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4.

PRVNÍ DOJMY

Roosevelt byl proslulý svou mimořádnou výřečností. Takřka každý
z jeho okolí znal historku, která svědčila o prezidentově upovídanosti.
A Roosevelt si toho byl velmi dobře vědom. Sám dokonce opakovaně dával k dobru příhodu s vlastní rodinou, které se svěřil, že by
byl rád, kdyby nadcházející zasedání vlády proběhlo co nejrychleji,
na což se dočkal následující odpovědi: „Tak to by neměl být problém,
stačí, když přestaneš mluvit.“ Řada významných lidí se na vlastní kůži
přesvědčila, že dostat se v prezidentově společnosti ke slovu je takřka
nemožné. Například Hull přiznával, že když ho prezident pozval na
pracovní oběd, vždy se „předem aspoň trochu najedl, aby mohl mluvit, zatímco prezident žvýká“.
Zasedání vlády byla podle slov jednoho z ministrů „prezidentovým
sólovým řečnickým vystoupením, do něhož tu a tam někdo zasáhl
s otázkou, případně snahou o diskusi, na kterou se dostalo jen zřídka“.
Náměstek ministra zahraničí William Phillips strávil řadu měsíců
v Indii, odkud se vracel, aby ve Washingtonu informoval o nejnovějším vývoji situace: „Měl jsem pro něj spoustu zajímavých zpráv …
ale on měl právě jednu ze svých hovorných nálad a zjevně mi toho
chtěl sdělit tolik, co já jemu.“ Phillips to nakonec vyřešil tím, že prezidentovi sepsal o svém pobytu v Indii zprávu. Ministr války Henry
Stimson zjistil, že při jednání s Rooseveltem si musí počínat trpělivě,
ale rozhodně. V jeho deníku se nachází záznam o typickém setkání
s prezidentem: „Musím říct, že jsem velmi velkorysým odhadem
mluvil asi čtyřicet procent času a zbývajících šedesát procent doby
mluvil prezident, což je ale naprosto běžné, a už jsem si na to zvykl.
Měl jsem připravený seznam pěti bodů, které jsem s ním potřeboval
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probrat, a prezident byl natolik velkorysý, že mi několikrát dovolil,
abych ho přerušil v jeho úvahách, takže se mi je skutečně podařilo do
posledního projít.“ John Gunther, novinář, Rooseveltův životopisec
a neobyčejně vnímavý pozorovatel, se domníval, že Roosevelt tak rád
mluvil hlavně proto, že nemohl chodit: „Konverzace pro něj byla totéž
co pro ostatní golf, tenis, badminton.“
Prezident dorazil na sovětské velvyslanectví v neděli 28. listopadu přesně ve čtvrt na čtyři odpoledne, a než se stačil rozkoukat, stál
před ním Stalin.
Konečně se setkal tváří v tvář s vůbec nejprohnanějším protivníkem, s jakým měl kdy co do činění. Podaří se mu Stalina přesvědčit,
aby přijal jeho návrhy? A dodrží vše, na čem se domluví, i poté, co
pomine krize? O tři roky dříve se chtěl se Stalinem setkat také Hitler,
nebo o tom přinejmenším takto informoval Molotova. Neuplynul ale
ani rok a německá vojska vtrhla na území Sovětského svazu. Vždy mimořádně podezíravého Stalina jistě muselo napadnout, že Roosevelt
o toto setkání tak naléhavě usiluje především proto, aby uchlácholil
sovětské vedení a snížil jeho obvyklou ostražitost.
Když pomineme Lenina, Roosevelt byl pro Stalina jediným člověkem, o němž se mohl domnívat, že má větší moc než on sám.
Roosevelt byl potřetí zvolen do úřadu prezidenta Spojených států,
což nemělo v dějinách země obdoby, vládl největší průmyslové mocnosti světa a v daném okamžiku byl hlavní oporou Sovětského svazu.
A tento muž, tento postižený člověk, jenž si ale jako postižený vůbec
nepočínal, tento člověk v dokonale padnoucím obleku, usazený na
pohovce, kde působil nejen zcela v pořádku, ale navíc neobyčejně elegantně, cestoval tisíce kilometrů, jen aby se s ním setkal. Navíc nyní
bydlel, takřka výhradně z jeho vlastní iniciativy, v prostorách Stalinova
velvyslanectví. Bylo jasné, že americký prezident je muž, kterého je
třeba respektovat.
