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–  Ú V O D  –

Jedním z potěšení vojenských dějin – a nejen vojenských – je 
to, jak se doslova hemží téměř neznámými a neopěvovanými 
postavami, jejichž vědomý přínos je sice nepodstatný a někdy 
zcela náhodný, nicméně má dalekosáhlé a výrazné následky 
na dění, do něhož se nějak zapletou. Jednou takovou posta-
vou byl i Wilmer McLean. Zbohatl na velkoobchodu s potra-
vinami, a když se odebral do ústraní na malý statek hned 
vedle Manassas Junction, z idylického trávení důchodu ho 
hrubě vyrušila skutečnost, že se jeho sídlo ocitlo uprostřed 
první bitvy americké občanské války. První dělová rána od-
pálená armádami Unie prolétla rovnou jeho komínem, takže 
se McLean odstěhoval do Appomattoxu v naději, že tam bude 
jeho život klidnější. Ale válka ho dostihla i tam. Jeho dům 
byl zrekvírován k podpisu dohody o kapitulaci a pak si ho 
doslova rozebrali lovci suvenýrů z obou válčících stran.

Všechny světodějné události mají své zapomenuté hrdiny. 
Vezměme si kupříkladu norimberský proces: každý ví, jaká 
velká zvířata se ocitla na lavici obžalovaných, ale málokdo 
tuší něco o soudcích ze zemí Spojenců. Někteří z nich se 
odmítli soudu zúčastnit, protože tehdy ještě neexistovaly 
zákony o genocidě, a tak dospěli k názoru, že nelze nikoho 
postavit před podobný tribunál, jakkoli odporné byly zločiny 
Německa. Všichni známe vedoucí nacisty, kteří byli shledáni 
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vinnými a popraveni, ale kdo vlastně otevřel propadlo pod 
oběšenci? Byl to americký poddůstojník John C. Woods, kte-
rý svou práci podle některých názorů záměrně pokazil, aby 
odsouzencům nedopřál rychlou smrt. Jeden z posledních 
britských popravčí Syd Dernley, který odešel do výslužby 
v roce 1954, vůbec nepochybuje, že tomu tak bylo. Prohlásil, 
že padací dvířka byla příliš krátká a propadlo tak malé, že 
některým se urval nos a pak to trvalo celou čtvrthodinu, než 
se konečně uškrtili. Při rozhovoru z roku 1994 si Dernley 
vůbec nebral servítky a o Woodsově výkonu uvedl: „Byl to 
pořádný blbec, ten kat.“ To rozhodně nebyla žádná lichotka 
na adresu muže, který přišel sám o život, když sestavoval 
elektrické křeslo, jímž měli být sprovozeni ze světa japonští 
váleční zločinci na Eniwetoku na Marshallových ostrovech. 
Když se pustil do úpravy přístroje, zapomněl, že je zapojený 
a řádně funguje.

Přistupme k  dalším postavám typu Otty Skorzenyho 
(1908–1975), který sice nepatřil k hráčům malých rolí, ale 
je pozoruhodné, kde všude se vynořil. Jako dobrodruh ze 
staré školy ztělesňoval představu o německém důstojníkovi, 
včetně příznačné jizvy na tváři, památce na starý souboj. Ten-
to vynikající velitel přepadového komanda vysvobodil v roce 
1943 Mussoliniho ze zlaté klece v hotelu Campo Imperatore 
na vrcholu hory Gran Sasso. Tohle místo jak z bondovek bylo 
přístupné jenom lanovkou, ale Skorzeny se dostal tam i na-
zpět, aniž vypálil jedinou ránu, a odvezl Mussoliniho zpátky 
do Říma. Právě Skorzeny a jeho muži převlečení za americké 
vojáky se po čase chechtali na celé kolo, když před bitvou v Ar-
denách obrátili všechny dopravní značky, takže celé brigády 
americké armády vyjely špatným směrem. Skorzeny nebyl 
po válce schopen zařadit se do běžného života, a tak se vydal 
na Blízký východ, kde v letech 1953–1954 plánoval úvodní 
úder arabských vojsk z Gazy a cvičil palestinské bojovníky, 
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například Jásira Arafata. Ti už naštěstí nejsou schopni svůj 
vzor dokonale napodobit.

