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eskoslovenské dobrovolnické le^ie v Rusku vytváely se a žily za zcela výjimených pomr. Zárodky
jejich sice vrstaly v starou pedrevoluní ruskou armádu, a nebýti ruské revoluce, byly by se vrátily
ideov snad chudší, než legie italské a francouzské.

nmž

se
Ale ruská revoluce, roztavivší prostedí, v
zrodily, uvolnila je jako cizí tleso, plod vyrostlý z jiných dob a neruských
a umožnila jim žíti skoro úpln samostatným životem uzaveného celku, odlišného od svého okolí. Ony rodily se, žily, vyvíjely
se
trply, mly své vlastní djiny, svj vlastní polipevraty. 2ivot jejich byl tžtický život, své krise
kou školou, pokusem spoleenského života a má tedy
význam
po stránce sociologické. Na šedém pozadí
výbuchem revoluce ze dna zvednutého lidského moe
vynikly oste charakteristické rysy naší povahy i naší
domácí výchovy: ale pod kladivem tvrího holého
osudu povolily
ony zákonm všelidským. Jinými
vsunul je osud v dílnu velké doby, jinými vyšly. Vrátivše se, nezapadly už do tpho ložiska, z nhož je ped
šesti lety výbuch vojny vyzvedl. Nechápav hledlo
okolí na legionáe; otcové svým dtem nerozumli.
Jim samým pak, zmužnvším ve svt, bylo tsno a

pomr

i

i

i

i

nepohodlno v dtském kabátku doma.
Jestli život a prostedí zanechalo tak hlubokou stopu
na ruských legiích, tu ony naopak jako vykované cizí
tleso zstavily za sebou hlubokou brázdu ve svt,
jímž prošly, a jako cizí tvrdé tleso cítily se dlouho v
rozmklém prostedí doma.
Ruské legie staly se do jisté míry initelem svtovým; a to nejen ve svých akcích v Evrop a Asii. ale
i

pi svém návratu kolem svta. ]^ký kvas, jaké vzrušení pocítila
Amerika pi pouhém jich doteku!
Tak legie v rukách železného osudu konaly urité
i

i

djinné

poslání. Jejich nacionalism, ocitnuv se v ohnisku planetárního perodu, musil sraziti se s až utopi-

istým internacionalismem jako ohe s vodou.
Bolestné bylo pehodnocování hodnot. Nemilosrdn

sticky

V

djinách ruských legií
linii od nacionální
Armáda, hledajíc v bojích

pálila revoluce pozlátko frází.

zeteln možno vidti vývojovou
k sociální

revolunosti.

vnitní rovnováhu, posunula se tak jako celek daleko
ku pedu
to jest blíže vítznému budoucnu.
i

—

Revolucionování armády nebylo od poátku uvdomlým pochodem mysli k socialismu. Revoluní socialistická myšlenka stala se tu spíše spojencem i ástí
revolunosti. Té revolunosti, která vždy erpá svoji
sílu rozmachem pes hranice stízlivých možností: která vždy rozletí se k vnému slunci, aby uinila nku pedu, dále od prokolik krok po kulaté zemi:

vné

—

nmu. Pou podobná

šlého
blíž k
také v nekonené spirále
nebes.
i

spchá

pouti zem, která
k pohlcení ideálem

touhy po právu samostatného
národního života, vzklíily z istého nacionalismu,
zplozeného a vychovaného ve svt národního útisku.
Z národa, zhýkaného již evropskou kulturou, revoltujícího pouze slovy, sraženého v rabskou pokoru prvním tvrdým gestem imperialistické vojny, vyšli ruští
legionái jako mizivá menšina sice, ale pece jako první
vlaštovky, prozrazující smr touhy celku.

Ruské

legie vyrostly z

starém svt, v nmž zápasily státy jako organisace nacionáln-státního vykoisování, nebylo v pedstavách mass konkrétního vyššího celku nad národ organisovaný v takovémto stát. Pro široké vrstvy li-

Ve

ideál svobody nacioiiáliií. Jestli náš
utlaený »náro(l« cítil blízko
utlacnéh(j »lovcka«,
byl to pouze pirozený sjednocující vliv spoleného
utrpení. Odtud
pro utlaeného »lovka« u nás, národnostní osvobození znamenalo do urité míry
osvo-

(l()\ ncJNyšc stál

i

i

i

bození sociální.

utlaeném národe

\^

Na

ti^ída.

ní

cítila

útisk nejvíce nejnižší jeho

spoívala tíha útisku nacionálního

so-

i

A ponvadž

pocit dvojího útisku, nacionálního i sociálního, zvyšoval i revolunost duší, proto
jádrem národních revoluních legií byl eský pracující
ciálního.

A

proto také ruská revoluce, jež dávala nadji na
spravedlivjší ešení sociální otázky, dala nejvtší rozmach rusk3^m legiím. Od ní ony naplnily se svým charakteristickým ideovým obsahem. Proto již od této doby
jasn vyjádena je vedle touhy po nacionálním právu
a spravedlnosti i istá, žhavá touha po spravedlnosti
sociální. Boj nacionální tím práv stává se istším.
Touhou po sociální spravedlnosti vyvýšuje se k poznání, že píinou nacionální nespravedlnosti, útisku a
vykoisování není ten i onen koilektiv národní, ale
vlastnost »národních« vlád, onen skrývaný dosud iimperialism, a že
nitel, usvdený ruskou revolucí
tento imperialism »národních« vlád je vrozenou vlastností vládnoucího kapitálu.
Toto poznání vede pak
nacionální revolucionáe do tábora odprc kapitalismu,
do tábora socialistického, ba odtud z ásti až
k internacionalismu. Vždy je-li cností podíditi zájmy
osoby, rodiny, obce, stavu zájmm národa a státu, bude stejnou cností podíditi i zájmy národa a státu zájlidstva jakožto nejvyššího »celku«; z blaha všelidského vychází pak nejlepší záruka blaha státu, náosobnosti.
A je-li nacionální a státní
roda, obce
zdraví
celku,
bude zdravým v podegoism píznakem
stat bezohledný egoism stavu, obce, rodiny, osoby.
lid.

i

—

—

mm

i

i

\'

žila

prvním nadšení srdcí obtovavších se za ideál,
pedstava ideálního národa, ideální vlasti, svta lá-

sky a bratrství. \'lastní víra a vlastní láska dala snu
rysy reálnosti. Všichni, kteí obtav vrhli na vážky
všechno, co mli, byli hotovi upímn brát a dávat navzájem lidská práva. A pouze tato všeobecná
víra v sociální ideál, oekávající armádu na konci všech

dvivá

boj

a utrpení,

mohla

svým tlem

chrániti

její

nacio-

nalism i v žáru sociální revoluce. Teprve krutá škola
sibiská, rozbíjející postupn píjemné illuse, obnažující stízlivou, nahou, neradostnou skutenost, poala
pesunovati tžišt z národn-sociální rovnováhy vždy
více a více v stranu ideálu sociálního, až nakonec s dostižením nacionálního cíle, když obsah nacionální svobody byl již vtlen ve skutek ped zraky armády, vystoupil ideál sociální jakožto hlavní a
jediný
na pední scénu. Se
celá
cílem mní se
fronta a celý pohyb mass. Jestli do té doby pohánny
hlavn silou nacionální myšlenky byly slepou figurkou
v rukách spojenc na svtové šachovnici, slepou k ruskému revolunímu prostedí, tu v pomrech, kdy hlavní silou stává se sociální myšlenka, je tomu práv naopak. Armáda stává se neobyejn citlivou k sociálním
otázkám. Je pochopitelno, že armáda, stmelená ze všech
sociálních prvk, vsunutá mocnými hrái na pole obanské tídní války, musila rozložiti se na svoje ol)anské, tídní a stavovské složky. Armáda, jež zrodila

tém

zmnným

se

z

vle

sloužiti

svému

lidu

proti

i

vlád nmeckého

ímperialistického kapitalismu, nemohla býti spolehlivým nástrojem vlády jiného ímperialistického kapitalismu proti ruskému lidu. Tím mohla býti nejvýše ta
její ást, jejímž tídním zájmm sloužila ona vláda, a
ta, z níž nové pomry uinily její »zízence«.
Ono období porušení vnitní rovnováhy nacionálnsociálního ideálu, obd(^bí od konce roku 1918 až [)0 ná-

10

\rat

(K) \lasti, je

ncjduležitéjšíiii a iu'j/.aiiina\jšíiii oh-

Nebo

tehdy byl j)r<)ží\án perod
tisíc našich pi-iskišníku, tehdy i)ráv vytváen l)yl jiný
svtový názor, jenž dal jim více lidského uvdonini
a ukázal svt z vyššího a jednoduššího stanoviska; dal
nahlédnouti za kulisy svtové scény a rozšíil rámec
(lohíiii

jejicli

v ži\()t Ic^ií.

píliš úzkého patriotismu.

