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Pøedmluva k prvnímu
èeskému vydání
Kníky mají nìkdy podivuhodné osudy. Zazáøí a zhasnou, aby se
po letech ke ètenáøi vrátily v nové podobì a s jetì vìtí úèinností.
Jiné si zas klestí cestu na svìtlo pomalu a tìce, aèkoliv jsou pro obecné povìdomí mimoøádnì dùleité. U nás mezi nì patøí Výbunina
(Operace CIA Spliner Factor) Stewarta Stevena. Kdy v roce 1974
v nìkolika západních zemích vyla v angliètinì a brzy na to
i v nìmeckém pøekladu v renomovaném nakladatelství Deutsche
VerlagsAnstalt ve Stuttgartu, byla pøijata s uznáním. Mluvilo se
o fascinujícím a údìsném obrazu jedné z mnoha stránek dìjin,
o odhalení nejtajnìjích faktù, majících v této podobì povahu dùkazu, o jejich pøesvìdèivém zachycení v souvilosti s psychologií doby.
Oè tu jde? Kniha vypráví o pøímém podílu americké CIA
na procesech v padesátých letech v Maïarsku, Polsku, Bulharsku
a v Èeskoslovensku. Odhaluje, proè právì Èeskoslovensko bylo
v zájmu globální strategie americké politiky postieno nejkrutìji.
Zdálo by se naprosto samozøejmé, e kniha bude hned
po tom co vyla, pøeloena do èetiny. Nestalo se tak. Bylo to
v dobì, kdy napjatou situaci mezi Východem a Západem jetì zhorily dùsledky vojenské intervence státù Varavské smlouvy (kromì
Rumunska) do Èeskoslovenska. Pokud jde výhradnì o nai zemi, roli
rovnì sehrál vztah KSÈ k procesùm padesátých let. Navíc kniha
nezamlèuje podíl Sovìtského svazu na tìchto tragických událostech.
Po 17. listopadu 1989 se rozproudila kampaò dokazující, e
pováleèný vývoj u nás byl dobou temna. Za jeden z nejvánìjích
dùkazù slouí procesy v padesátých letech. Nastal tedy nanejvý
vhodný èas ètenáøe seznámit se stanoviskem autora, který svou knihu napsal v rozhoøèením nad tím, co se dìlo. Opìt se tak nestalo.
Dùvod je prostý. Fakta zachycená v knize vrhají jiné svìtlo na americkou politiku, ne jak se dnes líèí.
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Akce Splinter Factor, která je dodnes svými pùvodci nejpøísnìji
utajována, prokazuje úèast CIA a konkrétnì Allana Dullese na vyvolání procesù proti významným funkcionáøùm komunistických stran
zemí støední a východní Evropy. Charakterizuje dramatiènost událostí pøímo shakespearovskou krutostí dìje a macchiavelismem
pováleèné politiky. Autor je tlumoèí kontrapozicí dvou hlavních osob
dramatu, Allana Dullese a J. V. Stalina. Osou dìje jsou paralelní
osudy Noela Fielda, Allana Dullese a Josefa Swiatla, vysokého
dùstojníka ministerstva bezpeènosti Polské lidové republiky, který se
dal do slueb CIA. Jádrem autorova strhujícího líèení je obraz
dùsledkù této akce pøedevím v Èeskoslovensku vèetnì dùvodù, proè
právì ono bylo hlavním terèem úderu Action Splinter Factor.
Výbuninu èeský ètenáø dostává do ruky po dvaceti letech, kdy ji
Stewart Steven psal. Za tu dobu se svìt zmìnil k nepoznání. Autor by
mìl dnes k dispozici i nové materiály, jeho pohled by byl nepochybnì pøesnìjí a pouènìjí. Na poslání knihy to vak nic nemìní
a nesniuje to její význam. I v souèasnosti má co øíci.
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Pøedmluva
Pro vylíèení operace americké tajné sluby Splinter Factor
jsem materiál sbíral dva roky z rùzných zdrojù. Z nesèetných
zlomkù jsem se pokusil sestavit pokud mono pøesný obraz
této grandiózní bitvy tajných slueb.
Pøi práci jsem musel pouít vechny mnì známé novináøské
metody. Pohyboval jsem se v oblasti plné polopravd a lí. Faktù bylo minimum. Donucen tìmito skuteènostmi jsem musel
spoléhat na dùvìrná ústní sdìlení: dokumenty a archivy prostì
nejsou k dispozici. Jsme-li názoru, e dìjiny, aby byly vìrohodné, mají být psány na základì dokumentárního materiálu, pak
se musíme smíøit s tím, e se tak stane jen se svolením pøísluné vlády, nebo prostì napsány nebudou. Musíme vzít v úvahu,
e nikdo by se ani nemohl pokusit napsat knihu o èinnosti kterékoli z moderních tajných slueb, kdy archivní materiál není
k dispozici.
