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Nemoc, nebo vražda?

V   roce 2012 vyšla v  Praze kniha Čechoargentince Juana 
Brauna, která už svým názvem – Evita. Jak byla za-
vražděna nejmocnější dáma světa215 – přilákala zájem 

části české veřejnosti interesované na latinskoamerickou pro
blematiku. Očekávala potvrzení spekulací, které se v  souvislosti 
se  smrtí Evy Perónové objevují v  podstatě od okamžiku, kdy 
bylo úmrtí první dámy Argentiny oznámeno. Sice se dočkala, ne 
však právě přesvědčivou formou, autor nijak netajil spekulativ
nost svého textu, a tak se čtenáři museli vrátit ke klasické litera
tuře. Tam se samozřejmě objevovaly různé informace o Evitině 
zdravotním stavu dávno před létem 1951, kdy část veřejnosti 
se znepokojením, další část ovšem s jistou škodolibostí registro
vala změnu jejího vzhledu, zejména viditelnou ztrátu váhy. Už 
v  lednu roku 1950 se začaly šířit pověsti o její operaci, již nakonec 
musela potvrdit i oficiální místa. Veřejnost spojila operaci s  fá
mou šířící se v souvislosti se slavnostním otevřením sídla odborů 
řidičů taxislužby v  Puerto Nuevo 9.  ledna 1950. Události se 
účastnila místní i vrcholná perónistická smetánka, sídlu požehnal 
farář a perónistický poslanec v jedné osobě Virgilio Filippo, pro
mluvila i Eva Perónová, na níž ovšem pozoroval další reprezen
tant perónismu Oscar Ivanissevich – vynikající chirurg a v  této 

215) BRAUN, Juan, Evita. Jak byla zavražděna nejmocnější dáma světa, 
Praha 2012.
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době ministr školství216 – známky neklidu. Evita sice slavnost ne
opustila, ale Ivanissevichovi se svěřila se silnou bolestí v pravém 
třísle. Chirurg pak provedl potřebná vyšetření a konstatoval zá
pal slepého střeva. Doporučil operaci, již také sám už 12. ledna 
za přísného utajení na jedné z  institucí, jež vybudovala Nadace 
Evy Perónové – Diagnostickém institutu – provedl.  

Okamžitě však začaly kolovat zvěsti o Evitině nemoci a úřady 
rozhodly skoncovat s mlčením. Vyšel oficiální bulletin s nepře
kvapivou informací: lehká operace proběhla úspěšně a Evita se 
brzy vrátí v plném zdraví do normálního života. Než tak stačila 
učinit, prošly institutem desítky vysokých perónistických funkci
onářů a kolem budovy nepřestávaly postávat stovky nervózních 
Evitiných stoupenců debatujících o jejím stavu. Všichni dou
fali v rychlou rekonvalescenci, někteří vyslovili obavy, aby návrat 
ke svému programu neuspěchala a respektovala v následujících 
týdnech doporučení lékařů. O několik dní později se už v Peró
nově doprovodu vrátila domů, do luxusní rezidence na Osvobo
ditelově Avenidě. Ještě před koncem měsíce pak začala se svou 
běžnou, byť redukovanou, činností. Těžko mohla také jinak. 
Dne 27. ledna zahajovala práci svým úvodním zasedáním první 
buňka Ženské perónistické strany, jejíž předsedkyně nemohla při 

216) Oscar Ivanissevich se narodil v  roce 1895 v  rodině chorvatských přistě
hovalců, vystudoval medicínu, kde se věnoval zejména chirurgii, navrhl nové 
operační postupy, byl považován za prvního argentinského plastického chi
rurga, ale věnoval se jako přesvědčený perónista i politice. Důvěra, jíž poží
val u Peróna, je vidět i z jeho jmenování velvyslancem ve Washingtonu v roce 
1947. Zůstal v  tomto úřadě ovšem jen do roku 1948, kdy jej povolali zpět 
do  Buenos Aires. Jeho návrat ovšem nesignalizoval projev ztráty postavení 
v nomenklatuře, spíš naopak. Stal se ministrem školství, do kteréžto funkce 
jej jmenoval Perón i po svém návratu do úřadu v sedmdesátých letech.
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této akci chybět. Rychle pak zapadla do obvyklého rytmu neu
stálých aktivit, jež přerušila pro chřipku na několik dní v březnu. 