Pedkládaná námi knížka pi vší své nepatrnosti má
liistorii. Myšlenka její vznikla již za dlouhých

též svoji

nucenV^ch zahálek druhého roku sibiské anabase. Živily ji už v Sibii snahy opuštných spojenc našich
z ad sociálních revolucioná, kteí doufali proniknouti
tak ped eskou veejnost; podporovaly ji zvdavé žádosti z eské i ruské strany v Americe. Ale hlavn roz-

hodujícím tu bylo, že po piznání skutené sibiské
storie

volalo

hi-

samo svdomí eské revoluní armády

nesetných projevech resolucích.
\>dle této myšlenky a nezávisle od ní v lét 1920
rozhodnuto na schzi delegát II. sjezdu sibiských lev

gií,

i

kteí

trvali

na provedení sporu

ským vedením do konce,

—

s

oficielním sibi-

nedvovali vládní koinnost skuten také ztratila
ale

misi vyšetovací
(jejíž
se kdesi beze stop)
vydati na rychlo na svou obha-

—

jobu všecky sjezdové dokumenty s historickým doprovodem ve form brožury. Tuto práci pevzal ochotn
delegát téhož sjezdu br. Ing. Jaroslav Husák, který
brzy potom obrátil se s žádostí o pátelskou pomoc k
podepsanému. Ale pi rychle nastupující neasovosti

takového thematu konila vc tím, že br. Husák stal
Nemluv o teclinické
se cenným spolupracovníkem.
námt,
pomoci, pispl adou dokument, poznámek
kapitolu
a resolucí« pro VII.
sestavil výtah z
a poídil adu peklad ruských dokuTuent.
i

»ád
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vdn

Vedle práce bra. Husáka teba
oceniti i práci
bí. dra. V. Charváta a Boh. Pikryla, ktei v rukopise
celou knihu peliv prohlédli.
nutno vele
podkovati i bru. Jos. Davidovi, jenž ochotn dal k disposici celý svj soukromý archiv s cennými doku-

Konen

menty

a záznamy.
Práce v celku nemže a nechce býti ani pouhým, ani
úplným historickým pehledem života ruských legií.
Byl by to úkol nad naše možnosti a sily. Vždy i pi
této práci jsme nuceni prositi za shovívavost. Všechny
nedostatky její, jichž jsme si pln vdomi, omlouváme
skromností sil, nedostatkem volného asu klidu uprosted existenního shonu a spchem, s nímž musila býti
kniha psána. K tomu ješt tžce dobývají se oficielní
prameny. Archiv sibiských legií dlouho ješt nebude
sebrán a uspoádán. Jeho správa zasluhuje díky hlavn
za ochotu a dobrou vli, která byla vtší, než možnost
vyhovti požadavkm. V literatue legionáské, pi její
jednostrannosti, pes znanou poetnost, nelze nalézti
mnoho cenného. Také k pekladm dokument v ní
uveejnných nelze míti plnou dvru. V nkterých
z nich, jichž originály se zachovaly, jsme se o jejich
nepesnosti pesvdili a je opravili; u nezachovaných
jsme tak uiniti nemohli. Tak na p. v dokumentech
dležitých pro okolnosti konfliktu s. armády se sovtskou vládou, publikovaných v knize bra. K. Zmrhala: »Armáda ducha druhé míle«, jsme zjistili tyto vcné
nesprávnosti pekladu: místo: »toliko s podmínkou«
je peloženo: »pi nezmnitelné smlouv«, místo: »s
i

—

»a cení
podmínkou jich estné a upímné loyálno!sti«
Z dostupjich estnou a záivou loyálnost« atd.
ných dnešního dne ruských autor nejzajímavjšími
mohou býti dojmy a myšlenky lena omské vlády
Kolak«,
G, K. Ginse (v knize »Sil)ir, sojuzníky

—

i

12
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1918
1920. I.
protivné strany

a

H.

Cliarl)in,

(lil,

1921).

Prameny

nám dosud al)solune uzaveny. Za takových okolnosti znanjší roli získávaji
lu soukrom nal)yt zi)rávy a dokumenty, zejména od
ruských informovaných pátel, z nichž mimo jiné vdjson

né zmínky zasluhují: B. D. Markov, P. J. Michajlov,
A. A. Krakoveckij, M. G. Molotkovskij a A. Speranskij. V takové situaci také bezdky snad píliš neskromn vynikají
vedouce celkovou linii knihy
tyto
vlastní pozorování a dojmy autora. Ostatn
nové a soukromé vci uložené v knížce mohou býti
samý v jistém smyslu dokumentem.
Páli bychom si podati celkov}^ obraz oné prošlé výjimené cesty legií životem, pokud síly naše staí k dobré vli, jak zstal dnes v našem nazírání a jak se
jeví z fakt prožitého
i
když ona historie bude snad
vhodná za pomcku k vlastenecké výchov.
Chtli bychom i svými slabými silami initi tak klidn
a nestrann, pokud v dnešní dob jest to vbec lidsky
pi tom v podrobnostech
možno. Není pochyby, že
mžeme se mýliti. Ale máme pece to dobré vdomí,
že
pes ony možné nepesnosti v detailech, pece jenom hlavními liniemi celkového obrazu kreslíme holou

—

—

i

i

—

mén

i

i

skutenost.
Tar.

Kratochvíl.
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Naše armáda

je

revoluní

.

.

.

Naši dobrovolníci nepestanou být
revolucionái ani po dobytí naší svo-

body

.

.

Cesta
a

.

revoluce

kamenitá

.

.

je

klikatá,

»Ceskoslovenský doník«,
ledna 19 18.

trnitá

.

i.

(14.)

«

I.

eskoslovenský živel na Rnsi skládal se podstatn
ze dvou odlišných prvk.
Prvním byli eši a Slováci v Rusku usedlí. Byli to
ti eši a Slováci, jež vtšinou praktický smysl vyvedl
;<e

staré vlasti a jimž ruské prostedí

pevahu

umožnilo uplat-

emeslné vysplosti. 2ilo-li
se jim v carském Rusku hmotn dobe, bylo pro
carské Rusko ideálem, který spojovali se sny o staré
vlasti. Proto byli pevážnou vtšinou monarchistickoniti

své obchodní

i

n

konservati\^ní a snili o toim, že eskoslovenská » korun a
svatováclavská zazáí v lesku koruny Romanovc«. To

v jejich hlavách vznikla myšlénka vlasteneckého pestupování na pravoslaví, od nich vycházela agitace
pro baušku cara mezi dobrovolníky a zajatými Cechy a Slováky, jež ujímala se
snadno u lidu
vychovaného v nenávisti k
a v naivním, nekritickém panslavismu. Tmto kruhm dkují první naše
dva pluky za svá pvodní pojmenování: první pluk
sv. Václava a druhý pluk sv. Cyrilla a Methodje, i za
plukovní ikony. Jimi aranžovány podobné vci, jako
pozdravná adresa 3. pluku caru Mikuláši II. pi píležitosti hromadného pestoupení dobrovolník tohoto
pluku na pravoslaví 3 msíce ped jeho svržením. Podle ní »potomci Husa a 2ižky«, »kter3hn již díve
dostalo se štstí, že carským slovem byli osvobozeni,
skládají k nohám zbožovaného Slovanského Monarchy city neomezené oddanosti Jeho Velienstvu,
slovanské myšlence a ruskému národu.
Tmto Cechm a Slovákm, bytím, výchovou, pospjatým s carvahou a tedy i politickou linií
bylo spojením
souruenství
ským Ruskem, slovanské
všech Slovan pod jediným žezlem Romanovc v jediné církvi pravoslavné; proto jejich snahy šly sou-

pomrn

ímu

tsn

2

17

bžné

rcakního ruského panslavismu. Jisté, že
tu vedle pochopitelných lidských majetkových zájm
Cech v Rusku a vedle pizpsobivší se obchodní
praktinosti bylo mnoho vychovaného naivního, spes

linií

cieln eského slavjanofilství.
Takovou byla skupina, na níž
positivní

politiku

založil svoji

nevasné

poslanec Dúrich.