U jiných platí, že dějiny jejich skvělé činy „pohřbily“ jen 
kvůli tomu, jak se jmenovali. Kdo má dnes vůbec potuchy 
o skutcích Alberta Göringa a Heinze Heydricha, bratrů pro-
slulých zloduchů Hermanna Göringa a Reinharda Heydricha? 
Přitom oba dlouhá léta nasazovali život, aby pomohli Židům 
vyváznout ze spárů svých sourozenců. Ale kvůli svým příjme-
ním se ani jeden po válce nedočkal náležitého uznání. Čtenáři 
se též seznámí s „madam Kitty“, jež umožnila, aby do její-
ho prvotřídního bordelu v Berlíně s odposlechem gestapa 
umístili „štěnice“ i agenti MI6. Ti se díky tomu dostali včas 
k důvěrným informacím o německé operaci „Felix“, takže 
zabránili invazi na Gibraltar. Když se řekne Hitler, málokoho 
napadne spojovat si ho se vznikem rekreačního průmyslu, 
a přitom právě on přišel s ideou zábavných rekreačních pro-
jížděk na velkých parnících, organizovaných turistických 
zájezdů a prázdninových táborů.

Ačkoli výzkumná práce při tvorbě této knihy byla nesmírně 
zábavná, stejnou měrou ji lze označit za krajně náročnou – 
hlavní potíž se skrytými hráči spočívá v tom, že jsou opravdu 
skrytí. Někdy se v poznámce pod čarou vynořilo neznámé 
jméno, ale po hodinách pátrání vyšlo najevo, že o oné po-
stavě, která v událostech sehrála jenom roli statisty, už nelze 
sdělit nic dalšího. Ale jindy stačilo menší předběžné pátrání 
a otevřely se dveře do tajemné zahrady intrik a piklů za scé-
nami dobře známého dění, které nejsou na první pohled 
patrné. Pokud některý čtenář o takových skrytých rukách 
na kormidlu dějin něco ví, nechť se přes nakladatele se mnou 
laskavě spojí – veškeré informace budou s povděkem vítány.

Graeme Donald, březen 2010





1. ČÁST 

Zabití zabijáci
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–  S L E P Á  AT E N TÁT N I C E  –

Její pravé jméno zůstává předmětem dohadů, ovšem patrně 
znělo Rojtblatová. Ženě, která si sama říkala Fanny Kapla-
nová (1890–1918), se sice nepodařilo zabít Lenina, nicméně 
její čin dal do pohybu vývoj, jenž si vyžádal tisíce životů.

Kaplanová byla již od útlého mládí politickou aktivistkou. 
Poprvé se na ni upřela pozornost veřejnosti v roce 1906, 
když se bezúspěšně pokusila vyhodit do povětří carského 
gubernátora Kyjeva. Při svém prvním velkém úkolu byla tato 
dívenka velice nervózní. V úporné snaze nic nepokazit se 
rozhodla vyzkoušet ještě jednou zapojení a časový spínač své 
vlastnoručně zhotovené bomby, než vyrazí k domu onoho 
vysokého činitele. Následující výbuch jen o vlásek přežila, 
a když ji v oblaku dýmu vyhrabali ze suti a zatkli, byla ještě 
v bezvědomí. Odsoudili ji na doživotí v sibiřských táborech 
nucených prací, ale po revoluci v roce 1917 byla propuštěna. 
Mezitím téměř zcela oslepla: zda v důsledku nějaké příhody 
v táborech nebo výbuchu její vlastní bomby, není jisté, ale 
v každém případě rozhodně nepůsobila jako příhodná kan-
didátka, jíž by se měl svěřit úkol střílet na tak významný terč, 
jakým byl Lenin, a navíc potmě!