Když se oba vůdci konečně sešli v Rooseveltově obývacím pokoji,
venku bylo krásné nedělní odpoledne, na obloze ani mráček a celé okolí
se topilo ve zlatavém světle jasně zářícího slunce. Churchill dělal, co
mohl, aby se setkání mohl zúčastnit, ale nakonec v Rooseveltově obývacím pokoji chyběl. Když se k Rooseveltovi dostala zpráva, že Stalin
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se ho vydal navštívit, seděl ve své dočasné ložnici. Než ale Stalin dorazil, stihnul se s pomocí ostatních přesunout do obývacího pokoje, kde
na něj důstojně čekal na pohovce. „Stalin do místnosti vstoupil s tím
nejpřátelštějším úsměvem,“ vzpomínal Mike Reilly, „velmi pomalu,
tak trochu jako by se úmyslně loudal, zamířil místností k Rooseveltovi
a stále se stejně širokým úsměvem se k němu sklonil, aby mu poprvé
stiskl ruku. Prezident mu ji rovněž s úsměvem podal a řekl: ‚Rád vás
poznávám, maršále.‘ Načež se Stalin neobyčejně vesele rozesmál.“
Pak se Stalin posadil. Roosevelt vzpomínal: „Všiml jsem si, že mi
zvědavě hledí na nohy a na kotníky.“
Prezident měl na sobě vycházkový oblek v odstínu námořnické
modři, bílou košili a seriózně působící vázanku; z kapsičky u vesty mu
čouhal kapesníček. Díval se Stalinovi do očí a usmíval se, jako by chtěl
rozzářit celou místnost. Snažil se na Stalina udělat co nejlepší dojem –
přesně tak, jak to uměl.
Roosevelt byl svým šarmem a skvělými způsoby proslulý: „Dokonce i bezvýznamnou návštěvu dokázal zcela nenuceně přesvědčit,
že je tím nejdůležitějším člověkem, s kterým se má během dne setkat,
a že se od samého rána nemůže dočkat, až se s ním konečně setká.
Prakticky všichni jeho blízcí i vzdálení spolupracovníci mu byli bezvýhradně oddáni. Chodili za ním mladí zanícení idealisté i staří a životem znavení politici a profesoři. Podnikatelé, kteří se postavili na jeho
stranu, byli ochotni pracovat ve dne v noci, jen aby udělali, co po nich
žádal a co od nich očekával.“ Harold Ickes dále přiznal: „Ještě nikdy
jsem se nesetkal s člověkem, který by byl milován stejně jako on.“ Roosevelt byl také známý svým zvláštním záklonem hlavy, což byla další
z věcí, která lidi přitahovala.
Při setkání s Hopkinsem v létě roku 1941 měl na sobě Stalin obnošené plandavé kalhoty a prostou, ale dobře padnoucí halenu, na
které však chyběla jakákoli vyznamenání. Nyní se objevil v nové elegantní sovětské vojenské uniformě, v hořčicově hnědém maršálském
kabátku s červenými výložkami a bílými hvězdami na ramenou a dokonale nažehlených kalhotách s puky ostrými jako břitva, po stranách
zdobených širokými červenými lampasy. Na krku mu visela medaile
Leninova řádu. Namísto prošlapaných holinek, v kterých ho viděl
Hopkins, měl na nohou slušivé naleštěné holinky z měkké kůže.

Churchill, Averell Harriman, Stalin a Molotov, srpen 1942

Stalin většinou kouřil dýmku, ale příležitostně si zapálil i cigaretu.

Stettinius, Roosevelt a Stalin během přestávky jednání
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Stalin rozhodně nevypadal, jak lidé očekávali. Byl podstatně menší.
Přímo se dá říct, že byl malý. Měřil jen sto šedesát dva a půl centimetru, i když hodně z těch, s kterými se osobně setkal, včetně Roosevelta,
mělo pocit, že je vyšší, což bylo dost možná způsobeno jeho podsaditou statnou postavou. Stejně působil i na Hopkinse, který se s ním
setkal v červenci 1941, tedy v době, kdy byl Stalin pod obrovským
tlakem, neboť Moskva se nacházela v německém obklíčení. Hopkins
si z pobytu v Moskvě odnesl dojem, že Stalin je o něco větší, než kolik
skutečně měřil; odhadoval ho asi na sto šedesát sedm, sto šedesát osm
centimetrů. „Má dobře posazenou postavu … kterou by jistě nadchnul každého fotbalového trenéra hledajícího schopného obránce …
a obří ruce, stejně tvrdé, jako je on sám.“
Stalin nosil hustý knír, měl tmavé vlasy, huňaté obočí, nízké čelo
a oči barvy medu, o kterých hodně lidí říkalo, že mu dodávají tak trochu orientální výraz. Mluvil spisovnou ruštinou bez jakýchkoli chyb,
ale na první poslech bylo patrné, že si uchoval gruzínský přízvuk, jenž
se od ruského přízvuku lišil stejně výrazně jako třeba přízvuk skotský
od anglického. Mnohé překvapoval rovněž svým tichým, klidně působícím hlasem; někdy tak tlumeným, až se zdálo, že mluví sám k sobě.