Za své novináøské kariéry, kdy jsem pracoval jako politický
zpravodaj v britském parlamentu, pozdìji jako diplomatický
korespondent a jako zahranièní redaktor jednoho z velkých
britských deníkù, témìø nikdy nebylo moné získat dokument,
který by se dal pouít pro politicky výbuné témata. Novináøi,
kteøí se vydávají za odhaleními, operují ve svìtì, v nìm v nejlepím pøípadì mohou doufat, e se jim nìco svìøí eptem,
s rukou na ústech, anebo jim nespokojený pøísluník státních
slueb prozradí temné tajemství. V dobì, kdy se politika zdánlivì dìlá stále více pøed oèima veøejnosti, zatímco ve skuteènosti èím dál ménì proniká ven, je pro novináøe jedinou moností jak svému úkolu dostát, vyplhat se na jevitì, odsunout
stranou dekorace a pohled zaostøit za kulisy, kde se dìlá vlastní práce v protikladu k alebnému obrazu urèenému veøejnosti. Tak také jako novináø pracuji. Výbunina je knihou
tohoto druhu.
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Bohuel, nelze psát o politických operacích tajných slueb
a s roztrpèením pøitom nemyslet na to, e materiál, kterým se
nikdo nezabývá, nebude podle platných ustanovení historikùm nikdy zpøístupnìn. Role politických zpravodajských slueb v pováleèném svìtì nemùe být dostateènì zhodnocena.
Jen nìkdy na denní svìtlo vycházejí takové hrubé nezdary,
jako bylo vylodìní v Zátoce sviní. Pøesto chovám podezøení, e
pozadí je jetì stále z vìtí míry neobjasnìno. Celkovì nevím
nic o tom, co tajné sluby naím jménem skuteènì dìlají.
Jsem názoru, e politickému a morálnímu zdraví západního
svìta nejlépe .poslouí, budou-li jeho tajné sluby v budoucnu
zprotìny vekeré povinnosti ospravedlòovat se pøed veøejností. Akta vlády USA, stejnì jako úøadu amerického prezidenta
a britského ministerského pøedsedy, budou jednoho dne historikùm zpøístupnìna. Bohuel, archivy Central Intelligence
Agency (CIA) a Secret Intelligence Service (SIS)  abychom
jmenovali jen dvì tajné sluby  zùstanou navdy uzavøeny. To
je neúnosný stav. Neprodlenì musí zaèít iroká kampaò
s cílem s ním skoncovat.
Je èirou sofistikou tvrdit, e by státní bezpeènost byla ohroena, kdyby napø. po sedmdesáti pìti letech jejich archivy byly
zpøístupnìny. Pokud bychom se dnes dozvìdìli nìjakou stralivou skuteènost o roce 1899, kdo nebo co by tím utrpìlo, kromì povìsti nìkterých naich dávno zemøelých vedoucích politikù? Nebo, abychom se podívali do budoucna, se lze opravdu
domnívat, e by historik, který by psal o vietnamské válce, o ní
mohl být dostateènì informován, ani by èetl jediný dokument
na toto téma z archivù CIA? Pochopí nìkdy nìjaký Anglièan
problém Severního Irska, ani mu bude umonìn pøístup
k aktùm britské tajné sluby? Pochopí kdy nìkdo nai epochu,
ani by si vzal pod lupu tyto pionání organizace, které ji
natolik ovlivnily? Tato kniha umoòuje jen letmý pohled
do svìta tajných slueb.
Stewart Steven
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Prolog
Psal se rok 1947. Svìt byl svévolnì a krutì rozdìlen na dvì
èásti. Na jedné stranì komunistické Rusko se svými novými
východoevropskými spojenci usilovalo o vývoz marxismu
do celého svìta, aby zachovalo nedotknutelnost své vlastní
revoluce, na druhé stály USA a jejich západoevroptí pøátelé
odmítající komunismus. Na Východì vládly lidové demokracie, na Západì nae demokratická forma ivota. Slova byla zbavena významu a doznívající ètyøicátá léta byla ílená.
V minulých stoletích nesnesitelné napìtí vdy nakonec
vyústilo ve válku. Ale nyní to nebylo moné. Evropa stìí pøestála právì skonèenou válku, atomový konflikt by nepøeila.
Oba mocenské bloky, donucené vzdát se této staré metody
øeení konfliktù, jako dva bojovní kohouti, kteøí nebyli vyputìni ze svých klecí, plivaly jed a luè. Oba se pøi posuzování
situace dopoutìly omylù, oba otravovaly ovzduí hysterickou
propagandou a oba byly plnì odpovìdny za tvrdost studené
války, jejími dùsledky trpíme jetì dnes.
Na Západì se øíkalo, e ve høe je svoboda a ve, co s ní souvisí, kdeto východní stanovisko tehdy vìtinì lidí bylo nejasné.
Sovìtský svaz a jeho satelitní státy se v onìch letech pøirozenì
cítily mnohem více ohroeny válkou ne Západ. Ten mìl atomovou bombu. Vìtina východoevropských politikù byla pøesvìdèena, e by ji také pouil. Vìøila, e Amerièané atomové
bomby na Hiroimu a Nagasaki neshodili, aby Japonce donutili kleknout na kolena, ale pøedevím proto, aby zapùsobili
na Rusy. Ti vìdìli, e v okamiku svrení bomby Japonci byli
témìø ochotni bezpodmíneènì kapitulovat. Pro Rusy byl proto kadý akt proti zájmùm Západu obranným èinem, nikoli
agresivním opatøením.