Druhým elementem byli eši a Slováci, ktei^í tsn
ped válkou nebo
za války jako zajatci ocitají se
i

Rusku, kteí vedle své naivní panslavistické výchovy neztrácejí vnitní spojitosti s pirozeným demokratismem porobeného, vykoisovaného, nepanského
národa. Proto tato ást eskoslovenského živlu, a hlavjejí vrchní studované vrstvy, klonila se k Rusku
konstitun-demokratickému, k ideálu národní svobody
v

n

prof. Mil j uková.

Dva rzné elementy musily

stvoiti

dv rzné

stra-

ny, vedoucí mezi sebou boj o politické prvenství.

Na

poátku svtové války vedení eskoslovenského odboje proti centrálním mocnostem pirozen jest v rukou ruských Cech, v nichž zstává' až do »Sjezdu
eskoslovenské veejnosti*,- konaného roku 1917 v Kijev. Ale už v této dob, dávno ped sjezdem, vzrstající oposice organisuje své stoupence mezi eskoslovenskými zajatci a v ústedí celého hnutí eskoslovenského na Rusi pi »Svazu eskoslovenských
spolk « tvoí se kruh spolupracovník vyšlých ze
zajatc. Nejenom to, tato oposice souasn pipravuje si pdu
mezi dobrovolníky v »Družin«, kde
snadno získává se zmna smýšlení v dsledku stále
rostoucí íselné pevahy bývalých zajatc nad ruskými Cechy a Slováky. Po beznové revoluci ztrácí
pak samozejm reakní živel veškerou pdu pod nohama, zatím co uvolnný revolucí pokrokový živel
i

zajatecký sesiluje a zajišuje plné vítzství oposice na

18

KijcvO. Tehdy nabývají prcNali}'
ve vedení liberálni živly zajatecké, jež rc\'oluní odboj poínají stavti na lidových, demokratických základech. To l)yla také jediná možnost budovati národní revoluci v revoluním Rusku. Ale tím práv ote-

iivcMliicm

veny

sjezdu

dvéi^e

\

živelnému rstu eské revoluce v piroze-

ném duchu

národa, jenž jedin mohl dáti široký rozorganisaci armády a konené vítzství
národního odboje. Zevn vyjaduje se zmna tím, že
^ edoucím
orgánem zahraniní revoluce stává se od
té doby eskoslovenská Národní Rada (CSNR) v Paíži s prof. Masarvkem v ele, kterou zastupuje na Rusi

mach

její

a rozvoj

odboka (OSNR).

Avšak ruská beznová revoluce
v(j1ucí

nacionální,

poskytnuvši

jí

posílivši tak naši re-

novou mízu,

polari-

sovala, ba poala tíditi svojí sociální ideou jako elektrickým proudem naše nacionální massy. Po revoluci
krom starého všenárodního ústedí nacionálního odboje vznikají v právo
v levo od nho nová ohniska
sociálních protiv. Pravé tvoí hlavn prvky carsko-eského odboje, odhozené vírem revoluní dobv, levé
olmisko utváí se v ásti eskoslovenského živlu, jejž
neuchvátil s sebou dosavadní nacionalismus eskoslo^ enského odboje. Praví kupí
se na Donu okolo ruské
protirevoluce a tvoí pozdji tak zv. »Cernou gardu«
Královu, leví v Kijev okolo asopisu »Svobody« (a
pozdji v novém Rusku) tvoí »Rudou gardu «.
Mezi stedem a tmito skupinami nebylo ideov
pesn vymezených hranic; kídla jejich splývala doceliromady; ale pece tato ohniska polarisovala
lou massu nacionálního stedu. Tak v organisované
národní armád nacházely živnou pdu i revoluní
výzvy kijevské »Svobody«
lákání kontrarevoluce
z Donu. To proto, že v podstat ani oba nové póly
neztrácely svj základní rodný tón, t. j. národní vlai

i

i

2.
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Do jedné rady s centrem, s národní armádou, postavil je odpor proti Rakousku, snaha rozbiti
centrální státy. Proto také ani prof. Masaryk nepostavil se v samých poátcích naprosto odmítav k žádnému z onch krajních ideových stedisk, poítaje
pravdpodobn s možností užíti všech pro spolený
hlavní cíl.
Leg-ie, jako jádro národního odboje, pedstavovaly
menšinu eskoslovenského živlu na Rusi.
možno
pedem podtrhnouti, že pes nkteré pímsky profesionáln-dobrodružných živl byla tato menšina jeho
lepší ástí. Byl to element s nádechem idealismu,
schopný nadchnouti se pro dobro a krásno, schopný
sebeobtování, lidé s lehko zápalným srdcem romantik. Doba a výchova v Rakousku postavila jim na
nejvyšší místo ideál národní svobody a tak pojem
nacionální svobody byl pro
ideálem jako pojem svobody úplné a veškeré. Proto všechny ostatní ideály
byly jim podadnými.
oné zbylé normální, lidské »vtšin«, té vtšin,
která v zajetí i v Cechách trpn sloužila zákonnému
poádku a jejíž ást i proklínala Masaryka, píliš zotroené, píliš praktické i stízlivé, i píliš chytré,
nebylo mnoho duch, stojících výše nad nacionální
ideou, imunních k opojení asovým lidským ideálem.
Nebo ve vtšin pípad pi rozdlení Cech a Slovák na dva tábory i lidé, jimž ne úpln vyhovoval
ideový obzor tehdejší eskoslovenské revoluce, odcházeli k
»lepším«, to jest k aktivn inným
do
stencctvi.

A

n

V

—

tm

armády.
T
v samé armád rzné okolnosti stvoily rozdíly
v jejích ástech.
lišila se na píklad první divise od druhé. Prvá divise, proživší ve svém nitru pevrat z carské armády, jejíž byla ástí, na armádu demokratickou, nesla y sob stále stepiny starého, ne-

Znan

20

tak JimIhoIíIou shora dolu a sj)išc vždy ozýxala
na chvní doby než druha divise, která rodila se již
v novém ovzduší, z nov3'ch element, s více mén vyznaeným už novým duchem. Ba uvnit divisí vznikaly rznosti vlivem rozliných podmínek materielb\

la

se

i

zpsobu vj^chovy a pod.
Zásadn ovšem lišily se oba stavovsky rozdlené
svty: svt mužstva a dstojnictva. A ponvadž práv
rozdíly v mužstvu, vzniklé pi stavb jednotlivých od-

ních, formování,

i

i

díl, byly vedle díla skromných tehdy kulturních pracovník ve volených komitétech hlavn výsledkem vlivu dstojník jakožto technik této stavby a vychovatel mass, je pochopitelno, jakou dležitou roli v celku revoluní armády hrálo práv dstojnictvo. Proto
snad nebude zbyteným promluviti v prvé rad o této
složce armády nkolik slov zvláš.
Armáda mla nkolik typ i snad
nkolik dstojnických skupin. Byli dstojníci, proživši lepší doby svého stavu v carské armád, ktei tžko pivykali
novému postavení svému po revoluci. Byli dstojníci,
kteí zaali revoluci ist revolun, jako adoví revolucionái bez hodností, s puškou v ruce. Jejich nacionalismus pímého, smlého srdce podobal se
náboženskému fanatismu.
Byla skupina dstojník,
prošedších srbskou armádou. To jest tch, kteí pi
svém panslavismu mli tolik praktického smyslu, aby
mohli ze dvou cest k odboji vybrati tu píjemnjší a
výhodnjší. V této skupin, zdá se, v armád udržela
se nejdéle tradice »dstojnická«. Byla zvláštní skupina dstojnická, již tvoili t. zv. »blgorodští«. To
byli dstojníci, u nichž opojného nadšení nestailo na
tolik, aby slep sloužili za každých pomr.
Ale vše to byly menší skupiny bez rozhodujícího
vlivu. Hlavní kádr dstojnictva armády tvoil dav,
jenž pišel do t. zv. borispolského kursu po píznivém
i

tém

i
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rozešeni

(iiistojiiické

otázk}';

t.

