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Strašlivá zrada
Masarykova

-----

MEMORANDUM
zaslané Dr. V. Vondrákem p edsedovi

ministerské rady Ant. Švehlovi v roce 1927

Velevážený pane ministerský p edsedo!
Po celou dobu svého pobytu v republice jsem si uložil

dobrovolnou reservu a vzdaloval se jakéhokoliv zasahování
do politického života. Zejména jsem se úzkostliv  vyst íhal,
aby mi n kdo nemohl vytknouti, že jsem své odbojové in-
nosti hled l využíti v osobním zájmu. Obracím-li se na vás
dnes, pane ministerský p edsedo, iním tak proto, že se jedná
o rozhodnutí d jinného rozsahu, o rozhodnutí, které by se
mohlo dotknouti toho nejdražšího co máme - naší národní cti.

Jelikož asi nera te býti informován o p edrevolu ním
odboji na Rusi p ed p íchodem Masaryka, dovoluji si uvésti,
že p ed válkou byl jsem zemským poslancem na Volyni, od
prvního pak momentu vyhlášení války postupn : tajemníkem
Kijevského komitétu, zplnomocn ncem provisorní Správy
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Svazu eskoslovenských spolk  na Rusi, p edsedou Vojen-
ského výboru Svazu, lenem Výboru pro ochranu slovan-
ských zajatc  a kone  p edsedou Správy Svazu.

Se svou prací pro národ jsem nikdy nespojoval žádných
osobních aspirací, je mi proto lhostejné, že tato má a mých
druh innost je v republice neznáma neb i zneuznávána.
Zmi uji-li se o tom zb žn  nyní, iním tak jen proto, abych
Vám od vodnil své právo na tento dopis a také proto, že bych
nedovedl srovnat se svým sv domím, kdybych se nepokusil
Vás varovati, dokud ješt  není pozd . Je samoz ejmé, že m j
dopis je naprosto d rný, nebo  není mým úmyslem vyvolá-
vati, n jaké skandalisování nebo ve ejnou diskuzi, která by se
mohla dotknouti a uškoditi zájm m republiky, nýbrž p esv d-
iti jedin  Vás, - pon vadž ve Vašich rukou je soust ed no

rozhodnutí o volb  presidenta.
Ponechávám Vám však na v li seznámiti s obsahem

memoranda d rn  p. pres. Masaryka - nebo  stojím za kaž-
dým svým slovem.

Jste, velevážený pane p edsedo, nejen politikem, v dcem
agrární strany, nýbrž i prost  dobrým echem. A tu Vám
nem že nebýt jasno, že není snad v celé republice echa a
Slováka, který by více odporoval p edstav  o eském lov -
ku, který by byl více cizím našemu národnímu charakteru a
tudíž i mén  zp sobilým k ú adu presidenta republiky - než
práv  prof. Masaryk.

Vy p ece dob e víte, jak za ínalo p sobení Masarykovo,
když byl p id len z Vídn  do Prahy. Nemohl jste nesledovati
za svých mladých let jeho protinárodní, rozkladné innosti, a
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máte jist  v dobré pam ti, jak nevynechal nikdy p íležitosti,
kdy mohl snížiti a potupiti eský národní cit a v domí p ísluš-
nosti k velké rodin  slovanské, i když k tomu nem l kvalifi-
kace a v domostí, jako na p íklad v otázce rukopisné, kde byl
spíše inspirátorem a organizátorem tažení proti rukopis m,
než kritikem a v dcem. Ale i tu, jak trefn  charakterizoval
jeho roli historik J. Heidler: „on jediný m l kuráž vsadit náro-
du kudlu do b icha“. A což další pak hrdinství Masarykovo -
Švihova aféra? Ovšem, Vaše odpov  je nasnad . „Zásluhy
Masarykovy b hem války!“

Ano, p íjmete-li nekriticky vše to, co v ícímu lidu podá-
vá hradní organizace a její tisk - pak máte pravdu.

Kdybyste však cht l prozkoumat nedávné události kriti -
ji, sta ilo by, p tete-li si bedliv  t eba i jen Masarykovu

„Sv tovou revoluci“. Uvidíte, že ta známá rozhodnost Masa-
rykova trvala 10 m síc , než se odhodlal k inu a za hranice
definitivn , s úmysly protirakouskými, odjel. P i tení „Sv -
tové revoluce“ pozastavíte se jist  nad tou lehkostí, s jakou
Masaryk dostával povolení na cesty do ciziny a usm jete se
nad d tinským vysv tlením, že pas Masaryk v byl vystaven 3
roky ješt  p ed vypuknutím války, ímž prý rakouská vláda se
cítila jaksi vázána... Masaryk sice dosti neproz eteln  prozra-
zuje, že n které výsledky svých pozorování a i návrhy na
opravy v rakouské vojenské správ  p ednesl místodržiteli hr.
Hunovi - ale celkem vzato nám nezbývá, než p ijati za bernou
minci, že v tu dobu Masaryk již celou svou rakouskou minu-
lost a celou svou ideologii o ú elnosti postupné germanisace
odhodil a nem l nic jiného na starosti, než sbírání materiál  a
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ípravu ke své odbojové innosti. Trochu dlouho to trvalo,
jen co je pravda, ale nevadí, jen když vše je náležit  p ipra-
veno. Té jistoty „Sv tová revoluce“, bohužel, neskýtá. Nehle-