Nepřestávala přitom odrážet domluvy svého skutečně vyni
kajícího a zodpovědného lékaře Ivanisseviche. Znepokojovaly ho 
podle jeho opakovaného vyjádření některé hodnoty rutinního la
boratorního vyšetření provedeného po operaci, a proto pacientce 
doporučoval, aby se dala vyšetřit důkladně. Doktor ji však pře
mlouval marně, podle některých lidí z  jejího nejbližšího okolí 
ji jenom strašil, navíc zbytečně, jako řadu svých pacientů. Je
den z jejích nejbližších spolupracovníků, Armando Méndez San 
Martín,217 šel ještě dále. Ministr si chce péčí o Evitu jenom po
sílit svoji politickou pozici. Evita přitom měla navíc plánováno 
na  rok 1950 ještě větší penzum různých akcí než kdy dříve, 
a kaž dé vyšetření by znamenalo další ztrátu času. 

K  obvyklým pracovním povinnostem přibyly v  roce 1950 
akce spojené se stoletým výročím – José San Martína, rokem 
San Martína ostatně nazvývali v Argentině celý rok 1950. Pro 
péronismus nebyl San Martín jenom významnou osobností 
argentinské historie, ale mužem kontinentálního významu. 
Synek seržanta španělských koloniálních oddílů se sice na
rodil  nedaleko Buenos Aires, ale v  pěti letech odjel s  rodiči 

217) Armando Méndez San Martín (1902–1958) vystudoval medicínu v Bue
nos Aires a po studiích zůstal na škole jako učitel. Patřil k Perónovým stou
pencům od jeho vstupu na politickou scénu, na konci čtyřicátých let působil 
na ministerstvu práce a po založení Nadace Evy Perónové se stal jejím prv
ním ředitelem. Jeho militatní vystupování ve prospěch perónistické výchovy 
ve školách mu v červnu 1952 vyneslo místo ministra školství. Za jeho úřado
vání se z knihy Smysl mého živta stala povinná literatura pro všechny stupně 
argentinských škol. Po Evitině smrti se jeho vztahy s Perónem zhoršily, nako
nec musel odejít z politiky a zemřel v zapomnění.
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zpět na Pyrenejský poloostrov, aby kráčel v  otcových stopách. 
Ve dvanácti letech vstoupil do armády, ve čtrnácti získal první 
zkušenosti z bojů v Africe, bojoval i na palubách válečných lodí 
a cestu ke slávě mu definitivně otevřela válka proti napoleonské 
invazi do Španělska. Projevil v  bitvách odvahu a rychle stou
pal nejen v hodnostním zařazení, ale také ve velitelských funk
cích. Nemohl přitom nesledovat politickou situaci ve Španělsku 
a v souvislosti s Napoleonovou politikou v celé Evropě. Během 
pobytu v Cádizu se stal členem zednářské lóže, kde se podle jeho 
životopisců účastnil diskusí o budoucnosti monarchie a jejích 
amerických kolonií. Počínání v bitvě u Jaénu mu pak vyneslo 
hodnost podplukovníka a velení nad jezdeckým plukem, ale pak 
přišlo nečekané rozhodnutí. Vzdal se vojenské kariéry ve Španěl
sku a v roce 1811 se vrátil do Ameriky, již opustil ve svých pěti 
letech. Tady nabídl své služby povstalecké juntě, která sice vi
děla v nabídce španělský úskok zaměřený na rozložení vlastenec
kých sil, ale v naprosto beznadějné situaci riskovala. Jmenovala 
San Martína velitelem demoralizovaných jednotek a  s  úžasem 
sledovala jeho počínání. Během několika týdnů odvrátil porážku 
a zatlačil Španěly do defenzivy, z níž se už nevymanili. A nejen 
to, v  následujících letech vybudoval na západní hranici skvěle 
připravené jednotky, s  nimiž prošel v  lednu 1817 andskými 
průsmyky a  pronikl do generálního kapitanátu Chile. V  bit vě 
u Chacabuca rozbil jádro španělských sil v regionu a o rok poz
ději zlikvidoval v  bitvě u  Maipú zbytky koloniálních oddílů 
v této části kontinentu. 