Hodně lidí se rovněž divilo, že celkově nepůsobí ani zdaleka tak
„velkolepě“ jako na oficiálních fotografiích, které se musely před uveřejněním pečlivě retušovat. Stalin v dětství prodělal neštovice, po kterých mu ve tváři zůstalo množství jizev, a navíc měl hodně zkažené
a zažloutlé zuby. A to nebylo vše. Když si nacpával dýmku (střídavě
kouřil cigarety a dýmku), bylo patrné, že levou ruku má trochu nešikovnou, což byl důsledek úrazu, ke kterému přišel jako malý chlapec.
Překvapivé bylo rovněž jeho vystupování. Ačkoli byl ve skutečnosti
tvrdý jako skála, chladný, nepředvídatelný a přísný, na lidi, kteří ho
neznali a viděli ho poprvé, působil jako shovívavý a trpělivý člověk,
ani zdaleka tak nebezpečný, jak očekávali. Koordinátor amerických
dodávek poskytovaných v rámci Zákona o půjčce a pronájmu generál
John Deane, jenž v Moskvě pobýval v roce 1943 jako velitel vojenské mise, se osobně přesvědčil, jak neústupný a tvrdý dokáže Stalin
být, ale po prvním setkání přesto napsal: „Nejsilněji na mě zapůsobil vlídným výrazem své vrásčité nažloutlé tváře.“ Lord Beaverbrook,
který Moskvu navštívil spolu s Harrimanem v roce 1941, aby vyřešil
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případné problémy s prvními dodávkami, Stalina vnímal jako „dobrosrdečného muže … který takřka nikdy nedá najevo sebemenší známku
netrpělivosti“.
Jeden ze Stalinových věrných spolupracovníků poznamenal, že si
vůbec nedokázal představit, že by ho Stalin mohl oklamat, neboť se
vždy choval zcela přirozeně a ani v nejmenším se nezdálo, že by něco
předstíral. Stalin udělal dojem dokonce i na Cordella Hulla, jenž si
zapsal: „Jakýkoli Američan Stalinovy osobnosti a Stalinova přístupu
by v mé vlasti jistě zastával vysokou veřejnou funkci.“ Moskevský vojenský přidělenec Clinton Olson Stalina popsal jako „tiše působícího
drobného muže, o kterém jste si udělali skutečnou představu, až když
jste mu pohlédli do očí, teprve pak jste zjistili, jak silná je to osobnost“. K menšině zastávající opačný názor patřil například admirál
Leahy, který o Stalinovi prohlašoval, že je to „na první pohled nebezpečný člověk“.
Stalin drtil jednoho nepřítele za druhým, ty skutečné stejně jako
smyšlené, ale podle svého životopisce Simona Sebaga Montefiora byl
známý jako šarmantní muž. Jeho nejbližší spolupracovníci ho vnímali
jako přívětivého a vždy ohleduplného člověka. „Stalin svou stranu
ovládal nikoli šířením strachu,“ tvrdí Montefiore, „ale svým osobním
šarmem … pro mnohé byl prototypem ‚prostého člověka z lidu‘. Nebyl schopen sebemenší empatie, ale současně dokázal vystupovat jako
dobrý přítel. Velmi často ztrácel sebeovládání a propadal záchvatům
vzteku. Pokud se ale ovládal, choval se nesmírně mile a pro mnohé
byl naprosto neodolatelný.“ Jeho blízcí mu říkali Soso, což byla jeho
přezdívka z dob studií, nebo Koba, tedy jménem statečného Gruzínce, jehož v mládí obdivoval, nebo mu prostě jen neformálně tykali.