 na nekone né odkládání, Masaryk odejel za hranice vlastn
bez plných mocí. Až dnes my, ruští echá kové, vidíme,
ob tí jaké, neuv iteln  drzé, kopnikiády jsme se stali. Jako
dým se rozplynulo všechno ujiš ování Benešovo a Štefáni-
kovo o vyslání Masaryka za hranice všemi v dci politických
stran! Je jist  krutou ironií osudu, že jedinou politickou stra-
nou, která nevyslala sice, ale p ijala alespo  na v domí sd -
lení Dr.Beneše, že Masaryk jede za hranice a slibuje tam hájit
- on Masaryk - program státoprávní, byla strana Dr. Hajna. Je
zajímavé, jak Masaryk si ve „Sv tové revoluci“ st žuje na
nerozhodnost a bojácnost eských politik . Bože, já jsem v
Praze nebyl, ale jak lehko se dovedu vmyslit do nálady es-
kých politik  v i hrdinovi práv  skon eného Švihova pro-
cesu. Je podivuhodné, že s Masarykem v bec mluvili - bylo
by jen logické, kdyby p ed ním utíkali na kilometr…

Sledujete-li výklad Masaryk v dále, uvidíte, že bilance
jeho zahrani ního pobytu je více než chudá. Je to sice velmi
záslužné, že studoval anglickou literaturu tak d kladn , že ji
konsumoval v kvantech skoro neuv itelných, - ale pro v c
našeho odboje to p íliš plodné nebylo. V tom sm ru se ned -
lalo vlastn  nic. Leda, že se vedla soustavná intrika proti
Svazu sl.spolk  na Rusi, ryze to národní a demokratické
organisaci, která od prvého okamžiku války po více než dva a

l roku ídila, financovala, usm ovala a vedla náš zahra-
ni ní odboj. Mimo ádné úsp chy Svazu na poli diplomatic-
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kém a ohromný rozmach jeho vojenské akce , zvlášt  v roce
1916, byly solí v o ích aspirant  na v dcovství z milosti
Boží, alias „ z v le a poslání národa“. Svaz byl nepohodlným
i Dürichovi, který po p íchodu do Ruska také se vytasil s ná-
roky na diktaturu. Avšak D rich se nikdy nesnížil k zákulisní,
podkopné innosti proti organisaci, kterou s takovým úsilím a
takovým sebezap ením vybudovala sl. Ve ejnost na Rusi.
Dürich záhy pochopil, jaký životní význam pro náš odboj m l
Svaz, který se stal krystaliza ním bodem nezdolné v le k
osvobození, syntézou našich politických služeb.

Jinak Masaryk. Celé jeho snažení sm ovalo vždy jen k
rozvrácení a zdeptání Svazu, v n mž spat oval nebezpe ného
soupe e svých osobních aspirací. Nevynechal jediné p íleži-
tosti, kdy by mohl Svazu uškoditi, neúnavn  podrýval jeho
autoritu mezi krajany a neostýchal se denuncovati Svaz i v

ích ruské vlády a to p ímo i oklikou za pomocí svých kle-
vetník . Až nyní vidíme, na p íklad z pam tí gen. Janina, jak
ni emným zp sobem zleh oval Svaz jeden z Masarykových
agent . I chudák D rich se p iznává, že proti Svazu byl
vlastn  naštván Masarykem („Ve službách národa“)

Pro Masaryka neplatily ohledy na krajní nebezpe í, v
mž se nalézala tehdy naše vojenská akce, na nutnost kon-

centrovati všechny síly k odražení nep átelských vliv . Rov-
ž nic nepomohly Svazu i jeho krajní korektnost a naprostá

lokálnost v i Masarykovi. Po nastolení ruské revoluce Svaz
byl smeten, resp. oklešt n a vedení odboje odevzdáno do
rukou Masaryka a jeho družiny. Podstata a sm r našeho odbo-
je se zm nily radikáln : štít národního odboje sice ponechán,