Na jaře roku 1918 byla v Moskvě, kde se připojila k jed-
né antibolševické teroristické skupině, financované Japon-
ci. Z dálky ji řídil Grigorij Semjonov (1890–1946), který se 
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Z A B I T í  Z A B I J Á C I

zapřisáhl, že odpraví jak Lenina, tak Trockého; Kaplanová 
měla druhého jmenovaného sledovat a dodávat výzvědné 
materiály. Semjonov již zosnoval dva atentáty na Lenina, 
ale jeho nejlepší muži Usov a Kozlov, o nichž se jinak neví 
skoro nic, nebyli schopni toho člověka zlikvidovat. Lenin byl 
večer 30. srpna 1918 na mítinku v moskevském Michelsonově 
závodě. Když akce po desáté hodině skončila, vydal se nazpět 
k svému vozu. Vtom jakási žena stojící opodál – prý to byla 
Kaplanová – vytáhla pistoli a vypálila tři výstřely. První kulka 
ho trefila do ruky, druhá do čelisti a uvázla mu v krku a třetí 
zasáhla jednu příznivkyni, která mu děkovala za návštěvu 
mítinku. Lenin byl poněkud otřesen, ale zůstal při vědomí. 
Jeho řidič Gil ho chvatně naložil do auta a prosvištěl s ním 
zpátky do Kremlu, protože Lenin usoudil – docela správně –, 
že by bylo příliš nebezpečné ocitnout se v nějakém pochyb-
ném špitálu. Jen ať lékaři přijdou za ním! Ošetřující mu sdělili 
dvojí: jednak, že kulky byly namočeny do kuráre, takže má 
štěstí, že přežil už samu ránu do ruky, jednak, že mu nelze 
vyjmout kulku z krku – kvůli tomu musí do nemocnice. Pokud 
si to tedy nerozmyslí, zůstane v něm, což se pojí s nemalým 
rizikem. Lenin ale nebyl ochoten opustit bezpečí Kremlu, 
a tak u toho zůstalo.

Zprávy o tom, co se dělo přímo na místě střelby, jsou zma-
tené a protichůdné, a to se ještě vyjadřujeme velice jemně. 
Gil tehdy vypověděl, že není schopen střelce popsat. Jedině si 
pamatoval, že to byla určitě žena. Teprve až když ho podrobili 
důkladnému výslechu, si „vzpomněl“, že to byla Kaplanová, 
která byla podle původní zprávy zadržena přímo na místě. 
Později ovšem byla oficiální verze upravena: prý ji zatkli 
o několik hodin později, ale zatýkající policisté se vyjádřili 
nezvykle mlhavě o tom, kde se to vlastně stalo. Týden nato – 
to už byla Kaplanová dávno mezi mrtvými – úřední místa při-
znala, že ji zatkli na ulici v Serpuchově, starém městě ležícím 
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–  S l e p á  a t e n t á t n i c e  –

asi sto kilometrů jižně od Moskvy. Ostatní svědkové z místa 
činu tvrdili, že viděli jakousi ženu odpovídající popisu Kapla-
nové, jak se pohybuje kolem továrny mezi osmou a devátou 
večer. Všechny jejich výpovědi se shodovaly v tom, že v době 
svého zatčení měla u sebe deštník a kufřík – ovšem takovými 
předměty by se atentátník sotva zatěžoval, kdyby měl splnit 
takový úkol! K tomu mějme na zřeteli, že Kaplanová se nikdy 
neučila zacházet s pistolí a patrně by se trefila leda pánubohu 
do oken i při plném světle a ideálních podmínkách. Neměla 
ani brýle, díky nimž občas aspoň trochu viděla a mírnila tak 
jinak naprostou slepotu. A pokud ona zasáhla Lenina ve tmě 
v deset večer, jak se jí, proboha, podařilo být v Serpuchovu 
už někdy kolem půlnoci? Tohle prostě nedává smysl.