Každý, kdo se s ním setkal, ho chtěl vidět znovu. „Stalin uměl ve všech
vyvolat zdání, že mezi nimi vzniklo pevné pouto, které je bude navždy
spojovat.“
Byl rovněž jednoznačně dominantní: Ovládal životy svých blízkých
a řídil je do posledního detailu. Určoval dokonce, kde budou bydlet:
Lavrentiji Berijovi, šéfovi NKVD, vybral honosný bývalý šlechtický
palác poblíž Kremlu a Nikitovi Chruščovovi, který byl jeho mladým
oblíbencem, přidělil neobyčejně rozlehlý luxusní byt v dalším honosném paláci z růžové žuly kousek od Kremlu. Další spolupracovníky,
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které chtěl mít stále po ruce, ubytoval přímo v Kremlu, kde bydlel
i on sám. Stejně jako byty vybíral pro své nejbližší i automobily. Pravidelně jim přiděloval finanční odměny a často na ně, a především na
jejich děti, myslel s dárky.
Stalin byl posedlý prací; našel si čas, aby zhlédl množství nových
sovětských filmů, pravidelně četl novinové úvodníky a zprávy z domova i ze světa a přijímal spoustu zpráv od lidových komisařů, kteří
dohlíželi na různé oblasti života v Sovětském svazu a chodili k němu
vždy výhradně přes Molotovovu kancelář. Na stole měl neustále připravenou bronzovou nádobku plnou tlustých do špičky ořezaných
modrých a červených tužek. Když se mu nějaký film, úvodník, článek
či zpráva líbily, vzal modrou tužku a opatřil je svými iniciálami JS.
Když naopak s nějakým dokumentem nesouhlasil, použil červenou
tužku, čímž pokaždé nesmírně zarmoutil Molotova.
Stalin byl pravý komunista a jako takový si nikdy nepotrpěl na pohodlí a luxus. Většinu času trávil ve svém prostém kremelském bytě,
kde žila také jeho dcera Světlana, a na dače Bližnaja v Kuncevu, kterou si nechal postavit v roce 1934; stála necelých devět kilometrů od
Kremlu, takže tam často vyrážel po večeři a zůstával tam přes noc.
Dača byla obklopena masivní zdí a Stalin tam měl k dispozici několik ložnic a přijímacích pokojů, místnost se stolem na biliár, chodby
lemované mapami a promítací sál. Dům byl neustále hlídán ozbrojenými strážemi a celý pozemek obklopoval neproniknutelný plot, ale
ani tak tam nesměl nikdo zůstat přes noc – jakmile hosté odjeli, Stalin
byl v domě docela sám.
Stalin i Roosevelt dobře rozuměli podstatě moci, věděli, jak ji získat a jak si ji udržet. Stalin vládl Sovětskému svazu od Leninovy smrti
v roce 1924; Roosevelt se stal poprvé prezidentem v roce 1933.
Oba muži byli mimořádně inteligentní a oba vynikali skvělou pamětí, byť každý trochu jinak. Rooseveltův autor projevů Sam Rosenman napsal: „V životě jsem nepotkal člověka, jenž by dokázal tak
rychle proniknout k podstatě složitého problému jako Roosevelt.
Pozorně vyslechl zprávu s řadou faktů a okamžitě se pustil do diktování projevu, v němž všechna fakta správně použil, bez sebemenšího
odkladu se mohl vydat na pódium nebo se posadit za čajový stolek
a promluvit ke všem shromážděným, jako by o všem, co právě zjistil,
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odjakživa věděl.“ Arthur Schlesinger hovořil o Rooseveltově „instinktivní schopnosti jít přímo k jádru věci, o jeho neskutečném citu pro
detail, fenomenální paměti, díky níž dokázal v hlavě neustále nosit
spoustu problémů, a o umění bleskově přecházet od tématu k tématu“.
Také Stalin byl známý tím, že snadno a rychle chápal a vše si skvěle
pamatoval, v čemž mu pomáhal jeho dar fotografické paměti, jímž se
Roosevelt pochlubit nemohl. Během jednání nepotřeboval „papír ani
poznámkový blok“, a přesto mu nikdy „nic neuniklo“; podle Andreje
Andrejeviče Gromyka, který se později stal sovětským velvyslancem
ve Spojených státech, měl „počítačovou paměť“. Berija prohlašoval, že
Stalin své okolí „ovládá svou neobyčejnou inteligencí“.