6

pon vadž Masaryk dob e v l, že 90% p vodních dobro-
volc  jsou prodchnutí vlasteneckým citem a proto z d vod
opatrnosti nemohl zahoditi národní program do starého železa
hned naráz, ale pracoval soustavn  a energicky na „p evycho-
vání“ odboje národního na revoluci socialistickou. Když pak
vojsko se doplnilo více než na polovinu ulejváky, kte í se do
legií hlásili, až když vid li, že v nich je jediná záchrana p ed
vytouženými vymoženostmi bolševické vlády, Masaryk m l
vyhráno. Nebýt beztaktního jednání pana Trockého a p íliš
okaté zrady Masarykova d rníka, prof. Maxy, stala by se

c strašná: naše vojsko by se tak dlouho cloumalo po r z-
ných m stech a etapách Sibi e, dokud by úpln  nepodlehlo
rozkladu a mravní zkáze. I bez toho neslaná naše zv. „ana-
base“ by se stala naší potupou a zatížila by náš národ pro

né asy opovržením celého sv ta. Jen díky zdravému
národnímu citu našich dobrovolc , jen díky tragické ob ti sta-
rodružiníka Švece a mužnému odhodlání výkv tu našeho

stojnictva - est národa byla zachrán na. (Protimasarykov-
ské rezoluce eljabinské.)

Jest nevyhnutelno, velevážený pane p edsedo, abyste si
uv domil, že se jedná o znovuzvolení lov ka, který zp so-
bem nízkým a ne estným zradil nejen národní Rusko, nýbrž
zradil spojence a co nejhoršího, zrazoval i vlastní vojsko
eskoslovenské.

Nevím, jak tomu bylo ve skute nosti, ale slyšel jsem, že
po návratu do vlasti referoval Masaryk v ministerské rad  o

zných událostech po dobu svého pobytu na Rusi. P iznával
se, jak t žký duševní boj bylo mu podstoupiti p i rozhodo-
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vání, s kým má jíti: zda s národním Ruskem, vedeným gene-
rály Kornilovem a Alexejevem, i s bolševiky. P iznával se že
si byl dob e v dom ohromné váhy svého rozhodnutí, jelikož
jak po etní, tak mravní silu sl. Vojska vysoko p evyšovala
tehdejší bolševické útvary na Rusi. Po dlouhém prý váhání se
rozhodl s národním Ruskem nejíti a pomoc Kornilovu a Ale-
xejovu od íci. Po tomto p iznání nastalo prý v ministerské
rad  hrobové ticho, p erušené po delší dob  ministrem Práš-
kem, který prohodil krátce: „To byla chyba!“ Z dalšího vývi-
nu událostí víme, že tohoto výroku Masaryk Práškovi nikdy
neodpustil.

Obhájci Masarykovy politiky na Rusi p edhazují, že od
ech  bylo žádáno, aby p evzali do svých rukou celé vedení

ruského národního hnutí, aby dobyli Moskvy, pot eli bolše-
viky a snad dokonce se i ujali vlády. To vše je ovšem vylhaný
a irý nesmysl. Nikdo z ruské strany nic podobného nežádal.
Rusové neprosili Masaryka o nic jiného, než o poskytnutí
pomoci pro první as, pokud se nepoda í zorganisovati vojen-
sky všechny síly, které z celého Ruska sp chaly pod prapor
Kornelova. Byl to skute  okamžik kritický. Sám Masaryk
ve svém memorandu ze dne 10.4.1918 píše zcela ur it  a
jasn : „Ruská armáda neznamená nic!“ Z pojednání odbor-
ných vojenských spisovatel  a práv  tak i z pramen  bolše-
vických víme, že na ja e r.1918 bolševická armáda vlastn  ani
neexistovala. Podle p esného seznamu disponovala sov tská
vláda jen n kolika roztroušenými bataliony. Sám Trocký
doznává, že v kv tnu 1918 celá vojenská pohotovost Sov
ítala dohromady 4680 muž . Všechno ostatní, co se po širo-
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ké Rusi potloukalo se zbraní v ruce, nikterak nemohlo býti
hodnoceno jako vojenská síla. Je pochopitelné, že sov tská
vláda si záhy uv domila nebezpe í své situace a skute  již
na za átku srpna téhož roku Trocký vehementn  pracuje na
organisaci bolševické armády. Avšak od b ezna do srpna o

jakém vojenském odporu bolševik  nemohlo býti ani i.
Kdyby byl Masaryk z stal v ren Rusku, tomu Rusku, které-
mu vd íme za vybudování našeho samostatného vojska, za
pronikavou diplomatickou podporu ideje samostatnosti es-
kého a slovanského národa p ed Spojenci a p ed celým sv -
tem - a zabezpe il tvo ící se Dobrovolné armád  ruské orga-
niza ní základnu - jak ho o to žádali Kornilov a Alexejev a
jak jsme úp nliv  o to prosili my, ruští echové, pak není
možno pochybovati o tom, že ješt  v lét  r.1918 by Dobro-
volná armáda byla v Moskv .

Jsou liché, a naprosto bezpodstatné námitky obhájc
Masarykových, poukazujících na neschopnost ruské národní
inteligence. Poda ilo-li nástupc m Kornelova, odkázaným jen
na vlastní síly, za pom  neporovnateln  horších, kdy bolše-
vici své vojenské síly již zna  zrestaurovali, opanovali
Kavkaz, Krym a celé jižní Rusko, dobýti Kyjeva, Charkova a
doraziti až do Orla - pak sv í to jist  o zcela n em jiném
než o nedostatku organiza ních schopností národního Ruska.