To neznamená, e by snad Stalin byl dobromyslný starý
pán. Byl vtaen do velmocenské politiky. V èáøe napøíè Evro9

pou, na ní koncem války stanula Rudá armáda, vidìl nejzazí
hranici svého nového území. U Amerièanù pøedpodkládal
podobný zámìr. Proto Polsko muselo být do jeho øíe zaèlenìno pro svou zemìpisnou blízkost k Sovìtskému svazu, aè
podle politické tradice zøejmì stálo na druhém konci spektra.
Naopak Francie byla pøiklepnuta k západnímu táboru, nehledì na to, e komunisté zde z války vyli jako nejsilnìjí a nejdisciplinovanìjí politická strana.

Porcovali svìt
Postupimská dohoda Rusùm, Britùm a Amerièanùm umonila si svìt rozdìlit mezi sebe. To mùe být hrubì zjednoduené stanovisko. Avak pøesto není pochyb, e Stalin byl v této
víøe posílen jak dohodou, tak jednáními s Churchillem
a Rooseveltem v dobì války.*)
Jeho politika byla co do ideologie a provedení skuteènì carská. Baltské zemì mìly být pøipojeny k Sovìtskému svazu,
východní území Polska byla opìt pøièlenìna k Rusku, zatímco
zbytek zemì se stal vazalem. Stalin vykonával nátlak na Persii,
Mandusko, pohranièní provincie Turecka a na Dardanely.
Sen o nezamrzajících pøístavech ve Støedozemním moøi znovu
oil, kdy se ucházel o poruènictví Libye.
*) V Postupimi a na Jaltì, stejnì jako v bilaterálních dohodách mezi zúèastnìnými státy si Roosevelt, Churchill a Stalin  jako kdysi osadníci na americkém Západì  svìt rozdìlili mezi sebou. Nejneuvìøitelnìjím pøíkladem
toho je snad dohoda mezi Churchillem a Stalinem o rozdìlení Balkánu, co
Churchill kdysi oznaèil za vìc naí úèasti na Balkánì. Sovìti mìli dostat
80 procent vlivu v Bulharsku, 90 procent v Rumunsku a 80 procent v Maïarsku. V Jugoslávii se o odpovìdnost mìli podílet s Brity; Britové mìli být
z 90 procent odpovìdni za Øecko. Churchill pozdìji napsal:  je zcela pøirozené, e sovìtské Rusko má ivotní zájmy v èernomoøských zemích, z nich
jedna, Rumunsko, ho svévolnì napadla s dvaceti esti divizemi, zatímco
s druhou, Bulharskem, ho pojí velmi stará pouta.
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Na tomto pozadí je samozøejmé, e Trumanovu doktrínu
z bøezna 1947 chápal jako ohroení Sovìtského svazu. Rozchod Ameriky s jejím tradièním izolacionismem byl pro kadého marxistu postaèujícím dùkazem, e zahranièní politika
USA je agresivní. Pro Stalina z toho vyplývaly naprosto okující dùsledky. V západní Evropì jakoby z nièeho vzniklo zcela
nové vojenské a politické seskupení, které zvrátilo a dosud
platný názor o rovnováze sil v Evropì. To bylo pro Stalina právì tak nepøijatelné a potenciálnì nebezpeèné jako pro Ameriku o nìkolik let pozdìji pokus Sovìtského svazu a Kuby zøídit
pøedmostí na západní polokouli.
Pojetí pováleèných dìjin, oprotìné od prvkù propagandy
by muselo uznat, e Stalin, kdy v èervnu 1947 Èeskoslovensko
donutil odmítnout Marshallùv plán, reagoval spíe na události, ne aby je sám uvádìl do chodu. Byl to toti Západ, který
pouhých 48 hodin pøedtím dosti jednoznaènì vytyèil demarkaèní linii, kdy z francouzské a italské vlády byli jednou ranou
vylouèeni komunisté. Byl to krok, kterému Stalin rozumìl. Ale
teï, jak se domníval, si ji nikdo nemohl stìovat, kdy ve své
sféøe vlivu èinil podobná opatøení. Vina není jen na Stalinovi,
nýbr také na Západu, jen se zdráhal akceptovat legitimní
bezpeènostní opatøení Ruska ve východní Evropì.
Z pochopitelných dùvodù se tehdy nechtìlo vzít na vìdomí,
e Rusko a jeho východní satelité se ji údajnì nemusely obávat nového vzplanutí bojù více ne kdokoli jiný. Válka pro nì
byla stralivá. Jen Poláci ve varavském povstání mìli více obìtí na ivotech, ne Amerièané za celou druhou svìtovou válku.
