hou pomoci. Já sám už nemohl dál, ale vy, každý z vás musí udě
lat své, aby člověk zas mohl žít důstojný život.“ Tak jsem rozuměl
Janově smrti.
Nevěděl jsem tehdy, co víme dnes. Až mnohem později jsem
se dověděl o tom, co Marcia Davenportová odhalila ve své auto
biografii. Věděljsem, že se znali po léta. Už v Londýně se mne

jednou ptal, četl-li jsem jednu z jejích knih a co si o ní myslím.
Věděljsem, že paní Davenportováje v Praze, nebylo to tajemství,
nejednou je bylo možné vidět spolu, ale to bylo vše, co jsem vě
děl. Kromě jediné příležitosti, kdy se rozhovořil o těžkém údobí,
jímž prošel, když jeho nezdařilé manželství skončilo rozvodem,
nevzpomínám si, že by byl kdy mluvil o svých vztazích k ženám.
O pověsti nebyla ovšem nouze. Myslím však, že ani nejintimnéjší
Janovi přátelé na tento námět neslyšeli mnoho z jeho úst. Pochy
buji také, že víc než jeden dva z nich věděli o tom, že se chystal
k útěku za hranice. Marcia Davenportová svým odhalením vrhla
ovšem nové světlo na všechno. Připravoval-li Jan útěk, lze si jen
těžko představit, že to zůstalo úplně utajeno jeho komunistic
kým hlídačům, kteří ho nespouštěli z očí ani na chvíli a kteří
nepochybně věděli o každém jeho slovu. A jestliže věděli, pak se
jejich důvod zbavit se Jana Masaryka, který toho o nich tolik vě
děl, stal křišťálové průzračným motivem politické vraždy. Bez to
ho jediného kamínku se celá mozaika nespojovala v obraz. Bez
toho, co později odhalila Marcia Davenportová, jsem nechápal,
co by komunisté byli mohli získat likvidací Jana Masaryka.
Mluvil jsem s nejedním z jejich vedoucích lidí v ministerstvu za
hraničí bezprostředně po Janově smrti. Znal jsem je všechny pří
liš dobře. Nemohli přede mnou hrát komedii, nemohli mně nic
předstírat. Byli zdrceni stejné jako já. Proč by se byli měli rozhod
nout k vraždě? ptal jsem se sám sebe a nenalézal jsem odpověď.
Jaký politický prospěch z toho mohli očekávat? Masarykova
přítomnost ve vládě byla pro komunisty z propagačního hlediska
velikou výhodou jak doma, tak i v zahraničí. Nedávalo to smysl.
Nemohl jsem ovšem vyloučit, že zločin byl spáchán na rozkaz
Moskvy. Leccos z toho, co se stalo v Praze, se nezrodilo v če
ských, ale zrodilo se to v ruských hlavách - a Čingischánova logi
ka byla na tisíce honů vzdálena kategoriím, v nichž jsme se učili
myslet. Domníval jsem se však - a v tom jsem se snad mýlil jako
mnozí jiní -, že ani Stalin a Berija nejednali bez motivu. A ten
jsem tenkrát ani ještě dlouho potom neviděl. Časem se počaly
kupit zprávy o podezřelých okolnostech Masarykovy smrti; ne
jedna z nich však zněla neuvěřitelně, nejeden pramen se ukázal
být ne zcela věrohodným; vratkost úředního prohlášení o Janově
sebevraždě nebyla vlastně těmito zprávami vyvrácena beze zbyt-
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ku, až do chvíle, kdy všechno sebrala a vynikajícím způsobem
analyzovala Claire Sterlingová ve své knize „Případ Masaryk“,
která však také mohla být napsána až po roce 1968. Marcia Da
venportová vydala svou autobiografii jen o rok dřív.
Pražské jaro, tragicky krátké údobí socialismu s lidskou tváři,
pojednou zvedlo vlnu zájmu o Jana Masaryka, která nikdy nemo
hla být plně potlačena. Věděljsem, že má knížka hovorů s Janem
Masarykem kolovala tajně v opisech po Čechách. Teď z ní celé
kapitoly byly přetištěny v různých časopisech, dvě pražská nakla
datelství současně žádala o právo ji vydat a v pražském rozhlase
z ní předčítali úryvky ještě v noci před osudnou schůzí v Čierné
nad Tisou. Zájem však byl nejen o Janovy myšlenky. Lid, na chví
li znovu částečně svobodný, chtěl vědět víc o jeho osudu. Tlak
veřejného mínění byl tak silný, že vládě nezbývalo než nařídit
nové důkladné vyšetření příčin a okolností Janovy smrti.