Avšak Masarykovi nikdy se nejednalo o záchranu Ruska
národního a demokratického. Všechno to ujiš ování o rusofil-
ských a slovanských citech, o naprosté oddanosti ruské dyna-
stii - ano, ano, ani to nechyb lo, ovšem jen dotud, dokud car
byl na svém tr  -, vše to nebylo nic jiného než p etvá ka,
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nestoudná lež, kterou i my ruští echové, jsme do asn  byli
uvedeni v omyl.Veškeré Masarykovo jednání na Rusi, práv
tak jako všude jinde , bylo ur ováno nikoliv zájmy ruského a
sl. Národa, nýbrž osobními a stranickými ohledy na výsled-

ky, které bude míti jeho politika v budoucím sl. stát . Sta í,
postavíme-li si otázku, na jaké místo by v echách mohl
Masaryk aspirovati, kdyby Rusko národní zvít zilo nad bol-
ševismem, aby nám bylo úpln  jasno, že Masaryk, ten Masa-
ryk, jak ho nyní dob e známe, nemohl jednati jinak, než ke
zkáze národního Ruska a k vít zství III. Internacionály. Proto
navazoval, paktoval a jednal s bolševiky, proto p átelsky
pot ásal ruce, které práv  podepsaly Brest-Litevský mír, a
pranic se p i tom neohlížel na smrtelné nebezpe í, do n hož
uvád l Spojence i naše vojsko. Abychom jasn ji vid li pro-
past, do níž nás Masaryk zatahoval, musíme si uv domiti, že
v první polovin  roku 1918 m li jsme na vybranou: bu  se

iklonit k bolševik m - aneb podat ruku národnímu Rusku,
pod vedením osv ených generál -demokrat  Kornelova a
Alexejova, kte í toužili nejen po záchran  Ruska, nýbrž, a to
je velmi podstatné, po obnov  východní fronty proti N mecku
a Rakousku-Uhersku. To se oby ejn  a d sledn  zaml uje,
ale z stane navždy historickou skute ností, že národní Rusko
jediné z stalo Spojenc m v rno. Zatím co bolševici uzav eli s

mci Brest-Litevský mír a ukrajinští ese i (o nic lepší než
bolševici) zabezpe ili si dokonce i vojenskou pomoc N mec-
ka a Rakouska-Uherska k opanování Ukrajiny, národní Rusko
odmítlo všechny námluvy N mc , kte í dob e znali cenu
svých nových bolševických spojenc , podporovali je sice a
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hodn  platili, avšak jimi opovrhovali. Ucházeli se však sku-
te  jen o spojenectví Kornelova a jeho nástupce Denikina.

Pro naše vojsko, sou ástku armády Spojenc , nebylo
vlastn  otázky, s kým m lo jíti. Jeho sm r byl jasný: cht lo-li

stal v rno svým povinnostem a závazk m, své cti a d jin-
nému poslání, nemohlo jednati jinak než zachovati v rnost
Spojenc m a jíti s národním Ruskem, které by, maje zabezpe-
ený týl, hrav  porazilo bolševiky a ihned postavilo novou

frontu proti N mecku, t eba i posunutou hluboko na východ,
ale práv  tím nebezpe jší v d sledku prodloužení komuni-
ka ních spoj . V každém p ípad  další zásobování n mec-
kého bloku na Ukrajin  by bylo znemožn no a donutilo by

mce soust edit na nové front  alespo  polovinu t ch sil,
které po Brest-Litevském míru N mci p ehodili proti Francii.
A v tom spo ívá strašlivá zrada Masarykova: unášen svými
bolševickými sklony, poslušen sm rnic jaksi tajemné meziná-
rodní mafie, a zejména kalkulem na své osobní postavení v

echách, prohlásil falešné a naprosto nemnožné, naveskrz
lživé heslo neutrality a tím že národní Rusko zabil, ale i pro-
táhl válku nejmén  o p l roku a tím Spojence p ipravil o stati-
síce lidských život  a nespo etné miliardy.

Naprostá amorálnost Masarykova vynikne ješt  jasn ji,
jdeme-li za ním dále: Po zbab lém út ku od vojska z Kije-

va, které opustil v situaci p ímo zoufalé, a hned nato i z
Moskvy (p te si n kdy „Osudové rozhodování“ Zumano-
vo, to stojí za to), nemá Masaryk nic jiného na starosti, než
bolševickou propagandu a jejich diplomatické lancírování v
Americe. NA za átku roku 1918 celý civilizovaný sv t s úža-
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sem hled l na tajemnou, apokalyptickou tvá  krvavé revoluce
na Rusi a je pochopitelné, že s krajním nap tím cht l slyšet
úsudek lov ka, který práv  p ijel ze samého jícnu sopky,
zkušeného politika, publicistu, který se již d íve sice neš ast-

, ale podrobn  ruskou otázkou zabýval, k tomu Slovana -
zkrátka nespornou autoritu v otázce ruské.