Na palubách britských válečných plavidel vyrazil potom 
se svými jednotkami do Peru. Obsadil Limu, kde mu městská 
rada udělila titul Osvoboditel a nadala jej diktátorskými pra
vomocemi, aby mohl dokončit osvobození této části Ameriky 
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ze  španělského područí. San Martín však po jednání s  dalším 
protagonistou válek za nezávislost Jižní Ameriky Simónem Bo
lívarem v Guayaquilu o budoucnosti už téměř totálně osvoboze
ného kontinentu rezignoval na všechny své tituly a funkce a odjel 
zpět do Evropy, kde ve Francii v  roce 1850 zemřel. Argentina 
a celá jižní část Ameriky ho nepřestala považovat za vítěze nad 
španělskou armádou, muže, jenž otevřel cestu k nezávislosti re
gionu a jednotící osobnost oblasti, k jehož odkazu se pak hlásila 
řada politiků snících o hegemonii v této části Ameriky. 

Patřil k nim i Perón, hodlající využít kulatého výročí nejen 
k připomenutí San Martínových zásluh, ale také posílení svého 
vlastního postavení v Argentině a mezinárodní pozice vzhledem 
k  sousedům. San Martína tak připomínali při cestě prezident
ského páru po řekách argentinského vnitrozemí na konci května, 
i při cestě, již podnikla v následujících týdnech sama Evita autem 
a vlakem po severní části země. Všude ji přijímaly s patřičnými 
poctami místní autority a nadšeně zdravily tisícihlavé davy kolem 
cest a na nádražích. Mohly sem přicházet i proto, že místní úřady 
vyhlásily na příslušné dny pracovní volno a stovky perónistů 
a perónistek zbožně naslouchaly Evitiným slovům při otevírání 
nových školních budov, zdravotnických středisek a úřadoven 
odborů. Během necelých čtrnácti dnů přednesla téměř čtyřicet 
projevů. Mezi členy jejího doprovodu patřili kromě několika 
odborářských funkcionářů i kadeřník a modistka, dbající o její 
dokonalý zjev. Při rozhovorech se členy skupiny se přitom opa
kovaně vracela ke kynologické soutěži, do níž přihlásila svoji čis
tokrevnou fenku pudlíka s francouzským jménem Boule de Neige 
de Latour. Evita ji ovšem nazývala Černuškou a v soutěži Kennel 
klubu s  potěšením přijala rozhodnutí poroty. Už současníci se 
ovšem tázali, do jaké míry bylo první místo Černušky výsledkem 
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jejích kvalit a do jaké míry ovlivnilo rozhodování komise posta
vení majitelky. 

Mnohem důležitější než úspěch Evitiny fenky byla změna 
na místě ministra školství. Dne 17. května totiž podal Oscar Iva
nissevich „z osobních důvodů“ demisi a prezident ji přijal. Jme
noval na jeho místo jednoho z nejbližších spolupracovníků svojí 
manželky Mendéze San Martína a není proto divu, že se mluvilo 
o Evitině roli v celé záležitosti, také s odkazy na údajné napětí 
mezi Ivanissevichem a jeho nedávnou pacientkou. 