Její výpověď působí tak, jako by na sebe úslužně chtěla celý 
případ vzít, jak to od ní úřední místa vyžadují: „Jmenuji se 
Faina Kaplanová. Dnes jsem střílela na Lenina. Udělala jsem 
to z vlastního popudu. Neprozradím, od koho jsem dostala 
revolver. Víc už neřeknu. Zabít Lenina jsem se rozhodla už 
dávno. Pokládám ho za zrádce revoluce.“ Po takovém úplném 
doznání byla 3. září 1918 zastřelena a pohřbena v neoznače-
ném hrobě na sovětském obecním hřbitově. Lenin se pokusil 
nedat najevo svá podezření nad očividnými mezerami v ob-
žalobě Kaplanové a rychlostí postupu, v jehož důsledku byla 
ušetřena dalšího výslechu. Popravčí četu sestavil Jakov Sverd-
lov (1885–1919), který se zanedlouho z Leninových příkazů 
postaral o popravu členů carské rodiny v Jekatěrinburgu. 
Město muselo v roce 1924 strpět tu hanbu, že ho přejmeno-
vali na Sverdlovsk. Tento stín na ně dopadal až do roku 1991, 
kdy dal Boris Jelcin obnovit předrevoluční místní názvy.

Lenin potlačil svá podezření ohledně odsouzení Kapla-
nové a dospěl k závěru, že tento atentát – ať už za ním stál 
kdokoli – byl poslední kapkou a nařídil pátrat po všech 
a pak střílet všechny, kdo by si dovolili třeba ceknout proti 
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bolševikům. Tak vypukl rudý teror, trvající od popravy Kapla-
nové až do konce října. Pod Sverdlovovou nemilosrdnou, ale 
schopnou rukou stihl tisíce Rusů strašlivý konec rozmanitými 
způsoby – tak například bylo více než tři tisíce kněží ukři-
žováno, upáleno, pohřbeno zaživa nebo prostrčeno dírami 
pod led. Lenin nechal Sverdlova, ať se činí, jak nejlépe umí, 
a zaměřil se na daleko nejvýznamnější vedlejší produkt údaj-
ného atentátu Kaplanové: posedle zkoumal skutečnost, že 
kulky, jejichž terčem se stal, byly namočeny v kuráre. Přečetl 
si všechno, co mohl, o povaze a vlastnostech tohoto fascinu-
jícího jedu, který je nejlépe znám díky svému užití v jihoame-
rickém deštném pralese jako základní složka otrávených šípů. 
Kuráre působí, až když je vstříknuté, takže ho lze tak jako 
hadí jed spolknout bez nějakých neblahých důsledků. Když 
si Lenin prostudoval efekt kuráre, dospěl k dalekosáhlému 
plánu. Jed pokládal za psychologicky odstrašující nástroj 
odklizení nepřátel, který navíc dává velice hlasitě a jasně 
na srozuměnou i dalším, že před jeho tichým, ale smrtonos-
ným účinkem není nikdo v bezpečí. V roce 1921 založil hned 
za rohem obávané Lubjanky Laboratoř číslo 1. Právě tady 
začala Čeka (pozdější KGB) shromažďovat krajně nevábnou, 
ovšem na výsost účinnou paletu jedů. Ty se mohly dát do jíd-
la, vstříknout pod kůži atentátníkem v davu nebo vystřelit 
do nohy z mechanismu ukrytého do deštníku, jak tomu bylo 
u Georgiho Markova na jedné londýnské ulici v roce 1978. 
Jak se ukázalo v případě Lenina a jeho údajné atentátnice, 
pistole a bomby nebyly zdaleka tak spolehlivé – mohly vést 
jen k letmému doteku smrti –, kdežto dobře připravený jed, 
podaný určené osobě zblízka, nikdy neselhal a vždy přivodil 
smrt, která všem nažene strach a vryje se do paměti.