A Masaryk skute  vid l na vlastní o i první náraz bol-
ševické vich ice na ulicích Kijeva. Vid l ta nekone ná procesí

stojník , odvád ných k poprav , odst elovaných jen proto,
že m li na sob  d stojnickou uniformu, a  opravdových d -
stojník  z povolání mezi nimi nebylo ani 5%. Masaryk bydlel
na Kreš atiku, kde za jednu noc byli vyvražd ni všichni neži-
dovští obchodníci, etl p íšerné seznamy popravovaných
kn ží, ú edník , profesor  advokát , soudc , slyšel o hr zách
rezvy ajek. Navšt voval dokonce pana Muravjeva v Mariin-

ském paláci, postaveném v odlehlém kout  carského parku,
kde byla práv  ve velkém odst elována ruská inteligence.

A tu stojíme p ed neslýchaným zjevem perversní moral-
insanity: Masaryk, týž Masaryk, který dovedl vzbou it proti
carskému Rusku ve ejné mín ní celé Evropy, ve jménu ohro-
žených nejdražších statk  civilisace a humanity, když se jed-
nalo o p ípad Bejlis v, a  Vejlis byl souzen a pak i osvobozen
zcela legálním soudem a hrozilo mu, kdyby byl uznán vin-
ným, v nejhorším p ípad  15 let káznice, - tentýž Masaryk,
zavátý osudem do nejstrašn jší mu írny sv ta, kde nevinné
ob ti hynuly po tisících v krutých muká - tentýž Masaryk
pojednou nic nevid l a o ni em neslyšel. Jemu nikterak neva-
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dil smrtelný chrapot nevinných ob tí, palcem o palec neuho-
dil, aby se jich zastal, a  v l, že mezi popravovanými jsou i
ruští echové, že je mezi nimi i ada jeho koleg , universit-
ních profesor  - ne, Masaryk se klidn  bavil s kijevským vele-
katem Muravjevem a liboval si, že i ten Muravjev o n m sly-
šel a chová k n mu v elou sympatii.

Když pak sám Masaryk z toho pekla horempádem utíkal,
 „své hochy“ v n m zanechal v úplné bezradnosti a smrtel-

ném nebezpe í, nic jiného inu neleželo na srdci a s ni ím tolik
nesp chal, jako se svým referátem americké vlád , v n mž
sice p iznává, že bolševici jsou tak trochu neohrabaní a neote-
saní, ale že jinak se s nimi dá docela dob e jednat a že je
nutno uznat bolševiky aspo  de facto. A proti tomu p ímý
diktát: „Hnutí monarchistické je slabé, Spojenci ho podporo-
vat nesm jí!“ Z ehož je vid t, jak Masaryk lhal a cílev dom
Ameriku desorientoval, podkládaje národnímu ruskému a
demokratickému hnutí falešný podklad pro Wilsona odios-
ního hnutí monarchistického.

Je známo, že jako v dec a spisovatel Masaryk nikterak
nevyniká nad šedý pr r oby ejného universitního profe-
sora. Nebýt Hilsnerova procesu, rukopisných boj  a Švihový
aféry, zapadla by jeho v dátorská bilance do archivního klidu,
jako sta a sta jiných, jemu podobných veli in. Avšak v ur i-
tém sm ru je Masaryk rozhodn lov kem vynikajícím. V d -
sledku své abnormální ctižádosti a ješitnosti vyvinul v sob
takovou pr bojnost a takový smysl pro práci organisa ní, že
nem že se mu v republice vyrovnat nikdo. Jeho silná v le a
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bezohlednost v dosažení cíle je skute  podivuhodná a mys-
lím, že tvo í vzácnou výjimku v slovansky m kkém prost edí
eském. Je to jist  vliv krve cizí, snad slovenské, která obsa-

huje více v le, temperamentu a sebev domí.
Bohužel, tyto své organisa ní schopnosti Masaryk posta-

vil v Americe cele do služeb bolševických. On byl jejich pro-
pagátorem a p sobil v p íznivém pro n  smyslu všude, kde
jen mohl, nejen v Americe, nýbrž i v Anglii a v bec v Evrop .
Rádl velmi autoritativn  a s nejv tším uspokojením konsta-
tuje, že Masaryk zrazoval Spojence od vm šování se do rus-
kých záležitostí. Jinými slovy, Masaryk podn coval a podpo-
roval hluboce amorální sofismat, házení do jednoho pytle bol-
ševiky i Rusy, jezovitský názor, že po Brest-Litevském míru,
kdy Spojenci byli tak hanebn  zrazeni, nemají Spojenci v i
Rusku žádných povinností. Tento vynález Masaryk v se
zvlášt  dob e hodil do krámu panu Lloyd Ceorgovi, který, si
záhy osvojil myšlenku, že diktatura bolševik  je sice hrozným
nešt stím pro Rusko, ale nikoli pro Velkou Britanii.

ihlédneme-li, jaké obrovské služby Masaryk pro bolše-
viky vykonal, dáme za pravdu Vladimíru Lazarevskému,
který tvrdí, že je to od bolševik irý nevd k, když na Krasnoj
ploš adi v Moskv  dosud nepostavili Masarykovi pomník.
Jist , že mají k tomu více d vod , než na p . Hradec Králové.
Naše republika by vznikla a existovala krásn  i bez Masaryka,
kdežto bolševici bez Masaryka by už dávno byli v pekle.