Oba však zachovávali v této věci naprosté mlčení, jež prolo
mil Ivanissevich až po víc než patnácti letech. Za příčinu kon
fliktu s Evitou označil situaci po její lednové operaci. Zjistil při 
ní cystu na děloze, a třebaže ji nepovažoval za maligní, důtklivě 
nabádal k důkladnému vyšetření a případnému operačnímu zá
kroku. Argumentoval přitom případem Evitiny matky, jež pod
stoupila identickou operaci s dobrým výsledkem. Dočkal se však 
razantního odmítnutí, a navíc si musel vyslechnout i obvinění. 
Patří zřejmě k těm, kdož se snaží jí zabránit v účasti na politic
kém životě. „Nesahejte na mě“, měla hystericky syčet, „mně nic 
není.“ „Chtějí mne vyřadit z politiky. To se jim ale nepovede.“218 
Po odchodu z ministerstva se vrátil k medicíně, ale oddaným pe
rónistou zůstal i nadále. Jistě sledoval také Evitino počínání a ur
čitě si kladl otázku, zda se ve své diagnóze nezmýlil. 

Léto roku 1950 patřilo k nejhektičtějším obdobím života pre
zidentovy manželky. Ve své kanceláři bývala někdy už v pět hodin 
ráno, jindy tam naopak trávila skoro celou noc. Denně konfe
rovala s někým ze svého úzkého okruhu, do něhož patřili odbo
roví předáci i někteří ministři. „Evitisté“ tak vedli ministerstva 

218) Cit. podle LUNA, F., Perón y su tiempo…, II, s. 81.
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práce, školství, komunikací či hospodářství. Mezi Freirem, Men
déz de San Martínem, Nicolinim a Cereijem hrál velkou roli po
slední z nich. Nezastával jen funkci ministra, pracoval pro Evitu 
i  přímo v  její nadaci. Blízko měl k Evitě také Hernán Benítez, 
univerzitní profesor a kněz na faře v Saavedra, i generální sekretář 
odborového svazu José Espejo. Za příslušníka klanu považovali 
současníci také předsedu poslanecké sněmovny horlivého peróni
stu Hectora Cámporu. O jeho vztahu k perónismu a Evitě svěd
čil osobní dárek, jenž pro ni nechal vyrobit. Na zlatém náramku 
visely drobné přívěšky v podobě národní vlajky, perónistického 
znaku, Evitina pejska či plíšky s daty narození manželského páru 
a datem jejich sňatku. Cámpora pak osvědčil svoji věrnost Peró
novi v maximální míře na počátku sedmdesátých let. Kandidoval 
v  prezidentských volbách a po vítězství umožnil Perónovi ná
vrat ze španělského exilu. Potom abdikoval a otevřel cestu k dal
ším prezidentským volbám, v nichž musel podle všech seriózních 
předpovědí zvítězit, a také zvítězil, Juan Domingo Perón. 