A Rusové v ní ztratili víc lidí ne vechny západní zemì dohromady. Dvacet milionù obèanù SSSR pøilo o ivot. Znièena
byla celá mìsta. Ve srovnání s tím se z toho západní zemì
dostaly dobøe a na východoevropany pochopitelnì pùsobilo
odpudivì, jak byl Západ rychle ochoten západní pásma
Nìmecka povaovat za val proti rudým hordám.
Problémy Sovìtského svazu se jetì pøiostøovaly nezkueností muù, kteøí ve východní Evropì po válce pøili k moci.
Revolucím je vlastní, e vyzvednou pøíli mnoho revolucionáøù
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a pøíli málo politických vùdcù. Onu komplexní psychologickou smìsici, která èlovìka pøimìje, aby dal v sázku zdraví, blahobyt, vyhlídky do budoucnosti a dokonce vlastní ivot, aby
pracoval a v podzemí bojoval pro ilegálnì èinnou organizaci,
jen zøídka nalezneme u èlovìka, který má potøebné kvality pro
øízení výkonného moderního státu.
A vìtina, i kdy ne vichni vedoucí východoevroptí politikové, patøila právì do této kategorie. Po celý ivot bojovali
v podzemí za vìc, která  kdyby nepøila válka  by ve vìtinì
pøípadù byla odsouzena k nezdaru. Mnozí byli po léta ve vìzeních nebo v koncentraèních táborech. Mnozí museli ve tøicátých letech prchnout do Ruska. Jiní ve panìlsku vstoupili
do mezinárodních brigád. Øada z nich od vypuknutí války stateènì bojovala na stranì spojencù v rámci hnutí odporu, které existovalo témìø ve vech evropských zemích. Èasto snad
byli svéhlaví, ale byli to mui pozoruhodného formátu.
Kdy se vrátili z války, aby sklidili odmìnu, kterou si èestnì
zaslouili, zaèalo se projevovat napìtí z jejich vlastních záitkù.
Ti, kteøí byli ve válce, ty, kteøí zùstali v Moskvì, povaovali
za pouhé salonní komunisty, za lidi, kteøí se rozhodli pro snadnìjí cestu. Moskvì vìrní zase internacionalisty povaovali
za lidi, kteøí stálým kontaktem s buroazní ideologií neodvratnì zmìkli.
Zostøením studené války se tato oboustranná nedùvìra
vystupòovala ve stralivé nepøátelství. Vìrným Moskvì se tìsné
semknutí se Sovìtským svazem jevilo jako jediná záchrana
jejich státù pøed hrozícím útokem ze Západu. Internacionalisté sice nikdy nebyli zásadnì jiného mínìní, avak nechtìli
pøijmout otrockou závislost na Stalinovì Sovìtském svazu.
Objevily se také jiné tìkosti. Ve spìchu, s ním ve vech
zemích bezprostøednì po osvobození byly vytvoøeny vlády,
nebyl èas na pøezkoumání ivotopisù kadého funkcionáøe.
Vedle komunistù, kteøí spolu od prvního dne bojovali, byli
i takoví, kteøí do strany vstoupili v okamiku, kdy se rýsovalo
vítìzství. Kariéristé, dobrodruzi a také mui, které bylo mono
oznaèit za darebáky, svou hru hráli celkem snadno.
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Zpoèátku komunisté proti nim nemohli nic podniknout. Právì tak chtì nechtì museli pøevzít úøedníky; kteøí slouili bývalým
pravicovým vládám nebo za okupace Nìmcùm. Mnozí z nich se
pøed novým reimem sklonili právì tak ochotnì, jako slouili starému. Tyto mladé státy byly donuceny sáhnout po zkuenostech
a odborných znalostech tìchto pochybných lidí.
Personální problémy byly i jiného druhu:
 Jak mezi internacionalisty, tak mezi Moskvì vìrnými byli
váleèní odbojoví hrdinové, kterým bylo nutno dát vysoké
funkce, aè nemìli potøebné pøedpoklady.
 Kromì toho byli v obou táborech lidé, kteøí hráli dvojí hru.
 Nìkteøí mui, kteøí dostali vysoké vládní úøady jako váení
komunisté, byli pøed válkou nasazeni do ilegálních komunistických stran jako agenti provokatéøi.
 Jiní byli zase vìzením a muèením donuceni spolupracovat
s tajnou policií.
 Byli takoví, kteøí ji dávno své due zaprodali Moskvì a byli
placenými agenty ruské tajné policie.
 Právì tak byli mezi internacionalisty mui, které si  jak je
z toho beztak vichni podezírali  koupili Britové nebo Amerièané.
Politický postoj, který Trumanova Amerika stále otevøenìji
zaujímala, Stalinovu paranoickou nedùvìru vùèi Západu jen
zesiloval. V prvních pováleèných letech mìli na zahranièní
politiku USA znaèný vliv poèetní pøistìhovalci, kteøí mìli
bezpoèet receptù, co ve svých zemích dìlat. Mnozí z nich
byli pøed válkou vùdèími politiky nebo novináøi a uprchli
pøed postupující Rudou armádou. Odhlédneme-li od pøímé
pionáe, byli tito lidé pro americké politiky jediným zdrojem
údajù o pomìrech v satelitních státech.