Atentát Kaplanové měl za následek, že laboratoř se utěšeně 
rozrůstala pod ohavnou rukou dr. Grigorije Majranovského, 
prvního člověka, jenž si vysloužil přídomek „Doktor Smrt“ 
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–  S l e p á  a t e n t á t n i c e  –

– nedal mu ho nikdo menší než sám Stalin. Majranovskij, 
podléhající přímo Stalinově pravé ruce Lavrentiji Berijovi, 
vyráběl několik vysoce účinných jedů na bázi kuráre, talia 
a ricinu – všechny měly způsobovat bolestivou smrt. U ně-
kterých, skrytěji působících měly u obětí vznikat příznaky 
selhání srdce, pokud si Kreml přál, aby ho nikdo nemohl 
z jejich zkázy vinit. V letech 1930 až 1945 byly všechny běž-
ně zkoušeny na vězních v Lubjance, ale když zasedali Sověti 
u soudu v Norimberku, tyto experimenty byly pozastaveny, 
aby náhodou něco o nich neproniklo na veřejnost. Pokládalo 
se tudíž za nevhodné, aby z tohoto postupu byli obviňováni 
nacisté, kteří své zločiny prováděli v mnohem větším mě-
řítku. Stalin zemřel v roce 1953 na náhlé mozkové krvácení 
po pitce za účasti Beriji, na něhož padlo vážné podezření, 
že použil něco z „laboratoře Kaplanové“, aby navodil uvede-
ný stav. V každém případě se Berija ihned pokusil uchvátit 
moc, ale skončil s kulkou v hlavě. Majranovskij byl obviněn 
z poněkud eufemisticky nazvaného zločinu shromažďování 
nebezpečných chemických látek v nezabezpečených pod-
mínkách. Měl dost rozumu, aby při vlastním procesu držel 
jazyk za zuby a bez odporu přijal desetiletý trest ve Vladimi-
rovské věznici. Když ho v roce 1961 předčasně propustili, 
pokusil se zavděčit i nové vládě v čele s Chruščovem. Napsal 
mu osobní dopis, v němž ho požádal o přiměřené postave-
ní. Pobyt ve vězení Majranovskému možná natolik zatemnil 
zdravý rozum, že zapomněl, s jakým úděsným režimem má 
co do činění – ve snaze dosáhnout naprostého omilostnění 
Chruščovovi připomněl předchozí „důvěrné“ služby, které 
on a jeho „léky“ vykonali. Dva dny poté, co byl jeho dopis 
doručen do Moskvy, byl nalezen mrtvý. Příčinou smrti bylo 
„srdeční selhání“.

Lenin se odhodlal k vynětí kulky z hlavy. Operace, vy-
konaná v dubnu 1922 německými chirurgy, přivodila řadu 



18

Z A B I T í  Z A B I J Á C I

mrtvičných záchvatů, které ho nakonec v lednu 1924 sklátily 
do hrobu. Lze tedy konstatovat, že jeho atentátník – ať už jím 
byl kdokoli – ho nakonec přece jen dostal. Co se týče Sverdlo-
vovy smrti, ta zůstává do jisté míry záhadou, protože Kreml 
ji nadále považuje za státní tajemství. Ví se, že ho dostihla 
16. března 1919, kdy – jak praví oficiální verze – se stal jed-
nou z nesčetných obětí pandemie španělské chřipky, která 
po první světové válce řádila po celém světě. Podle neoficiál-
ních zdrojů se v noci 16. března ocitl v témže Michelsonově 
závodě na dalším vzrušeném mítinku s dělníky a při jednom 
obzvlášť vášnivém bodu debaty dala jedna účastnice najevo 
nesouhlas s jeho vývody tím, že ho praštila po hlavě hasá-
kem – na místě bylo po něm. Kaplanová by se určitě smála.
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Uctivá pozornost věnovaná nezdařenému atentátu, který 
spáchal Claus von Stauffenberg, aby Hitlera svou bombou 
vysvobodil z pozemského trápení, vtiskla většině lidí dojem, 
že to snad byl jediný pečlivě připravený pokus zabít Hitlera. 
Ale před operací „Valkýra“, jak tuto akci nazývají hisoriko-
vé, se o to pokusili mnozí. Ostatně Stauffenberg nebyl ani 
poslední. Hitler rozhodně nebyl oblíbená postava – dokonce 
ani ve své vlasti –, ale někteří lidé tohoto muže malé postavy 
bezděčně před vrhači bomb chránili. Plukovník Brandt to 
udělal dokonce dvakrát.