Dobří znalci a pozorovatelé lidské povahy, kteří měli příležitost
strávit v Rooseveltově blízkosti dostatek času, si nemohli nevšimnout,
že prezident je skvělý herec. Raymond Moley – člen mozkového trustu
Kolumbijské univerzity, skupiny výjimečně vzdělaných a bystrých
mužů, kteří Rooseveltovi radili a přišli mimo jiné s názvem „Nový
úděl“ – mluvil o Rooseveltově „pečlivě propracované masce pro veřejnost … o jeho druhé životní roli“. Peggy Baconová zase zmiňuje jeho
pronikavý, přímý pohled „upřímných očí neskutečně chytrého, ale
ani zdaleka naivního člověka … skutečně velkolepého herce starého
stylu“. Roosevelt jednou v rozhovoru s Orsonem Wellesem poznamenal: „Víš co, Orsone, ty a já jsme dva nejlepší američtí herci.“ A když
se viděl v jednom filmovém týdeníku, s úsměvem utrousil: „Vážně
mám něco z Grety Garbo.“
Stalin byl naopak proslulý svou neproniknutelně klidnou a tajemnou tváří sfingy.
Oba muže nyní čekalo první ze tří setkání, která se měla odehrát
bez přítomnosti Churchilla. To, že se setkání vůbec uskutečnilo, je
jasný doklad Rooseveltovy dominance, neboť britského předsedu
vlády jeho neúčast neskutečně zlobila. O setkáních samozřejmě věděl, stejně jako věděl, že na ně není zván. Své pobouření a vztek dal
přinejmenším jednou najevo před svým osobním lékařem, který byl
náhodou v dané chvíli právě po ruce. To, že ho oba státníci vynechali,
bral jako osobní urážku. Přitom se sám se Stalinem v Moskvě v roce
1942 již sešel, a dokonce ne jednou, ale hned několikrát, většinou
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pravda v přítomnosti Averella Harrimana, výjimečně i bez něj. Chtěl
Stalina informovat, že operace Overlord neproběhne, jak bylo naplánováno. „Moje cesta v roce 1942 s Averellem nebyla ani zdaleka tak
významná,“ zdůvodňoval své rozhořčení.
Všechna tři setkání byla pozoruhodná. Oba muži si v jejich průběhu pečlivě naslouchali, pozorně se sledovali a snažili se navzájem
jeden druhého odhadnout. Hovořili o svých hlavních záměrech a cílech a také o svých obavách. Žádná podobná setkání se nikdy předtím
neuskutečnila: Ještě nikdy se nesešli dva takto mocní muži, aby spolu
diskutovali o podobě poválečného světa. Aby hledali způsob, jak co
nejrychleji ukončit válku. Jak světu zajistit mír.
Doboví historikové všechna tři setkání často přehlíželi, přestože
o nich existují podrobné záznamy, které pořídil Charles Bohlen. Dokonce i Robert E. Sherwood, autor proslulého životopisu Roosevelt
a Hopkins, který vycházel z Hopkinsových zápisků, se o setkáních
zmiňuje jen zběžně, údajně proto, že Hopkins se osobně ani jednoho
rozhovoru nezúčastnil. Harrimanova kniha Zvláštní vyslanec k Churchillovi a Stalinovi (Special Envoy to Churchill and Stalin), která je
často považována za nejlepší záznam Teheránské konference, věnuje
setkáním jen několik málo řádků; samotný Harriman se zúčastnil jen
toho posledního. Schůzky obou státníků jsou opomíjeny také proto,
že způsobily jednomu z tehdejších nejvěhlasnějších historiků a skvělému vypravěči Winstonu Churchillovi tolik vrásek, že na ně raději ani
nemyslel, natož aby o nich psal. A právě k Churchillovi se většina dalších obracela jako k hlavnímu zdroji. Churchill se možných důsledků
jejich soukromých rozhovorů obával zcela právem, neboť právě v jejich průběhu, při setkání tváří v tvář, se Roosevelt a Stalin přesvědčili,
kolik toho mají společného.
Historicky první setkání oné slunné neděle v Rooseveltově obývacím pokoji trvalo čtyřicet minut, přičemž polovinu času zabral překlad. Roosevelt si vzal slovo jako první. Rozhovor obou státníků je
výjimečný tím, že se oba muži obešli bez obvyklých úvodních zdvořilostních frází. Mluvili zpříma a k věci, odpovídali si na otázky a zjišťovali, že na řadu věcí mají podobný názor. Za zaznamenání rovněž stojí,
že téma jednání vybral Roosevelt a celou dobu ho také vedl. A stejné
to bylo i při dalších setkáních.