To na základì falených informací zpùsobilo nerealistický
diplomatický postoj USA. Pøestoe se uprchlíci v mnoha otázkách rozcházeli, v jednom panovala jednomyslnost. Vichni
Amerièany mylnì informovali, e jejich krajané v Polsku,
Maïarsku, Èeskoslovensku, Jugoslávii, Bulharsku, Rumunsku,
Albánii a v baltských zemích èekají na signál, aby své komunis13

tické pány svrhli. Jsou utlaèováni zlovolným systémem tajné
policie a potøebují být pouze správným zpùsobem povzbuzeni,
aby povstali.
Pravda byla jiná. Národy východní Evropy Rudou armádu
uvítaly jako osvoboditelku. Politicky vidìno, válka  jakkoli tvrdoíjnì hlásaly pravicovì orientované emigrantské kruhy
v Americe  naopak ovzduí v tìchto zemích oèistila. Tyto státy
byly víceménì pøipraveny socialismus pøijmout a pøátelsky spolupracovat se Sovìtským svazem. Vìtinì jejich národohospodáøù bylo jasné, e Amerika by sice pøi obnovì jejich znièeného
prùmyslu pomohla, avak obchodní partnery by stejnì museli
hledat na Východì. Vzhledem k zemìpisné poloze byl osud
jejich zemí nerozluènì spjat se Sovìtským svazem. Kdyby to znamenalo, e se nìkteré z jejich politických institucí budou muset
novému partnerovi pøizpùsobit, pak by se s tím rovnì smíøili.
Stalin se samozøejmì domníval, e mùe poadovat podstatnì více. V tomto ohledu mu bylo moné do jisté míry èelit.
Nanetìstí se Západ rozhodl ho napadnout na nesprávném
místì. Místo aby se jeho politici obrátili proti jeho intrikám
napø. proti tomu, e zemì jako Polsko a Maïarsko zatáhl
do sovìtského impéria, pøestoe se proti tomu bránily rukama
nohama, Amerika a její spojenci mluvili stále jen o komunistickém imperialismu.
Tím zcela podkopávali pozice komunistù vlastencù, kteøí
byli toho názoru, e aplikace marxismu je v jejich zemích jedinou cestou k pokroku, avak zároveò si pøedsevzali, e budou
vystupovat za právo Èeskoslovenska, Polska a Maïarska jít
k socialismu vlastní cestou. Pokud to jetì lo, chtìli být
na Rusku a na Americe nezávislí, i kdy jim bylo jasné, e se
pravdìpodobnì bez spojení s Ruskem neobejdou.
Velká èást inteligence s nimi souhlasila. Byla ochotna podstoupit politický boj o udrení nezávislosti na Sovìtském svazu
a vzít na sebe dùsledky. Z poèátku se zdálo, e se tyto postoje
prosadí.
Bohuel, Americké postoje jejich pozici uèinily neudritelnou. Tím, e komunismus kladli na roveò s ruským imperialis14

mem, Amerièané zaujímali podobné stanovisko jako Stalin:
Satelitní státy se musely rozhodnout mezi Ruskem a USA, mezi
komunismem a kapitalismem. Bylo nemoné být maïarským
komunistou a jako takový být akceptován jak Ruskem, tak
Amerikou. Obì strany prohlaovaly, e je moné být jedinì
komunistou nebo antikomunistou. Komunista byl ten, kdo
uznával vedoucí úlohu Sovìtského svazu, antikomunista ten,
kdo byl pro Ameriku a proti Rusku.
Tvrzení Andreje Vyinského, e Amerika se pokouí Evropu zotroèit politikou almuen, bylo sice urálivým obvinìním
národa, který chtìl opìt vybudovat Evropu leící v troskách,
nicménì tato výtka obsahovala mnoho pravdy. Východoevropské zemì sotva mohly pomýlet na podporu USA, ani by podstoupily riziko, e vánì ohrozí své vztahy se Sovìtským svazem.
Osvìtlují to dva tajné telegramy amerického ministra zahranièních vìcí J. F. Byrnese velvyslanci v Èeskoslovensku Steinhardtovi a jeho odpovìï Byrnesovi v dobì paøíské mírové
konference v øíjnu 1946.
Amerièané si stìovali na protiamerickou propagandu
v èeskoslovenském tisku, vyboèující ze zvyklostí normálních
vztahù, na vlekoucí se odpovìï Èeskoslovenska, které tehdy
jetì nebylo komunistickým satelitem, na poadavky USA
o odkodnìní za zestátnìní amerického majetku. Ve snaze
donutit èeskoslovenskou vládu k náhradì, USA Èeskoslovensku zastavily vekerou hospodáøskou pomoc. Steinhardt se
seel s pøedsedou vlády Gottwaldem, který pøiznal, e tisk je
zbyteènì hrubý a slíbil, e americké poadavky budou brzy
uspokojeny. Nato Steinhard Byrnese poprosil, aby pomoc byla
na znamení dobré vùle USA opìt obnovena.