V této své innosti Masaryk skute  neznal hranic.
l velmi dob e, jak Spojenci a celý civilisovaný sv t

pohlížejí na bolševiky, v l, že svou agitací padá záke  do
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zad vlastnímu našemu vojsku, které po Masarykov  út ku
rychle se vzpamatovalo, hypnosu Masarykových hesel set ás-
lo a stálo tvá í v tvá  bolševickým kat m, ekajíc na dávno
slíbenou pomoc Spojenc  jako na smilování Boží. To vše pro
Masaryka neznamenalo nic - zradil eskoslovenské vojsko,
zradil rad ji sv j národ, jen aby odvrátil pohromu od armády
Trockého, jež se v tu dobu za ínala slibn  organisovati mezi
Moskvou a Volgou.

Jen Masarykov  neoblomné v li a pronikavé pr bojnosti
jeho propagandy bolševici m li co d kovati, že v r. 1918
nevzali za své. Sám

Masaryk ve „Sv tové revoluci“ p iznává, že po vystou-
pení s. vojska proti bolševik m „najednou echoslováci byli
známi každému, naše armáda na Rusi a na Sibi i stala se

edm tem všeobecného zajmu a její postup vyvolával p ímo
nadšeni... Politický úsp ch v Americe byl rozhodný“, trpce

iznává Masaryk dále. A nejen v Americe, i ten Lloyd Geor-
ge, který patrné v tu dobu ješt  nebyl p evychován, píše
Masarykovi; „Váš národ prokázal Rusku a Spojenc m neoce-
nitelné služby v jejich boji za osvobozeni sv ta od despotismu.
Nikdy toho nezapomeneme!“

Z telegramu jasn  vidíme, jak dob e Lloyd George tehdy
rozlišoval: na jedné stran  Rusy a Spojence a na druhé bolše-
viky a N mce, jak dávno a toužebn  o ekával utvo ení
východní fronty proti N mecku a kolik vytrvalé, houževnaté
práce bylo Masarykovi zapot ebí, než ty zaostalé evropské
politiky p evychoval a vsugeroval jim zcela jinou, naveskrz
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realistickou, politickou koncepci. Je samoz ejmé, že nebýt
Masaryka, po vystoupení našeho vojska proti bolševik m na
Sibi i, Spojenci by nám p iznali nejen samostatnost, ale i
za adili nás mezi vít ze, tedy bez výkupu.

A to všechno Masaryk ob toval pro ideu nastolení bolše-
vismu, pro zajišt ní „vývoje doleva“, pro zabezpe ení svého
presidentství v budoucí socialistické republice eskosloven-
ské!

Tyto t i body jsou rozhodujícími, pro  Masaryk nem že
bytí volen presidentem, nýbrž má býlí pohnán p ed soud za
spáchané zrady. Tyto d vody'nejsou však jediné, pro  pova-
žuji jeho volbu za nep ípustnou.

Je ku podivu, jak málo pozornosti se v novalo finan ním
otázkám, spojeným s naším odbojem. V tom ohledu pozoruji
podstatný rozdíl v názorech sl. ve ejnosti na Rusi a zde v
republice. Nezajímal jsem se blíže o finan ní hospodá ství a
kontabilitu ve správ  Svazu, jelikož na tomto úseku svazové
práce jsme m li tak skv lé odborníky, jako byli J. Jind íšek a
bolševiky popravený Jan Volf. Vím však zcela ur it , že naše
finan ní správa podléhala p ísné kontrole a že každá kopejka,
která p išla do pokladny Svazu, byla považována za majetek
celonárodní. Myslím, že to je také jedin  správná zásada a že
by bylo velmi podivné, kdyby na p . starý Jind íšek si strkal
do kapsy p ísp vky krajan  na odboj a pak jimi dle své libosti
disponoval. Proto také jsme si všichni lenové správy Svazu
velmi zakládali na finan ní integrit  a revisi našeho ú etnic-
tví, což nám dalo možnost odevzdat novému vedení celou
svazovou pohotovost v naprostém po ádku, když nás vd ný
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Masaryk v lid od od práce odkopl. Je mi proto s podivením,
že až na krati kou zmínku „Lecha“, jsem nikdy ni eho nesly-
šel o tom, jakým zp sobem byly vyú továny ty ohromné
sumy, které Masaryk inkasoval na odbojové cíle nap . v Ame-
rice.