j.

k(l\ž

drislojníkm

zarueny tytéž hodnosti, ku kterým dosloužili se v rakouské armád. Akoliv
tu byla ást »bezpodmíncn3^ch«, pece v celku revolunost této skupiny byla do
jisté míry podmínenou. Nesprávné
se stanoviska rci

—

—

voluné-ideového
ešení dstojnické otázky pivedlo
do armády znanou píms elementu mén obtavých,
v každém pípad revolun mén cenných a snížilo
vlastn v jistém smyslu mravní kvalitu celého dstojnického stavu, jenž ml býti výkvtem nejobtavjší
eskoslovenské revoluce. Proto také ono lidské, píliš
lidské vyniklo tak brzy v drsném ovzduší borispolských zemljanek. Ony skuten byly s to rozarovat
mnohého, jenž bžel ze zajetí k svobodnému vojenNejhorší
skému životu s píliš ržovými nadjemi.
ást odtud utekla nebo musela býti vylouena. Ale
pes to disciplina zbylých bývalých a budoucích dstojník l)yla velmi špatná; tím horší, ím horší byla
strava. Pro
nejdležitjšími volenými komitéty stapíští
ly se komitéty pée o hmotné blaho pítomné
revoluních dstojník. Charakteristickým pro vtšinu
vládnoucí v onom davu je s jedné strany: rozhoené
vylouení
podle pání mitingujících kursant
jistého nevyléitelného idealisty z vlastních ad jako
»špiona a provokatéra« v podstat za to, že odvážil se
ve snaze o nápravu kritisovati dopisem k velitelství
(vylouený sloužil pak dále jako
pomry v kursu
adový dobrovolník)
a s druhé strany charakteristickým byl boulivý souhlas, jenž provázel rozhoené vývody jednoho z eník na jiném mitingu,
projednávajícím tehdejší stav »dstojnické otázky«
zvlášt když on poukázav na své zásluhy
v praksi
v díle dodávky adových dobrovolník, resolutn
i

n

i

—

—

—

—

;

;

prohlásil, že

vojáci)
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»my

sloužit

jim (!) jako dobrovolci

ncbudcm

«

(t.

j.

adoví

Aížc-li se to zdáli

i

nckonui saino/rciinýni,

(liis

(Iv.

Mluviti

jinak

k

tmto

tc(l\

jist

\\c

1)\

lo

i

tcli-

normáln dobrým

hochm i mužm

vlasteneckým

jinak

i)ylo

by

a

vyvolalo

zbožným starým
ženštinám o zbytenosti svatých obrázk. Ne první

stejný údiv,

jako

mluviti

dkaz

dobrým

v historii revoluce, že podstata
duší
ádu spoleenského existuje v prvé
na
lidských prvk, že staví a upevuje ho vzdlání.
dobru borispolské skupiny teba pipsati její
pomrnou demokratinost; nebo, což platí ostatn
o celé druhé divisi, dstojníci tu vstupovali již do dea ne

poslední

ad

dn

K

mokratické armády pi nejmenším smíeni

pomry

v

s

novými

ní.

Taková byla nejpoetnjší skupina dstojnická, jež
toho prostým pejmenováním rakouských liodiiostí nabyla, zvlášt s poátku, také hierarchicky do-

krom

.

minujícího postavení v organisaci armády.
všechny uvedené vady a nedostatky lidské
ské nezstal v skrvty ped zraky adových
ník, mezi nimiž bvU) mnoho vzdlaných
i

Jasno, že
a stavovdobrovol-

mnoho

in-

teligence.

Tak

do svazku
toto staré dústojnictvo, pešedší
revoluní armády jako starý stav se starými
zvláštními zájmy, se zvláštním životem, postavilo i v
tomto novém svazku mužstvo jako stav proti sob.
A nemožnost prolomiti tu tradice stavu ukázala se již
na Ukrajin, kde nebylo ím nakrmiti a odíti vojsko
a kdy pes to jako samozejmé právo liájila se existence pokud možno krásn zaízených a vším opate-"
ných dstojnických besídek, poádány nákladné plei

noA^é

sy a pod.
celku všechno dústojnictvo vyznaoval nacionalismus vystupovaný snad školským vzdláním i v šovinismus, konservovaný po dobu vojny privilegovaným postavením nad hlul)inami všelidské bídy. Jestli

V
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vzdlání adového obana dlá konservativnim, tu adový vzdlanec v uniform dstojníka je dvojnásob
konservativní
tu jest zdvojená dresura
zdvojené
privilegie. A pejmenovaný dstojník starého režimu
tím mén byl schopen stvoiti sám ze sebe nový typ
revoluního dstojníka. Práv u nho associací pojmu
»dstojník« a »disciplina« mohla vzniknouti pouze jediná pedstava starého dstojníka a staré discipliny. A
starý dstojník jako dstojnictvo vbec, není-li hnáno
vlastním utrpením hledati nové cesty k spravedlnosti,
zstává vždy ideov pozadu, zstává vždy cizí demokratickým i sociálním snahám lidu; nehled ani k tomu, že jeho privilegie mohou pímo kaziti lidské
i

:

srdce

jmy

i

uspávati ducha.

Uvdomlé

i

neuvdomlé

zá-

dstojnictvo ve svt protilehlý svtu podízených dobrovolník. Proto ani v eských legiích nemohl se stvoiti jiný pomr mezi dstojníkem a vojákem, tím mén v revoluním ovzduší, až chorobn
citlivém k spravedlnosti, než jaký byl
ve všech jiných armádách kolem s hora dol neporozumní, s dola nahoru nenávist. Nový typ dstojníka, požadovaný
prof. Masarykem, mohly by vykovati pouze mocné
vnjší údery.
V takových okolnostech štstím armády, mostem
peklenujícím propast mezi neporozumním a nenávistí,
ochranným ventilem, bránícím vypuknutí oteveného
stavovského boje, byly práv její komitéty (t. j. z dobrovolník pro každou vojenskou jednotku volené
sbory s uritou pravomocí), které ve skutenosti udržovaly, organisovaly a representovaly »svoji« armádu.
Za nimi v boulivých dobách bolševické zátopy bezukryla se
dstojnická hierarchie.
Jestli nakonec shrneme ješt tídu vzdlaných, inteligenci v armád v celku, tu teba hlavn poukázati
na fakt, že tato tída se zformovanou a uniformovanou
staví

i

:

pen
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i

vzdláním

snad l)yla sjednocena \- konservativismu do vojny, dlí se v armád na dva tábory:
na skupinu, která z rzných píin od poátku vojny
utonula v podízených vrstvách, žila životem neprivilegovaných, a na skupinu, jež vojnou, zajetím i národní, revolucí proplula stále v privilegovaném postavení. Z prvé rekrutovali se vdci vnitní revoluce, druhá byla hlavou vnitní protirevoluce.
duši,

jež

25

lí.