Odpovìï, kterou mu Byrnes telegrafoval z Paøíe, je
výmluvná: S uspokojením jsem vzal na vìdomí, e èeskoslovenská
vláda zøejmì zaèíná nahlíet, e její nepøátelská politika vùèi Spojeným státùm, projevující se v ignorování naich oprávnìných
poadavkù a v trvajících útocích tisku, by mohla mít dùsledky, které nejsou v zájmu Èeskoslovenska. Pøesto USA musejí brát v úvah
u
,
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e Èeskoslovensko a do konce této konference Spojeným státùm
tvrdoíjnì oponovalo a v kadé dùleité otázce jednomyslnì hlasovalo se slovanským blokem. Zajisté nemùeme oèekávat, e nìjaká
delegace s námi bude ve vech bodech souhlasit. Ale kdy jsou
pøi kadém hlasování o kadé smlouvì proti nám, potvrzuje to
nepøátelský postoj, který se a dosud projevoval v tisku. Mìl bych
o pøátelském postoji Èeskoslovenska vùèi Americe rád více pevných
dùkazù, ne v jakékoli formì obnovím hospodáøskou pomoc.
Tento telegram je první dokument, v nìm byla pøesnì formulována zásada, e urèitá míra politické podpory je nutnou
podmínkou pro pomoc ze strany USA. Tato zásada nebyla souèástí oficiální proklamované americké politiky. Marshallùv
plán se od ní nanejvý dùstojnì distancoval. Budoucí bìh vìcí
tím vak byl u pøedznamenán.
Steinhardtova odpovìï byla neménì pozoruhodná. Citace
slov Jana Masaryka, syna zakladatele ÈSR, demokratického
a nekomunistického socialisty, poskytovala svìdectví o agonii
východní Evropy a upozoròovala Západ, jak nejlépe poslouit
vìci svobody. Po rozhovoru s Masarykem Steinhard Byrnese
informoval: Za daných okolností Masaryk povaoval za vhodné
jít se Sovìtským svazem pøi kadém hlasování, pøi nìm se na
stranì SSSR bily také Polsko a Jugoslávie, nebo byl pøesvìdèen,
e Spojeným státùm tím nevznikne ádná koda. Èeskoslovensko
by vak z toho moná mohlo mít zisk. Poukázal na to, e Sovìti by
se jako dík za postoj Èeskoslovenska pøi hlasování peèlivì vyhnuli tomu, aby se vmìovali do vnitøních záleitostí zemì. V dùsledku toho by umírnìní mohli v návratu zemì k demokracii pokroèit.
Soudil, e brzká obnova demokratických pomìrù, jaké v Èeskoslovensku panovaly pøed válkou, umonìná sovìtským nevmìováním, by z dlouhodobého hlediska USA prospìla více, ne bezvýznamné hlasování na mezinárodních konferencích 
Masarykovi dnes tento taktický postoj sotva mùeme vyèítat.
Státy, pro nì se tehdy v USA vilo oznaèení porobené
národy, se od roku 1946 zmítaly pod rostoucím tlakem dvou
stran. Sovìti poadovali politickou podporu jako protiváhu
za nevmìování do vnitøních záleitostí a Amerièané svou
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pomoc vázali alespoò minimem politické podpory. Nemusíte
se vyznaèovat vynikajícím logickým mylením, abyste poznali,
e oba nároky byly nesluèitelné.
Americkým politikùm uniklo, e vùbec není tøeba proklínat
komunismus jako takový, e není dùvod, aby oba hospodáøské
systémy, kapitalismus a komunismus, vedle sebe nemohly
existovat. Komunistická svìtová revoluce byla tak jako tak pøekonána revolucí technickou, v jejím dùsledku se viditelnì
zlepil údìl neprivilegovaných ve vech vyspìlých zemích. Marxismus byl zpáteènický a staromódní. Zemì, v ní státním
náboenstvím byl ateismus, inspirující podnìty neposkytovala
o nic ménì, ne Amerièany tak horlivì podporovaný Izrael,
který spoèíval na pevných teokratických základech.
Spojené státy o svých dlouhodobých plánech rozhodly takto. Jako stará Kominterna v pøedváleèné dobì na Západì
financovala zradu a sabotáe, aby podkopala tamìjí instituce,
chtìli Amerièané nyní hrát stejnou úlohu s obrácenými
znaménky. Zøejmì jim uniklo, e Komiterna v této oblasti
dokázala smìnì málo. Mnozí se domnívali, jak to v r. 1953 formuloval senátní výbor pro vyetøování komunistické agrese, e
 mírové souití je komunistický mýtus, který by bylo mono
uskuteènit jen plným podøízením naeho svobodného zøízení
otroctví komunismu ovládaného z Moskvy. Vláda USA nemìla dost dùvìry ve vlastní systém a v jeho schopnost prosadit se
vùèi evidentnì neastnému komunistickému experimentu.