Prvním atentátníkem byl Johann Georg Elser (1903–1945), 
tesař z Hermaringenu v jihozápadním Německu, který sice 
koketoval s komunistickou stranou, ale také tvrdil, že se stal 
antinacistou z morálních pohnutek. Někdy v červenci 1939 
sdělil přátelům a rodině, že hodlá strávit určitý čas v jed-
nom náboženském útulku ve Švýcarsku. Místo toho odjel 
vlakem do Mnichova, kde měl v úmyslu vyhodit do povětří 
Hitlera, až bude pronášet svůj každoroční projev v Občan-
ském pivovaru na památku nezdařeného pivnicového puče 
z 8. listopadu 1923. Elser do krajnosti využil svého tesařského 
umění a stal se v pivovaru stálým hostem, aby se tam mohl 
o zavírací hodině schovávat do kredence a pak z ní během 
noci zase vylézat. V průlezu v podlaze vysekával a zpevňoval 
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dutinu, kterou se dostával ke sloupu za řečnickým pultem, 
do něhož chtěl vložit nálož. Válka, které se tak děsil, opravdu 
1. září vypukla. Mezitím již Elser svůj úkol dokončil: vyhlou-
bil prázdný prostor v jádru pilíře, takže mohl umístit bombu 
ve výši Hitlerovy hlavy.

Vedou se spory o čase, kdy byla nastavena rozbuška a kdy 
přesně Hitler odešel ze scény. Podle Elsera byla nastavena 
na 21 hodin 20 minut – v té době Hitler zpravidla dospěl 
do finále každoroční tirády s pěnou u úst, ale z různě uvádě-
ných důvodů právě onoho večera svůj projev zkrátil, takže 
z řečnického místa odešel přinejmenším deset minut před 
explozí. Místo aby jako obvykle zůstal na oslavu mezi pří-
tomnými, houf uniformovaných rabiátů ho spěšně odvedl 
nadšenými davy ven z budovy. Podle stanoveného progra-
mu měl být projev mnohem delší a měl vzniknout náležitý 
časový úsek na obligátní výkřiky „Sieg heil!“, než Hitler 
sejde z pódia, aby pohovořil a potřásl si rukou se „starými 
bojovníky“ z roku 1923. Oficiální vysvětlení chvatně zkrá-
cené akce pravilo, že se vinou mlhy musely zrušit všechny 
lety do Berlína, a jelikož Hitler musel vyřídit neodkladné 
záležitosti, velice spěchal, aby nezmeškal poslední vlak 
domů. Je známo, že Hitler měl neustále k ruce vlaky, letadla 
a automobily, připravené k odjezdu, a tak toto vysvětlení 
vzbudilo nemalé pochyby. Stejně podezřele působilo poz-
dější oznámení, že Elser byl zatčen na švýcarských hranicích 
asi půl hodiny předtím, než bomba vybuchla – zabila osm 
osob a zranila několik desítek dalších, mimo jiné otce Evy 
Braunové – a že už putoval k výslechu do ústředí gestapa, 
než byla zpráva o incidentu zveřejněna. Jako novinář v Ber-
líně tehdy působil William L. Shirer (1904–1993), autor Vze-
stupu a pádu Třetí říše z roku 1960. Jeho deníkový záznam 
z 9. listopadu 1939 uvádí:
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