Jak jsme se již zmínili, po »Sjezdu eskoslovenské
veejnosti« v Kijev (kvten 19 17) nastává epocha
rychlého vzrstu armády a dochází ke konsolidaci jak
politiky vnjší, tak
vnitní pi^í jezdem prof. Masaryka,
který pevzal vedení naší oficielní politiky v Rusku.
Zaíná ješt ped povolením Kerenského formování
druhé divise, picházejí v soumraku nmecko-ruské
fronty zazáivší dny Zborova, následuje ústup z Halie, doba pobytu na Ukrajin, nezadržitelný rozklad
ruské armády, ada boj o formu vlády v Rusku, vystoupení Koriidova, neúspch a pád Kerenského, listopadový pevrat boLševický a vláda sovt.
Mysl eskoslovenské armády, pln pohlcená svou
prostedí,
nacionální ideou, tak cizí revolunímu
v onom víru ítících se lavinou událostí, nestaí ani
obsáhnouti rozmry doby, ani v ní se orientovati. Ale
snad práv ta omraující rychlost djinného vývoje
spíše než uvdomlá rozvaha pomohla jí v té dob
ztží sice, ale pece
pes snahy nkterých živl
i

—

—

pikázanou obezele prof. Masaryocitla se ve vážném nebezpeí, zdá
ne bez vinv r3richa, když byl v Kijev (listopad

uhájiti

neutralitu,

kem. Pouze jednou
se,

1917)

uinn

pokus postaviti eské pluky

(2.

pluk) k po-

užití ruských generál proti nezadržitelné vln prvního
rozmachu revoluce. Pekvapovaná vždy novými fakty,
s. armáda je nucena smiovati se s již hotovým, jež ve
skutenosti jeví se vždy mén strašným, než v oekávání.
Od bílého cara pes Miljukova a Kerenského
k bolševikm je ohromná vzdálenost. A pece armáda
ji
prošla prost železnou nutností, když po zrad
Ukrajinc, pešedších pímo do tábora našich zásad-

ních

nepátel,

r)chránci
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oni,

zstávají nám jedinými spojenci a
^•era ješt námi ol'á\aní a nenávidní

h'.)ls\ici.

Ijicli

nc()ri;anis()\ané

siabc

<)(.l<lily,

/raze-

né všemi, jediné ze všech po našem l)()kn beznafljnc
se hráni pronikajícímu nmeckému impcriahsmu.
S ])()stupnýin úpadkem a rozkladem carské armády
vyplynula sama sehou pro eskoslovenskou armádu
nutnc^st orj^anisovali se samostatné. Cesty k vybudování vnitní vojenské or^anisace hýly možný dve. Jedna: diktát jako prostý píkaz zevn druhá: demokratický parlament, vyjadující vnitní vli revoluního
davu zvítziti. Prof. Masaryk rozhodl se správn pro
cestu demokratickou. A tímto jeho rozhodnutím stává
se u nás zákonitým initelem vojenský sjezd, vlastn
revoluní rada, složená ze zástupc eskoslovenského
revoluního hnutí v Rusku. Práv vnitní zízení, tak
dležité pro úspch revoluce, ml dáti revoluní arsbor volených delegát ze samých revolucioná.
Tento ústavodárný sjezd byl svoláván na den 20., 21.
a 22. ledna 1918 do Kijeva, ale pozdji následkem stálých boj mezi bolševiky a Ústední Ukrajinskou Radou odložen na neuritou dobu. Tak oznámila OCSNR.:
;

mád

»Bratrským výborm s. armádního sboru!
Ve spolené schzi komisí praesidiální a vojenské
dne II. I. 1918 bylo usneseno odroiti projektovaný
vojenský sjezd v Kijev na neurito.
Aby však odroením sjezdu netrply zájmy našeho
armádního sboru, ustanovení o komitétech a disciplinární ády budou provisorn uvedeny v život cestou
naizovací. A^ojenskému sjezdu vyhrazuje se právo jich
schválení nebo zmny.
Kijev

12.

í.

1918.

OCSNR.
Pedseda: Masaryk.
Ale Masaryk odejel
tak

z

Sekretá: Markovi.«
Ruska, zstaviv za sebou toto

dležité dílo neliotovým.

A prá\

otázka sjezdu
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ud samého vzniku stává se základem vnitního rozporu v armád. Rozporu, který pináší s sebou na
svt pi svém zrození z revoluního ovzduší a který
hlodal pak v jejím nitru po celý život. Nebo vojenské
velení i uvnit nové demokratické armády se nikdy
nesmíilo s demokratickým »sjezdováním«. To je cel-

kem

pochopitelné.

vru

v sebe. Veliteli

znamená pedevším dbývá disciplina nejlepším poád-

» Velitel «

kem, íznost nejlepší politikou, vojenská diktatura nejlepší vládou. Proto i eské velení stálo zásadn proti
demokratisaním snahám podízených dobrovolník a
bylo ochotno udlati z tohoto vynuceného odroení
sjezdu taktickou výhybku na kolej vedoucí zpt ku
starým poádkm.
Takovými tedy zrodily se eskoslovenské legie na
Rusi. Ale ped líením jejich prvních krok na historické scén bude teba krátce narýsovati jich vztahy
položení na venek.
V první
nutno ukázati na civilisaní vliv našich ástí v Rusku. Už v zajetí byl onen vliv vtší nežli
u jiných zajatc se západní civilisací pro blízkost jazyka a pro naše zásadní slavjanofilství. Pokud naše
ásti žily na Ukrajin v míru, musili agilní, energití,
veselí a družní Cechoslováci buditi obdiv domácího
obyvatelstva a získávati si oblíbenost zejména u stedi

ad

ních vrstev. Jejich organisátorské schopnosti obdivovaly se všeobecn. Na eské koncerty, divadla, zábavy,
sokolská cviení i akademie i prosté eské pochodové
zpvy bude vzpomínati Ukrajina ješt dlouho. Avšak
mezi inteligencí setkávali jsme se nkdy, ba dosti
asto s ironickým a pohrdlivým úsmvem; tam divili
se, ba odsuzovali náš nacionální fanatismus; krili rameny nechápav zejména nad našimi jinak dkladn
vzdlanými vrstvami. Naše obzory zdály se jim úzké;
vytýkali nám malómšáctví.
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Skulcii také v pudstal poiiir aniiáíly k ruskcinu
prostedí byl pomrem dvou hovoících rznými jazyky. U nás byl nacionalismus nejvýše a abstraktní
Národ pedmtem kultu. V ruských národních massách
naopak konkrétní národ dral se k lidské existenci. My
ve svém nacionalismu nemohli jsme chápati, že náš
ideál je bezcenný pro miliony zoufalých voják všech
tch rozmanitých národ Ruska, spojených v celek
jedin spoleným sociálním utrpením. Nemohli jsme
chápati, že pod velikou revolucí a pod velikými krutostmi hoí veliké zoufalství a veliký, spravedlivý
hnv. Se svžím ideálem v srdci nenávidli jsme lidské
massy prchající ped strašnou vojnou a ony nenávidly nás, ubírající se kísit onu strašnou frontu. Ruští
lidé chtli mír, my museli chtít vojnu. Rusové šli s každým, kdo dával mír, my jsme byli ochotni jíti s kýmkoliv, kdo nutil je »válit až do vítzství«. Proto jsme
s nadšením uvítali ruskou beznovou revoluci, která jevila se

bo

nám

jako spasitelka

ped carským mírem;

tehdy temný hukot národního odporu proti

ne-

vojn

byl zahlušen kikem »pedstavitel« národa: » Válku až
do vítzství! « Pro tuto válku nesli jsme své srdce vstíc
Miljukovu, pro ni naši vlastenci smíili se s Kerenským,
pro tu naši vojnu srdce nejen dstojnictva, ale i voják tak horoucn bila vstíc i Kornilovu, že bylo nutno tlumiti neprozetelný zápal. »Brati, my víme, a
není pochyby o tom, na í stran jsou celá naše srdce
ale pomry nutí k obezetnosti«. Takovými slovy

—

tlumena na informaní dstojnické schzi nebezpená
nedokavost. A konen práv ona vojna, a pouze ona
s ukrajinskými bolševiky pod Kijevem
sblížila nás
a Bachmaem. Proto snad i odpor proti ruským formám
revoluce u s. armády nelze nazvati zásadní protirevoluností. Naše armáda nebyla proti sociální revoluci,
avšak setkavši se s ní po prvé tváí v tvá, nepoznala
i
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smrti nepozná\-áine život. Ona pouze vcdoiiia
si síly Nmecka, vidouc, že revoluce nií sílu starého
ruského státu, bála se o budoucnost národa. A jako
všichni i ona snažila se zadržeti nezadržitelné. I ona
neznala pravého názvu pro smr v prostoru, jímž valila se ruská revoluce. A po odjezdu svého vdce pedstavovala pouze hlouek lidí, tlaených v logickém etzu osudných událostí od lidských píin k lidským
ji,

jako

\'

dsledkm.