Strach ze pionù
Nepøesné pøedstavy a s nimi spojené mylení, které je, jak
se zdá, pro toto období charakteristické, se projevovaly také
v hysterii s utajováním kolem atomové bomby. Americký atomový monopol, o nìm se pøedpokládalo, e je hlavním cílem
nasazených sovìtských pionù, vedl k zinscenování velezrádných procesù a ke kongresovým výslechùm. To v USA rozpou17

talo antikomunistické vánì. Právì tak jako se za války obèanùm Velké Británie namlouvalo, e stìny mají ui, tak v Americe politikové a pravicovì zamìøený tisk zcela vìdomì vytváøely dojem, e za kadým rohem èíhá komunistický pion. Jen
málokteøí si uvìdomovali nebezpeèí takového postupu. Henry
Stimson, republikánský ministr války prezidenta Trumana
naléhal, aby se Amerika o své jaderné poznatky veøejnì podìlila se Sovìtským svazem a tak se zabránilo tajným závodùm
ve zbrojení, závodùm dosti zoufalého druhu. Ale tento návrh,
jakkoli byl prozíravý, nikdy nebyl brán vánì.
 Místo toho Spojené státy vybudovaly vnitøní bezpeènostní
aparát, který byl tvrdí a nemilosrdnìjí ne vechno, co bylo
k dispozici za války.
 Zároveò byla uvnitø USA odstartována propagandistická
kampaò proti komunistùm a sympatizujícím, která se americký lid pokouel pøesvìdèit, e bude v bezpeèí ít jen tak
dlouho, dokud Rusko nebude mít atomovou bombu.
Dnes je pøi zpìtném pohledu patrné, jak to vechno bylo
zbyteèné. Ani ne tak proto, e chod událostí politické argumenty oslabil, jako proto, e tajné sluby se daly jiným smìrem
a zklamaly tam, kde nemìly, tj. na poli bezpeènosti. Svìtoznámý vìdec, otec kybernetiky Norbert Wiener v knize Èlovìk
a lidský stroj napsal: Pøi pozorování pøírodního problému, stejnì jako pøi výzkumu jaderné reakce, se jednotlivé informace, které mùeme sdìlit, toti ty, které existují, nesmírnì podobají. Jakmile vìdec ví, e na problém, který øeí, existuje odpovìï, mìní se
celá jeho pozice. Má tím u za sebou více ne polovinu cesty
k vlastní odpovìdi. Americká vláda tajemství atomové bomby
vydala sama, kdy ji 6. srpna 1945 americký letoun shodil na
Hiroimu.
Od tohoto okamiku bylo zøejmé, e také Rusko tuto zbraò
bude mít a to v relativnì krátké dobì.
Strach ze pionù vládl také na druhé stranì elezné opony.
Byl jetì zostøen tím, e nejen ve východní Evropì, ale také
ve Francii a v Nìmecku se pøísluníci pionáních organizací
z váleèné doby ohlíeli po nových chlebodárcích. Americká
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velvyslanectví ve vech východoevropských zemích byla obleena obèany, kteøí své sluby nabízeli, jen aby si tím vykoupili
monost výjezdu do Ameriky. Avak to nebylo ve. Bývalí pøísluníci Office of Strategic Services (OSS) ve východoevropských zemích ze západního Nìmecka organizovali sabotání
akce. Tito lidé byli sice dobøe vojensky vykoleni, avak postrádali potøebnou politickou zralost. Jejich èinnost se projevovala jako absolutnì neuiteèná nebo dokonce kodlivá. Pokadé, kdy tajná policie nìkteré východoevropské zemì chytila
pravého piona nebo na svém území odhalila dùkazy o seskoku padákem, zostøila bezpeènostní opatøení a jetì více utlaèovala lid.
Je jedním z ironických rysù oné doby, e Rusové za kadým
køovím pøedpokládali amerického agenta, zatímco ve skuteènosti jich bylo jen velmi málo. Nadto byli nedostateènì vzdìlaní a neovládali správnì pionání techniku. Prezident Truman koncem války OSS rozpustil. Zastával názor, e v mírových dobách není tøeba plýtvat penìzi na tajnou slubu. Byla
to teorie, která bezprostøednì navazovala na dobu americké
naivity po první svìtové válce, kdy Henry Stimson rozpustil
deifrovací oddìlení státního departmentu s poznámkou, e
gentlemani neètou dopisy jiných lidí. Zdálo by se tedy, e
Amerika do studené války vstoupila zcela nepøipravena. Nìkolik pøidìlencù, kteøí pracovali pro vojenskou rozvìdku, nìkolik spolupracovníkù vlastní zpravodajské sluby a hrstka lidí
OSS ve vojenských misích v Evropì  to bylo ve. Pøitom kvalitní zevrubné informace byly nanejvý potøebné.
Truman brzy rozpoznal, e jednal trochu pøedèasnì. Nebyl
vak jetì dostateènì pøesvìdèen o nutnosti existence rozsáhlé
organizace typu OSS v mírových dobách, a to a do roku 1947,
kdy byla zákonem o národní bezpeènosti (National Security
Act) zaloena tajná sluba CIA (Central Intelligence Agency)
v èele s kontraadmirálem Roscoem Hillenkoeterem.