To však byla v  létě roku 1950 ještě vzdálená budoucnost, 
a třebaže i Evita a její kroužek uvažovaly také ve vzdálenějších ho
rizontech, věnovaly v běžném politickém životě větší pozornost 
bližším datům a cílům. Mezi prioritní patřil v  polovině roku 
jeden z největších perónistických svátků, 17. říjen. Nebylo žád
ných pochyb o formálním průběhu oslav, ty byly předem dané, 
slavnostní projevy z vyzdobeného balkonu na Casa Rosada. Sta
rosti vzbuzovalo jen počasí, letní měsíce roku 1950 přinesly ne
obvyklý chlad a zima mohla odradit publikum od různých 
uměleckých akcí, jež budou předcházet projevu prezidenta do
provázeného na balkonu předními představiteli perónismu. Po
časí se nakonec umoudřilo a desítky tisíc lidí se shromáždily bez 
obav z nachlazení. 
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Ještě dřív než Perón promluvila k davu Evita. Mluvila o ob
rození národního ducha, přišlo s nástupem perónismu a přineslo 
spravedlivé ocenění práce s úplným a konečným osvobozením 
člověka. Využila příležitosti k útoku na oligarchii, „prodala zdroje 
našeho bohatství“, ale naštěstí nemohla stejně prodat národního 
ducha. Dokázala využít zkušeností z rozhlasových dramat k pre
zentaci rozdílů mezi pochmurnou minulostí a zářivou budouc
ností: „Strhněme radostně temné sirotčince, abychom mohli 
postavit bílé a veselé stěny Dětského městečka, školních družin, 
poliklinik, dopravních čekáren, domovů pro dělnice a staré lidi, 
studentského městečka a městečka univerzitního, letní tábory, 
ubytovny pro matky, školy a lidové jídelny. Vymeťme naším jus
ticialistickým koštětem chalupy a chatrče a postavme dělnické 
čtvrti, jak si to žádá sociální důstojnost našich dělnických mas. 
Skoncujme s almužnou, abychom vyzdvihli solidaritu jako dílo 
spravedlnosti. A pokračujme radostně v boji, protože jeho cena 
je příliš krásná a velká než abychom se jí vzdali. Touto cenou 
je štěstí, blahobyt a budoucnost našeho milovaného lidu desca
misados.“219 Bouřlivý aplaus odměnil potom Evitu a zároveň vítal 
hlavního řečníka. Podle Félixe Luny prosloví Juan Domingo Pe
rón za několik minut jeden ze svých nejlepších projevů.220 Opa
kovaně v něm odkazoval na 17. říjen 1945, srovnával Argentinu 
prvního mírového roku s Argentinou roku 1950 a tázal se svých 
nadšených přívrženců, zda se naplnily jejich naděje. Po souhlas
ném volání pokračoval v projevu, který vešel do dějin perónismu 
veřejnou prezentací stručných zásad justicialismu. Vyjmenoval 
jich dvacet, v některých případech velmi konkrétních, v  jiných 

219) Cit. podle LUNA, F., Perón y su tiempo…, II, s. 85.
220) LUNA, F., Perón y su tiempo…, II, s. 85.



] 277 [

) Nemoc, nebo vražda? (

neobyčejně vágních a umožňujících různý výklad. Sám Perón je 
později rozváděl do podoby podstatně se lišící podle posluchačů 
a čtenářů, jimž byl výklad určen. 

První bod vykládal perónistickou demokracii, prezentovanou 
jako demokracii „opravdovou“. Tuto demokracii chtěl lid a vy
značovala se jediným zájmem, zájmem lidu. Druhá pravda připi
sovala perónismu lidovost, vše v klasické politice bylo podle této 
pravdy protilidové, a tudíž neperónistické. Podle třetí pravdy pra
coval každý perónista pro Hnutí, ten, kdo v jeho jménu sloužil 
nějaké skupince či vůdci, byl perónistou pouze podle jména. Pro 
perónismus existovala jediná třída, ti, co pracují. Pátá pravda při
suzovala v „Perónově Argentině“ obrovský význam práci. „Práce 
je právem, které vytváří důstojnost člověka, a je také povinností, 
protože je spravedlivé, aby každý vyrobil přinejmenším tolik, ko
lik spotřebuje.“ Podle další pravdy nemohl být pro žádného pe
rónistu nikdo lepší než jiný perónista. Sedmá pravda varovala 
před přeceňováním vlastní osobnosti. Pokud se tak perónista cítil 
něčím víc, než skutečně byl, „začal se proměňovat v oligarchu“. 
Osmá pravda pak stanovila pořadí priorit v  politice: na  prv
ním místě vlast následovaná Hnutím a nakonec lidmi. Politika 
pak nebyla perónismu cílem sama o sobě. Byla prostředkem 
dosažení dobra pro vlast, štěstí jejich synů a národní velikosti. 
Desátá pravda vymezovala „dvě paže“ perónismu: sociální spra
vedlnost a sociální pomoc. Jimi se lidu dostávalo objetí v náručí 
spravedlnosti a lásky.