Nebo

v

našem svt nebylo
Tato mladá, plná
armáda byla jedinou
na ruském území. Je

hlouku našem nebylo geni,

zázrak.

v

utajené

energie

organisovanou

eskoslovenská
vojenskou silou

tedy pochopitelno, že k ní obra-

cely se zraky všech, kteí

si

inili nárok na

moc nebo

v Rusku. Na Ukrajin ucházeli se o ni Rusové,
Ukrajinci
Rumuni, ucházeli se o ni bolševici jejich
odprci. Získat si echoslováky bylo snahou Muravjeva, Antonova
Krylenka, když chtli v souhlase
s Dohodou a v krajním pípad
bez ní reorganisovati
svoje branné síly, aby mohli klást odpor zahraniním
imperialistm. echoslováky volal na Don Miljukov,
Gukov, generál Alexjev, Kaledin Kornilov. Opíti
se o echoslováky snažila se Ukrajinská Rada i bessarabští irredentisté. S eskoslovenskými bodáky v Rusku poítala Francie
všichni ostatní spojenci.
Ale všichni oni v daný okamžik diktatury revoluní
skupiny pedstavovali pouze dva tábory, bojující o
moc: bolševiky, uchopivší v chaosu txrdou rukou vládu,
a protibolševiky, snažící se vyrvati jim ji. To znamená: listopadovou revoluci a protirevoluci. Tak tedv
eskoslovenská armáda od poátku v podstat byla vleena k tmto dvma táborm. Každá tetí síla neuzmítání revoluního boje musela
trální v tom varu
býti stržena jedníni z dvou proud: Ju tím, tu oním.
armádou, kdvž neTak stalo se na konec
s naší
vliv

i

i

i

i

i

i

i

i

i
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mohla

dosti r\ clilc ujeti / cliaosu rc\ oliinilió zápasu.

biide tedy na miste, pokud lze už n^ní obrátiti
pozornost na ony \njši síly, pedoucí své nitky kolem neutrální eskoslovenské armády, na zákulisní
liru, neviditelnou oím prostého davu, skrývanou snad
ped zrakem prof. Masar3^ka, neochotného k služb
i

i

cizím dom.
v listopadu 19 7 vznikla na Donu kadtská proti1)olševická fronta a v Roštov okamžit utvoi^ila se
v

Vž

1

malá eská »Družina« známých reakcioná Krále a
Nmeka. Prof. Masaryk dal prý jim zásadní souhlas ku pijímání dobrovolník pro armádu. Dovolil
prý formovati inženýrný prapor; avšak na týchž základech, na nichž budovala se ostatní armáda a za
podmínky zachování neutrality ve vnitních záležitostech Ruska. Pes to už v lednu na jedné schzi zajatc na Donu etla se v podmínkách formovacích
vta, že »nový oddíl pjde na frontu až bude zjištno,
že mezi bolševiky jsou Nmci a Maai. « Známo bylo
už tehdy, že v bolševické dobrovolnické rudé gard,
v níž bylv zastoupenv
všechny národnosti, ne-

tém

Nmce a Maary. V téže schzi
tžko najíti
pítomný ruský generál pímo prosil: »Pomozte Ru-

l)ylo

i

sku od bolševického teroru !« Generál mluvil také. co
tehdy z neznámých pramen usilovn rozšiovalo se
v armád na Ukrajin: že totiž eskoslovenské vojsko brzy pesthuje se na Don. Do této protibolševyvické »Družiny« ml lákat eské vlastence
kurýi nového
soký plat. Byli vysláni eští agitátoi
protibolševického ohniska: Miljukov psal pímo Masarykovi; generál Alexjev žádal francouzskou missi
psobiti na nho prostednictvím prof. Maxy, aby pevezl eskoslovenské vojsko na Don, nebo aspo jednu
jeho divisi. Ba generál Alexjev navrhoval již i její
upotebení: jeden pluk na frontu Simelníkovo-AIaki-

i

i

i
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cyka (tra Taganrog-Jckalrinuslav), druhý na tra
Rostov-Voronž, tetí k Vladikavkazu na tra RóstovTichorjeckoje, tvrtý posádkou v Roštov a Novoerkasku. S touto armádou Alexjev ubezpeoval, že
zachrání Don od bolševismu a tím i celé Rusko. Když
tento kompromitující dopis Alexjeva i s kurýrem
upadl do rukou bolševikm, OCSNR na
sovtského Ruska byla nucena zíci se donské družiny veejn
a Masaryk o protibolševické spiklenecké innosti Králov prohlásil, že »škodí našemu národu. « Miljukovu
pak na jeho nabídku odpovdl pímo, že v ruské
obanské válce zachová písnou neutralitu a že je ve

pd

skutenosti socialistou, teba

kritisoval Marxe.
když bolševici útoili na Rostov, byl
oddíl Králv a Nmekv, nehled na stanovisko
Masarykovo, proti slibu a proti vli dobrovolník
vržen na frontu. ást byla bolševiky rozprášena a
ást ustoupila s Králem na Kavkaz.
Kdo podporoval tehdy už onu protibolševickou akci,
onu armádu Alexjeva eskou ernou gardu, dnes po
všech dosavadních intervencích uhádnouti není tžko.
Král ostatn sám prohlašoval, že všechno financuje
francouzská misse v Roštov. Nápadným mohlo tehdy

Pes

i

to však,

i

býti už to,

že

francouzský konsul v

Roštov

odmítl

Masaryka zptný prkaz na jízdu
armád
od Donu k
a doporuoval mu jeti na Kavkaz
ku Kornilovi, kde Král tvoil novou nezávislou eskou
dáti

kurýru

prof.

frontu.

Když prof. Masaryk odmítl pikrýti eskou vnitnruskou kontrarevoluci na Donu svým jménem, tu Král
obrátil se na posl. Dricha. Poslanec Drich, tento
exemplárn naivní politik, veliký ve svém okrese a
mezi bodrýrni eskými mlynái, ale malý na svtové
scén, na nhož nelze se ani hnvati, ochotn zaujal
na Donu místo representanta »cskoslovenského rev(^32

I

lunilio národa«. Ale doba, jež pedešla ho již ped
vojnou, stržená ješt nepraeliminovanou revolucí na
míle kupedu, neohlédla se ani na jeho marnou práci,
ani na jeho marné rozhoení. Snad bude mu útchou,
že v podstat pouze svojí prostodušností liší se od

mnohých vzdlaných politik
kteí stejn jako on nemohou

umínn

i

piznaných státník,
odpustiti dob, že šla

podle svého a ne tou cestou, kterou oni v

d-

a moudrých theoriích jí upravili. I ti velcí
asto s hrdostí autority odmítají podíditi se
drsnému, pirozenému toku života a probravše svoji
hru, uraženi a s hokostí v srdci zabouchnou dvee svého salonu a zanou s jedem v srdci psáti moudrá pojednání o tom, jak bylo by vše krásné, kdyby byl svt
toil se podle pedepsaného jimi receptu; a budou se
nesmiiteln zlobit na lidi, život a jeho nediplomatické

myslných

a

vážní

zákony.