Sama CIA zpoèátku dostala jen úkol koordinovat ostatní
zpravodajské sluby Spojených státù. Teprve v létì 1948 Národní bezpeènostní rada (NSC) CIA zmocnila, aby pod vede19

ním NSC provádìla tajné operace. Bylo by samozøejmì
nesprávné tvrdit, e pøedtím se tajné operace neprovádìly.
Z tohoto dùvodu CIA pøevzala pozoruhodnou pionání
antisovìtskou sí od generála Reinharda Gehlena, který koncem války Amerièanùm nabídl, e jim bude slouit právì tak
vìrnì, jako slouil Hitlerovi. Pøestoe byl zpoèátku v mnoha
kruzích odmítán, zmizely tyto výhrady velmi rychle, kdy ameriètí politikové více a více zaèali pociovat realitu studené války, kterou sami zaèali.
Zatímco obì strany budovaly své tajné sluby, zhorily se
vztahy mezi Východem a Západem natolik, e nakonec bylo
nutno na nì pohlíet tak, e prakticky neexistují. Monost
jaderné války byla trvale na obzoru. Oba tábory horeènì zbrojily a aby své obèany pøesvìdèily, e je to nutné, stupòovaly propagandu. Diplomacie se zvrhla v obyèejné spílání. Vzájemné
pochopení a rozum byly krtnuty z politického slovníku. Antikomunistická honba na èarodìjnice v Americe vedla k vlnì
hysterie. Nad Ruskem a východní Evropou se tajní policisté
rojili jako kobylky. Nièili ve, co jim padlo do rukou.
Doba byla zralá pro extrémní èiny veho druhu. Tato kniha
je historií jednoho z nich. Je historií jedné zákeøné akce americké tajné sluby, která zásadnì ovlivnila dìjiny naí doby.

Schùzka na lavièce v parku
Øezavý vítr víøil prach válkou rozbitých ulic a vdechoval
nový ivot mrtvým troskám. Vzduch se chvìl pínou, která ji
po nìkolik let k Varavì patøila tak samozøejmì jako Visla.
Tu a tam ulicemi rachotila poulièní dráha, srící jiskry osvìtlovaly trosky po bombardování, které výmluvnì svìdèily o barbarství nìmeckého wehrmachtu. Zimní nebe jako temný
strop viselo nad mìstem, které i tak u propadalo temnotì.
Tu a tam nocí spìchal mrznoucí civilista. Èeta sovìtských
vojákù ve pinavých, chatrných uniformách a ve stísnìné nála20

dì procházela ulicemi. Dennì a vude sesetkávali s nenávistí.
Nièemu u nerozumìli. Vdy pøece Poláky osvobodili od nacistù, od spoleèného nepøítele, který tak nelidsky znièil toto
kdysi krásné mìsto.
Jejich politruk se jim to pokusil vysvìtlit. Reakcionáøi jetì
neztratili svùj staletý vliv na polský lid. Nepøítel a jeho instituce, napø. církev, jsou vude a pokud nebudou vyhlazeni,
budou bez rozpakù pokraèovat ve pinavém boji proti Ruské
armádì a jejímu slavnému vùdci Stalinovi. Vojáci tomu pøesto
nerozumìli. Tak si vítìzství nepøedstavovali.
Kapitán Michael Sullivan stál ve dveøích bývalého obchodního domu, z nìho u zbyla jen oprýskaná fasáda. Díval se, jak
jdou kolem. Nepotøeboval se schovávat, protoe jeho papíry
byly v poøádku, aby obstály pøi kadé provìrce. Pøesto povaoval za vhodné se neukazovat.
Jeho nervy byly v poslední dobì napjaty k prasknutí. Nebyl
si jist, zda by jeho hlas zùstal pevný, kdyby právì nyní mìl mít
nìjaké opletaèky. Pravdìpodobnost, e by mu Sovìti nastraili
past, se zdála vysoká. To pøiznal dokonce i Londýn, který
na nìho naléhal, aby na tuto schùzku el. Avak monost,
e ten Polák chce skuteènì pøebìhnout, otevírala tak fantastické vyhlídky, e Londýn, navzdory vekerému riziku rozhodl,
e tento kontakt musí být navázán.
Byla podniknuta vekerá myslitelná opatøení, aby se
dùsledky moné provokace zmírnily. Sullivan, vedoucí odboèky Secret Intelligence Service (SIS) v Polsku, byl od sítì svých
agentù naprosto izolován. Souèasnì byla provedena dùsledná
reorganizace. Pøiletìl nový rezident*) aby v pøípadì, e by byl
Sullivan odhalen, okamitì nastoupil na jeho místo. Nejcennìjí agenti byli vyvezeni mimo Polsko pro pøípad, e by Sullivan byl zatèen a pøi muèení prozradil jejich jména. Z tého
dùvodu byla totonost nového rezidenta pøed Sullivanem
drena v tajnosti.
*) V jazyku tajných slueb je rezident sluebnì nejvyí agent sítì v cizí
zemi.
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