„Lech“ tvrdí, že Masaryk u inil vyú tování p ímo Raší-
novi ihned po návratu do vlasti. To by bylo také jedin
správné. Tomu však odporuje za prvé „Sv tová revoluce“ a
za druhé i zprávi ka, které jsem si kdysi náhodou všiml ve
„Venkov “. Masaryk, odpovídaje na projev kterési krajanské
organisace v Americe, píše: „Mohu Vám s uznáním sd lili, ze
zbytek fondu revolu ního, který jsem si p ivezl do Prahy,
velmi mn  p išel vhod. V prvé dob  republiky bylo pen z
zapot ebí na n které osv ené a nov  vznikající instituce, k
tomu práv  jsem užil amerických pen z, které jsem dostával
od Sdružení, od Slováku a také od svých osobních p átel,
Ameri an . Podle p ibližného ú tu vydal jsem takto:

Roku  1919  2,500.000. - K
 1920  8,500.000. - ‘‘
 1921  4,000.000. - ‘‘

tšina t chto pen z byla dána ve ejn , zprávy byly v listech,
vedle toho byly obnosy ist  soukromé. Válka a p evrat
poškodily tolik našinc , kte í se ve ejné pomoci nedovolávají,
že také v tom sm ru Váš fond vykonal dílo velmi dobré. Zbývá
mn  z fondu ješt  nepatrná ást, ku které te  p ibude Váš dar,
bude ho stejné užito na p ísp vky, ekl bych, rázu programo-
vého.“
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Tolik „Venkov“. Nezdá se Vám, velevážený pane p ed-
sedo, že podobné odú tování zní pon kud bizarn ? Patrn , že
„Lech“ je na omylu, tvrdí-li, že Masaryk revolu ní fondy
ádn  Rašínovi vyú toval. Co víte o tom Vy, pane ministerský
edsedo? Uznáte p ece, že není možno p edkládat ve ejnosti

odpo ty o mnohamilionových obnosech v takové noncha-
lantní form , a že je nutno v tom sm ru zjednati trochu po á-
dek.

Jako d vod pro Volbu Masarykovu se asto opakuje mo-
tiv quasi morální. „No dovolte, - horlí oby ejn  páni moralisté
- jak by to vypadalo, kdyby starý pán nebyl zvolen,_co by
ekl celý sv t o naší vd nosti, o našem národním charak-

teru?“
Vypadá to skute  jako výsm ch, když se za íná vyklá-

dati s pathosem cosi o morálce a vd nosti v národ esko-
slovenském. V národ , který ani nehlesnul, když utloukali a
ve špín  topili chudáka starého Düricha, a  ho za války sám
národ eskoslovenský prost ednictvím svých v dc  za hra-
nice vypravil. V osvobozené vlasti byl uvítán jako zlod j, a
ten vd ný národ eskoslovenský jen zbab le p ihlížel, jak se
ubohý starec na praný i potácel. A nedosti na tom. Šlechetný
ten národ eskoslovenský neš astníka ješt  donutil, aby ožeb-
ra ený, zneuznaný, poplivaný, krvav  uk ivd ný sta ec šel
ješt  do Canossy. lov k by se smíchy roztrhal, když si
vzpomene, jak ten moráln  vznešený a vzorn  vd ný národ

eskoslovenský nechal klidn  Jind íška, toho starého Jin-
íška, který celý sv j život zasv til národu, jezdil p kn  s

ko mi, aby v té osvobozené vlasti nezem el hlady!
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Jak je to odporné, když n kdo, jinak tvrdý, bezohledný, až
cynicky bezcitný, pokouší se najednou p edstírat náramné
ohledy na n í zásluhy, kroutí pobožn  o ima a chce p esv d-
ili kdekoho o svých morálních pohnutkách. Nev te jim,

pane p edsedo. Budou-li volit Masaryka, u iní tak nikoliv z
ohledu na jeho zásluhy, jelikož v dí velmi dob e, že ohrom-
nou v tšinu t chto zásluh si Masaryk prost  p ivlastnil, nýbrž
ze strachu p ed Masarykem a jeho klikou, nebo  si dob e
pamatují z dob asu“, co tito páni dovedou, když nejsou
sami u vlády. Je to tedy zcela oby ejný strach p ed noviná -
ským terorem - nic víc. Kdyby ti farizeové opravdu m li na

eteli otázku piety a vd nosti k odbojovému pracovníku -
pak by se museli p ece jen pozastaviti nad tím strašlivým
nepom rem v hodnocení zásluh a v bezp íkladn  bohaté
odm , která byla poskytnuta práv  Masarykovi. Bylo by
zapot ebí zvláštní knihy, kdybych cht l vypo ítali, jakých
poct, vyznamenání, pen žitých dar . hodností, ád  a jiných,
a jiných odm n si Masaryk nadiktoval. A nejen pro sebe
samotného, nýbrž i pro své dcery, pro syna a v bec celou
dynastii s Benešem v ele. Je možno íci, že pokud pam  lid-
ská sahá, nebyl nikdo nikdy odm n za živa tak bohaté a
všestrann . K v li Masarykovi se zapomn lo i na samoz ejmé