Duše Drichovy revoluce, inženýr Král, byl snad
pouze slepý nadšenec pro slovanský carism. Byl neúmorný ve služb proti revoluci. Byl od Rus dvakrát zaten a zaven za zjevnou velezradu proti ruské republice a zachránn pouze dík tajným sympatiím ruských »revoluních dstojník« pro Kornilovu
kontrarevoluci. Potom odešel na Don a stal se podobn
jako ruský Semenov a Kalmykov Francií podporovaným eským atamanem. Tam v mírném sousedství
s Nmci obsadivšími Ukrajinu, ba dokonce v t. zv.
armád astrachanské i v pímém souhlase s nimi
or.e^anisoval za francouzské peníze »eské revolucionáe« k všesvtovému boji proti slovanské, revoluní
Moskv. Jeho »legie« za takových okolností musily pivléci nejhorší eský element, jdoucí za lupem. To bylo
také pozdji píinou Královy záhuby. Lidé bez ideálu,
které lanost po penzích pivedla do služeb mocného
bohatého protirevoluního svta, když zpozorovali
3

33

množství penz, jež Král stále s sebou nosil (podle
zprávy posl. Duricha), pepadli svého pána, obrali
o peníze, odvedli k ece a zastelili.
Francouzský zástupce potom byl nucen nabídnouti
naivnímu »vdci«, posl. Diirichovi pímo zálohu
lo.ooo frank »na výdaje spojené s najímáním«, jakožto jedinou radu i prostedek proti pomalému rozmnožování eskoslovenského vojska na Donu.
Pi zmínce o roli Francie
míti také uritou
zajímavost i zpráva Ceenského o jeho innosti v Rumunsku, kterou podal vlád pi svém píjezdu do republiky. Pedkládáme nkolik výatk z ní, akoliv
víme, že pes nkteré zajímavosti má spíše cenu jakožto nevýhodný autoportrét samého autora. Ceenský praví, že byl vyslán do Rumunska »hájiti zájmy
eskoslovenské armády, pihlížeje k
rumunským i ruským «, a pozdji zabýval se hlavn » výzvdnou prací pro spojence«. Sdluje, že »byl pozván
na tajnou poradu, konanou v Jassách koncem listopadu 1917, kde byli pítomni zástupci spojeneckých

mže

pomrm

mocností a ruského
rumunského vrchního velení
»Byl jsem dotazován
jestli eská
píše Ceenský
armáda byla by schopna a sklonna k brannému vystoupení proti bolševikm a podjala se akce obsazení
území mezi Bessarabií a Donskou oblastí. Na dotaz
o nálad našeho vojska vylíil jsem píiny, které nám
dosud bránily zakroiti ve vnitních záležitostech Ruska«. Nebo »bez výslovného píkazu diktátora našeho národa, prof. Masaryka, armáda nieho nepodi

—

—

—

;<.

—

nikne*. Vyjednávat v tom smru
radí Ceenský
možno jen s podmínkou, že spojenci opati naše vojsko ihned vším potebným, hlavn ale finann, pi
kladl (Ceenský) váhu na to, že jen úplné pevedení do spojeneckých služeb a opatení naší armády
vším potebným
býti základnou pro další vy-

emž

mže
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jednávání ve smyslu aktivní úasti našeho vojska, respektive obsazení železniní trati v jižním Rusku.
Dále mla v tom smyslu s prof. Masarykem vyjednávati kijevská francouzská misse a vyjednávání skuten vzal na sebe generál Berthellot. S druhé strany
20. ledna 1918 podle téže zprávy Cefenského za boj
Rumun s bolševiky volala i »mladá bessarabská republika« o pomoc Rumuny a eskoslovenská vojska
proti bolševikm, proti ruským armádám opouštjícím frontu a proti usurpátorství Ukrajinc. Bessarabský ministr vojenství prohlásil prý Ceenskému, že
»Bessarabie nechce býti nikým anektována, ale peje
si býti nezávislou republikou a ponvadž její vláda ne-

má dostatenou

organisovanou vojenskou sílu, na kterou by se mohla opíti a uhájiti svoji svobodu, nabídl
on svojí vlád, aby se obrátila o pomoc k echoslovákm, které on zná jako národ demokratický, spravedlivý a svobodomyslný, kteí by za svoji pomoc našli
pátelské a velé pijetí a získali by si navždy vdk
zemdlské Bessarabie, kteráž je dobrým polem eskému prmyslu. « Ale hned na to píše náš diplomat:
»Když zvdl pan ministr, že mám poslání do Jass, požádal mne, abych informoval rumunská vojska o situaci a sdlil jim, že v píhodný okamžik bude jim
dán pokyn, aby vstoupila do msta.
Hned po svém píjezdu do Jass byl Ceenský požádán ruským vojenským zástupcem, aby se ujal organisace dobrovolnického eského praporu pi I. ruské
dobrovolnické brigád, což však Ceenský odmítl vzhledem k instrukcím profesora Masaryka. »Obával jsem

—

—

se«
píše Ceenský
»že by píliš oste vyjadován}^ monarchistický nátr I. ruské dobrovolnické brigády byl ku škod eské vci.« Ale »v polovici února
náelník francouzské vojenské misse v Kišenv, generál Voulemine, odvolávaje se na píslušnost našeho
3*
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vojska ku francouzské armád«, dal Ceenskému pímo
rozkaz, aby pi monarchistické druhé ruské dobrovolnické brigád v Kišenv organisoval dobrovolnickou
Na to Ceenský
eskoslovenskou rotu resp. prapor.
s poruíkem Šípkem, jenž byl tou dobou s tajným posláním u generála Berthellota
(t. j. týmž poruíkem
Šípkem, jenž pozdji hrál i jistou roli pi vystoupení
organisují hladové zajatce s výhrav Celjabinsku)
dou, že »do dodateného schválení této akce prof. Masarykem nebude této eské ásti použito k jiným úkolm, nežli k eventuelnímu boji s Nmci a Rakušany «.
Když
Události však zvrátily všechny pedpoklady.
Nmci a Rakušané zaali postupovati k Odsse, tu malý eský oddíl v Benderách, pt dní ped píchodem
v panice prý opustil vlak, jenž je ml odvézti
do bezpeí a pšky pešel k bolševikm.
Jako protibolševici, tak i sovtští zástupci hledali
cesty k prof. Masarykovi, aby zajistili si podporu protinmecky naladné s. armády proti nmeckému imperialismu. Byl to již první pokoitel protirevoluní Ukrajmy Muravjev, jenž dlal ostentativn poklony prof.
Masarykovi, nazývaje sebe bezmála jeho žákem; Muravjev snil o eskoslovenském vojsku jako o krystalisaním stedisku nové revoluní armády ruské proti
I Krylenko ukázal se velkodušným, pikázav
zásobovati eskoslovenskou armádu vším potebným
za udržování poádku v krajích, v nichž se octla. A je
teba piznati, že za bolševického panství na Ukrajin
bylo nám, pokud se zásobování, výstroje a výzbroje
týe, lépe než za vlády Ukrajinské Rady. Když však
spojenci stále chladnji a zejm nepízniv chovající
se k sovtské Adád oddlili od ní stnou stejn chladné ncpístupnosti i prof. Masaryka jako spojence Doliody, tu bolševikm zstala otevena pouze jedna ce-

—

—

Nmc

Nmcm.

sta:

jíti

pímo

s

propagandou k armád.
*
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Takové bylo položeni eské armády

—

—

dob, kdy pikatastrofa, zpsov

kvaila
na dovršeni neštsti
bená ukrajinskou zradou; t. j. když »vlastenecká« nišácká Ukrajinská Rada zradivši verejši své slovanství,

pozvala proti

svým vlastnim lidem

i

nám n-

proti

rakouská vojska a tak názorn odkryla tídní
obsah svého ukrajinského
slovanského vlastenectví.
Tak perušen náhle idylický život zimujících a formujících se na Ukrajin našich ástí a osamocená armáda
byla pinucena také sama a na vlastní pst vystoupiti
na historickou scénu.
Fronta celého eskoslovenského národa v Rusku mla tehdy jeden smr:
proti centrálním mocnostem.
Ale nástupišt nabízela se ti: revoluní Rusko, západn-demokratická Francie a kontrarevoluni Don.
Na všech tech stály již vlastní eskoslovenské oddíly.
Proto pouze na okamžik automaticky na této jediné
front sešly se v Rusku všechny ti skupiny a na okamžik v elo všech tí skupin vysunuto jméno prof.
Masaryka. To bylo v prvních dnech paniky, kdy Nmci
stáli ped Kijevem, v okamžik spoleného nebezpeí.
Ono nebezpeí, ohrožující
revoluci, sblížilo v prvé
všecky socialisty. Tehdy (24. února 1918) vydala
skupina »Svobody«
za úasti nkterých socialistických len OCSNR následující provolání:
»Všem Cechm a Slovákm na Ukrajin!