Sovětské tanky, které se v srpnu 1968 vřítily do pražských ulic,
zabily s mnoha jinými nadějemi i tu, že pravda o smrti Jana Masa
ryka bude potvrzena výsledky úředního šetření. Dalo se očeká
vat, že staronoví vládci Československa umlčí to, co vyšetřová
ním vyšlo najevo, stejně jako umlčeli mnohojiného v minulosti.
Překvapilo proto, když koncem příštího roku (17. 12. 1969)
československá prokuratura uveřejnila prohlášení o tom, že „ob
jasňování“ bylo uzavřeno. Rylo-li ještě třeba něčeho, co by roz
ptýlilo poslední možné pochyby, že Jan Masaryk byl zavražděn,
bylo to právě toto prohlášení.
Pravilo se v něm: „Nebylo zjištěno nic, co by odůvodnilo po
dezření, že Jan Masaryk byl zavražděn.“ Až sem nic nepřekvapu
je. Možnost vraždy musela být přirozeně vyloučena, neměla-li
celá tíha viny padnout na hlavy vládců v Praze i v Moskvě. S úža
sem jsme však četli dál; „Pro značný časový odstup od doby činu
a neúplnost původního vyšetřování nelze bezpečně říci, zda šlo
o sebevraždu, nebo o nešťastnou náhodu.“ Tu si jistě nejen každý
právník, ale každý kvartán musel položit otázku: Od kdy nešťast
ná náhoda může být „čin“? A i bez čtyř let střední školy se každý
jistě ptal, proč původní vyšetřování bylo neúplné? A potom vr
chol všeho: „Podle zanechaných stop a ze získaných důkazů vy
plývá, že Jan Masaryk v posledních chvílích svého života v čas-
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ných ranních hodinách dne 10. března 1948 seděl nebo chtěl
usednout do okna svého bytu ve druhém patře Černínského pa
láce v Praze a snažil se tak, jak bylo jeho zvykem, čelit nespavosti.
Při této příležitosti buď v důsledku náhlého rozhodnutí uskuteč
nil sebevražedný úmysl, nebo ztratil rovnováhu a vypadl z okna
nešťastnou náhodou. Tyto verze mají ve zjištěných důkazech
stejnou oporu...“
Rozuměj: žádnou.
Hašek by to nebyl mohl napsat lip. Nebyl-li toto nejnehoráz
nější dokument, který kdy vydala kterákoli prokuratura kterého
koli státu na světě, pak to byla snad nejgeniálnější švejkovina,
o níž vím. Ani Jan sám by nebyl dokázal vymyslet vtipnější způ
sob, jak jediným šlehnutím biče strhnout škrabošku lži z tváří
vrahů.
Pravda se jako podzemní Punkva prodere na světlo často tou
nejklikatější cestou. Teď tedy víme. Ve skutečnosti však ani dřív
nemohl nikdo pochybovat o tom, zda byl Masaryk svržen z okna
násilně, či byl-li k zoufalému skoku do propasti dohnán jako je
len, uštvaný k smrti chrty. Tak i tak šlo o vraždu, pochybnosti
mohly být jen o tom, jak vrazi vykonali své dílo.
Tolik mně - a věřím, že každému - bylo jasné od chvíle, kdy
nás jako rána pěstí zasáhla zpráva o Janově smrti. A tak, když
jsem tehdy stál naposled blízko něho a když jsem pak šel s ostat
ními za jeho rakví, nemyslel jsem na to, jak zemřel, ale na to, ja
kého jsem ho znal, dokud žil. Myslel jsem na jeho moudrost, na
jeho vtip, na jeho dobrotu, laskavost, skromnost, pokoru i na to,
jak miloval lidi a pravdu, jak to všechno bylo teď rozdrceno, roz
tříštěno jako kosti v jeho mrtvém těle, jež našli na kamenné
dlažbě nádvoří. Myslel jsem na jeho úsměv, na jeho hlas, který už
nikdy nikdo neuslyší, který už nikdy nikoho nepohladí a nepo
vzbudí.
A tehdy jsem si řekl: Snad můžeš udělat něco, co pomůže k to
mu, aby jeho hlas zněl aspoň o něco déle. Tehdy jsem se rozhodl
napsat tuto knížku, zachytit malou, snad však ne nedůležitou
hrstku jeho myšlenek a postavit z kamínků jeho vlastních slov
skromný pomník památce této nezapomenutelně krásné, všech
ny nás milující a nejlidštější lidské bytosti, kterou mi bylo dopřá
no poznat.
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