íkazy slušnosti. My první v celém sv  jsme za ali tisknout
poštovní známky s podobiznou presidentovou (dosud se tak

lo jen vlada m a president m už na pravd  Boží). Jist , že
i jinde nebylo nedostatku v patolízalech, všude jinde však
presidenti m li dosti taktu a gentlemanské skromnosti, aby
takové návrhy zamítli - Masaryk si v této otázce zajistil palmu
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prvenství na v né asy. My jsme byli také první, kte í se
nezastavili p ed tak vyloženým nevkusem. jako je postavení
pomníku osob  živé...

Nezdvihá se Vám žaludek, vážený pane p edsedo, p i po-
hledu na loto vyložené procovství? Nemáte dojem, že se v
lom zra í odporná hltavost neomaleného parvenu, kterému se
zato ila hlava nad neo ekávaným št stím a který honem neví,
jak by toho ješt  více využil? Nesta í mu, že si p ivlastnil
zásluhy jiných, jichž podíl vyinkasoval pro sebe a své okolí,
nýbrž chce eskontovati a vyinkasovali p edem i svou posmrt-
nou slávu, chyt e p edvídaje, že po jeho smrti nestranný soud
historie dopadne asi zcela jinak. Tato nenasytná snaha
všechno využít, všeho se nabažil, shltnout všechno, co se dá,

inilo z Masaryka typ povále ného zbohatlíka. A skute ,
není v republice nikoho, komu by revoluce vynesla tolik jako
Masarykovi a jeho dynastii.

Ihned po revoluci byla jistá doba, kdy pro celou Evropu,
také zachvácenou áste  socialisa ní psychosou, Masaryk
byl do jisté míry persona grata. Však od n kolika let, kdy
mentalita lidstva gravituje nezadržiteln  napravo, stává se
Masaryk symbolem nejistoty a sociálního nebezpe í ve st edu
Evropy. P i známé reservovanosti konservativních politik  se
jejich ned ivá posice v i Masarykovi dosud neprojevila v
tisku p íliš nápadn , pro Vás však, praktického a dob e infor-
movaného politika, nemohla z stat utajenou i p es intensivní
ev jerišských trub celého sv ta. Vy víte velmi dob e, jaký

šeredný dojem v diplomatických kruzích vyvolala neústavní
iniciativa Masarykova, který se nerozpakoval dáti znovu do
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služeb SSSR veškeru váhu a význam presidenta SR k
umožn ní p íjezdu do Švýcar sov tského vyslance. Nikdo
jiný by se k takové intervenci neprop il - a souhlasíte jist ,
že kdyby byl znovu_ Masaryk zvolen, potvrdilo by se velmi
rozší ené mín ní, že naše republika je vlastn  pouhou odnoží
SSSR. A z toho vzniká logický a pro nás krajn  nebezpe ný
záv r, že umírn ná, konsolidující se Evropa nemá zájem na
prosperit SR a jednoho krásného dne m žeme býti p ekva-
peni konstatováním, že zájmy konservativního Ma arska jsou
Evrop  bližší, než zájmy naše.

Nechci ani mluviti o trapném dojmu, který by znovuzvo-
lení Masaryka zp sobilo v celém sv , potvrzujíc smutnou
skute nost, že eskoslovensko je zemi ka tak chudi ká na
státnické talenty, že i p i celkové zm  sm ru své vnit ní
politiky nemá nikoho, kdo by byl schopen ji representovati

ed sv tovým forem.
Dosud presidentství Masarykovo bylo pro Vás vis major,

pane ministerský p edsedo; byl zvolen v dob , kdy stoupenci
Masarykovi - socialisté a komunisté - vévodili v parlament ,
kdy jeho volba se odbývala za h ní revolu ních hesel, v
nálad  ješt  skoro p evratové. N co zcela jiného je dnes, kdy
republika projevila nedvojsmyslnou v li ke konsolidaci a

ekla se definitivn  dalších experiment  dle bolševických
vzor .

Je všeobecn  známo, že volební rozhodnutí je ve Vašich
rukou - proto také na Vás dopadá i veškerá tíha zodpov d-
nosti za eventuální Masarykovo zvolení. Znovuzvolením by
se Masarykovi dostalo rozh ešení za celou jeho vražednou
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politiku v dob  odboje, zejména za jeho zradu v i národ-
nímu Rusku.

Je na Vás, velevážený pane p edsedo, abyste se rozhodl,
zda tuto zodpov dnost p ed národem a d jinami unesete.

V dokonalé úct
Dr. V. Vondrák, býv. president Svazu sl. spolk  na Rusi.