Druhou desítku pravd charakterizovala větší stručnost. Podle 
jedenácté neusiloval perónismus o vnitřní spory, ale o národní 
jednotu. „Přál si hrdiny a ne mučedníky.“ V  nové Argentině 
měly být jedinými privilegovanými děti. Třináctá pravda zdůraz
ňovala význam učení. Vláda bez učení byla pro peónismus jako 
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tělo bez duše. Měl tedy svoje učení v  justicialismu. Ten potom 
vymezovala čtrnáctá pravda jako novou filozofii života: „jedno
duchou, praktickou, lidovou, hluboce křesťanskou a hluboce lid
skou.“ Jako ekonomické učení realizoval justicialismus sociální 
hospodářství, kde kapitál sloužil hospodářství a hospodářství so
ciálnímu blahobytu. Jako sociální učení uskutečňoval justicialis
mus sociální spravedlnost, která dávala každému jednotlivci jeho 
právo v sociální sféře. Osmnáctá pravda požadovala pro Argen
tinu sociální spravedlnost, ekonomickou svobodu a svrchovanost 
v politické oblasti. Devatenáctá pravda vyhlašovala ustavení cen
tralizované vlády, organizovaného státu a svobodného lidu. Dva
cátá pravda označovala za největší bohatství státu lid: „V této 
zemi je tím nejlepším, co máme, lid.“ 

Přítomný lid honoroval celou dobře připravenou akci se 
znamenitými projevy nadšeným voláním a mohutným potles
kem. Evita i její manžel mohli být spokojeni a odjeli na dvou
týdenní dovolenou mimo Buenos Aires na venkovskou usedlost 
San Vicente asi padesát kilometrů od hlavního města. Perón 
ji koupil už v  roce 1943 jako prosté stavení obklopené ovšem 
velkým pozemkem. V  roce 1947 ji manželé nechali přestavět 
do podoby luxusního venkovského sídla, pro prezidenta tu vy
budovali dokonce rozhlasové studio, kde mohl nahrávat svoje 
projevy či je odtud přímo vysílat. Perónovi zde potom trá
vili často chvíle odpočinku,221 s větším nadšením patrně Perón. 

221) Usedlost San Vicente se stala takovým symbolem perónismu, že ji po Pe
rónově pádu v září 1955 vítězové vydrancovali a stát pak zkonfiskoval. Opuš
těná zůstala až do roku 1973, kdy ji Perón nechal opravit a začal znovu se 
svou třetí manželkou používat. Po puči, jímž vojáci zbavili Isabelu Peróno
vou úřadu, sloužila usedlost dokonce jako její domácí vězení. Nové slávy se 
dočkala až s návratem perónismu v devadesátých letech a pak zejména na po
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Považoval – stejně jako část argentinské společnosti už od konce 
19. století – občasný pobyt na venkově spojený s popíjením maté 
a opékáním hovězích žebírek za prostředek posilování argentin
ské identity. V jeho případě hrál nepochybně svou roli i fakt, že 
tento způsob života odpovídal tradicím honáků dobytka – gau
čům, proslulým dokonalým ovládáním všech fines jezdeckého 
umění. Jízda na koni patřila také nejen k Perónovým zálibám, 
ale zároveň k  aktivitám, v nichž bývalý voják opravdu vynikal. 
Evita se sice na venkově narodila, i jako děvče ji však přitahovaly 
spíš činnosti rozvíjené v uzavřených místnostech a po odchodu 
do Buenos Aires venkovské radovánky bez lítosti oželela. 

Svůj názor na San Vicente dala naposled jasně najevo v říjnu 
1951, když tam měl manželský pár na několik dní odjet, Evita 
tvrdošíjně odmítala. „Je to vězení. V tom tichu si nemohu odpo
činout.“222 Perón ji přesvědčoval odkazem na možnost telefonic
kého spojení a s tímto argumentem uspěl. „Když ji upozornil, že 
odtud může používat telefon, změnila názor a telefonovala celé 
dny. Znechucený Perón nařídil aparát odpojit, ale Eva odhalila 
úskok. Vlastníma rukama uvedla věc do pořádku a pak mi naří
dila, abych zakrývala telefon polštářem a generál tak nemohl sly
šet zvonění. Zaznamenávala jsem hovory na papírek a  skrytě jí 
ho předávala.“223 Možnost udržovat telefonické spojení s přáteli 
v Buenos Aires však jistě nebyla jediným důvodem, proč zůstali 
manželé na usedlosti skoro dva týdny. Evita jistě ustoupila také 
hlavně kvůli manželově radosti z možnosti denně vyjíždět na koň

čátku 21. století. Vzniklo zde muzeum 17. října, shromáždili zde různé dary, 
jež dostala Evita i Juan Domingo Perón. 
222) Svědectví Irmy Carbrey de Ferrari, in: BORRONI, O. – VACCA, R., 
La vida…, s. 297.
223) Tamtéž. 
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ském hřbetě a po návratu opékat na otevřeném ohni nejlepší 
kousky z vyhlášených argentinských dobytčat. Veřejně ohlášená 
dovolená jí navíc poskytovala omluvu z akce mající nepříjemné 
politické konotace. Dva dny před velkým shromážděním pe
rónistů na Náměstí 25. května pořádali mladí katolíci v  Luna 
Parku – tedy na místě, kde se v roce 1944 Evita setkala na chari
tativní akci patrně poprvé s Perónem – shromáždění, kam prezi
dentský pár poslal svoji zdravici. Když ji organizátoři předčítali, 
ozvalo se několik výkřiků, předznamenávajících roztržku mezi ar
gentinskou katolickou hierarchií a perónismem. Slova „Bůh je Je
žíš“ mohla sice znamenat pouhou provokaci, na druhé straně pak 
odmítnutí tendence patrné u části militantních perónistů včetně 
Evity, ta hovořila často o Perónovi jako o Bohu a obdivovatelé 
svojí božské vůdkyně žádali její svatořečení. 

Událost se první dámy nepochybně dotkla a prezidentský 
pár se omluvil, s  odvoláním na zasloužený odpočinek, z účasti 
na eucharistickém kongresu, který se konal za přítomnosti nej
vyšších představitelů argentinských katolíků a papežova zástupce 
kardinála Ruffiniho, ten jako papežský legát kongresu předse
dal, v posledním říjnovém týdnu v Rosariu. Veškerý tisk přinášel 
o setkání obsáhlé zpravodajství, a třebaže měl svoje vysoké za
stoupení i perónistický režim osobou viceprezidenta Hortensia 
Quijana, nepřítomnost nejvyššího představitele státu vzbuzovala 
značnou pozornost. Perónovi se v této době ještě snažili udržovat 
s  vlivnou součástí argentinské společnosti dobré vztahy, a tedy 
nakonec do Rosaria odjeli. Evita využila příležitosti k  meziná
rodní propagaci svých aktivit a osobně pozvala Ruffiniho k ná
vštěvě několika sociálních zařízení své nadace.

V  listopadu se potvrdily dlouho kolující pověsti o Evitině 
těžké nemoci. „Bylo to, když přijel severoamerický profesor, 
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aby ji operoval. Už dlouho předtím jsme měli podezření, že jde 
o něco moc špatného, ale nikdy se to nepotvrdilo. Od listopa
dové operace roku 1951 se Eva držela na nohách díky utišují
cím prostředkům. Ale léky a drogy měly svoje hranice: musela 
vydržet hrozné bolesti a strašné utrpení.“224 Od kritického pod
zimu se už nemohla bránit lékařské péči tak, jako činila dříve, 
kdy využila i úskoků, aby se lékařům vyhnula. „Vždy lékařům 
unikala přes své ztráty krve, své oteklé kotníky a stálý horečnatý 
stav. Od roku 1950 měla silné bolesti. Mohla se včas léčit, ale ne

224) Svědectví Atilia Renciho, in: BORRONI, O. – VACCA, R., La vida…, s. 299. 

Eva Perónová promlouvá k příznivcům 17. října 1951 
na Květnovém náměstí během druhé prezidentské kampaně. 

V tuto dobu byla již tak slabá, že nedokázala stát bez
Perónovy pomoci. (Zdroj: Wikimedia Commons)
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