mecká

a

i

—

i

ad

i

A"^

okamžik hrozícího nebezpeí sešli se
lenové OCSNR. revoluní demokratické

kritický

cialistití

soor-

sociáln-demokratická organisace a socialisté
armády a dohodli se na spoleném postupu.
Hrozí nebezpeí vpádu nmecko-rakouských vojsk.
Žádný Cech nebo Slovák nesmí svým odchodem podporovati kapitalistické vlády centrálních mocností.
Viichni do zbran na obranu s. revoluce! Všichni
do eskoslovenské armádv. ve které provedenv budou
ganisace,

-
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široké demokratické reformy. Všichni

sousteujte

se

eši

do Borispolu! Pihlašujte

a Slováci

náhrad-

se u

ního pluku !«
tedy likvidaci eské rudé gardy. Za
to zvolen vrcholný ústední výkonný i zákonodárný
orgán »Rada eskoslovenských dlníkii a voják«, jejíž pedsedou byl vybrán bez svého vdomí prof. Masaryk. Možno, že jednm zdálo se položení býti píznivé k takovémuto sjednocení, druhým toto poslední
bylo zase je.diným východiskem z daného položení. To
jest: jestli první v onom položení toužili využíti nacionální armády k záchran cíl revoluce, to druzí doufali užíti revoluce k záchran nacionálních cíl. Spojení obou v praxi vycházelo samo sebou. Nebo
v tomto okamžiku fakticky na ruském území proti
v boji zstaly pouze dv síly: eskoslovenská armáda a tehdy ješt neorganisované, neukáznné
bolševické oddíly. V možnost odjezdu do Francie nevili ani mnozí lenové OCSNR, takže mnohým mohlo se zdáti, že na vybranou zstává již jen
nástupišt revoluního Ruska nebo kontrarevoluního
Donu. Pozdji
sama OCSNR, nevící v uskutenní našich plán cesty do Francie vysunula toto rozhodnutí
davši k individuelnímu zoda nebo
povzení enickou otázku ve lánku »Ceskoslovenského deníku« ze dne 7. bezna 1918, kde píše:

To znamenalo

Nmcm

bu

i

— bu

»Kde

boj

povedeme?

Chtli

na ruské

jsme

nadje jsou velmi malé, že by
nco dlat. Akoliv vše není ztraceno

front.
dalo

ten

Te

—

Mjme

.

to

.

se

zde

.

na mysli, ustupujíce na východ

.

.

.

Prozatím náš smr je na východ. Zde se sousterozhodne o naší budíme a poradíme se, co dále.
doucnosti vojenský sjezd. Ale nezapomínejme již te
na obtíže, s nimiž se potkávají naše plány.

A
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Proto tak mnozí eskoslovenští revolucionái, kteí
jednotu západn-demokratické Francie s kontrarevoluním Donem proti revolunímu Rusku
(t.
dvou eskoslovenských revoluních nástupiš
j.
s potetímu)
proti
s tak upi^ímnou oteveností
citem demokraticky správného kroku na ruské
piriklonili se ze dvou možností k revolunímu Rusku.
Nebo toto jediné po porážce ruského státu ba po
netušili

—

—

i

i

pd
i

eventuelní porážce spojencij zstávalo silou
ohrožující moc centrálních vítz.

smrteln

S druhé strany je však pochopitelno, že uvedenému
pokusu o sjednocení opeli se vedle dstojník ti lenové OCSNR, jejichž svtový názor stál proti sociální
revoluci.

Kdyby Bohdan Pavl,

enjších

odprc zmínné

jeden

z

nejpesvd-

svými dsledky tak vážné
koalice, pozdji spolen s dstojnictvem nebyl zavedl armádu na
Ruska do protilehlého tábora
a protilehlé koalice, ml by tehdejší jeho odpor proti
sjednocení s revolucí jist urité oprávnní. A to nehled ani k piznané zásad neutrality, ani k tomu,
že vojsko v celku poslušno svého vdce Masaryka,
a

pd

bylo

upímn

rozhodnuto, dostati se jako organiso-

vaná armáda do Francie.

Vtšina armády také skuten odmítala již ped
uzavením brest-litevského míru možnost bojovati na
ruské
proti centrálním mocnostem po boku ru-

pd

ské revoluce. Byl to nejenom vliv autority Masarykovy ve Francii; byly to nejenom vlivy eského tisku;
v lidu samém vychovaném na západ bylo všeobecné
nepochopení významu a síly ruské revoluce, již on
mohl pehlédnouti pouze v obrazu, jaký kreslila kamvšeho ruského tisku. A Rusko, seslabené

pa tém

revolucí, nezdálo se býti

spolehlivým a dosti silným

odprcem Nmecka. Ruská

sfinx,

tajemná

a

neznámá,
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«

neodpovídala na kladenou otázku

armád

srozumitel-

nou eí.
Proto tak snadno a dávno již veno bylo rzným
tendenn šíeným slechm, našeptávajícím armád, že
eskoslovenské
sovtská vláda vydá všecky zajatce
dobrovolníky do rukou rakouské justice. Až konen
sám prof. Masaryk uznal za nutné v zájmu eského
odboje vystoupiti proti nim. Ve lánku »Cs. deníku«,
dne 12. února 1918, nadepsaném »Další nábor do vojska a organisace zajatc« ku konci píše:
»Organisovaní a uvdomlí Cechové a Slováci nevrátí se dom, nebo tam byli by vadni do rakousko-uherské armády. Není se co obávat, že by
demokratické, dokonce socialistické vlády (t. j. ukrajinská a ruská sovtská vláda) ruských federaních
i

stát zajatce proti jejich vli vymovaly. Ta vle
musí býti však projevena a proto je teba organisace.
V chaosu onch dní vyvíjely se události pouhou
vahou již hotových
zrajících okolností a fakt. Voi

vedení, pekvapované událostmi,
ztrativší pehled i orientaci a vlastn i zbavené možnosti úeln vésti ásti armády, rozseté uprosted
chaosu po Ukrajin, muselo vypovdti službu. ásti

jenské

a

politické

samy prost ustupovaly ped nmeckj^-m vojskem na
východ, s cílem do Francie. Ústup, vojensky provedený
v poádku, byl jinak takovým, jako bývá ústup každé
armády, t.
pi nmž nejvíce trplo místní obyvatelstvo. Do Kijeva ustupovala I. divise pšky za boj.
V Kijev byla uzavena s Nmci jakási dohoda. Tato
dohoda zdá se býti bolavým místem eskoslovenské
.j.

O

D-

oficieln hovoilo se neochotn.
most, líí okolnosti, za nichž
se toto vyjednávání dalo, jinak než oficielní historik
sibiského vedení, dr. F. V. Steidler, jehož zbžný výklad vyvolává mnoho nových otázek. A se strany erevoluce.

stojník,
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ní

hájicí

etzový

ských komunist v Kusku rozšioval
dokonce fotografický snímek smlouvy

o

se

s

i

této vci
razítky

«'i

podpisy nmeckých velitel.
Podle oficielního historika Nmci prý žádali krom
odzbrojení
(jež zásadn ujednáno bylo s Radou
Ukrajinskou pro pípad odchodu z Ukrajiny vlastn
zastavení
již prof. Masarykem koncem roku 1917)
nepátelství proti
a Rakušanm.
Skuten také nepátelství v zásad z toho dne
bylo zastaveno. Od etzového mostu v Kijev smrem na Grebjonku a Priluky byl proveden odchod
našich pluk nerušené, beze spchu. Snad podle kijevské dohody bylo by se tak stalo v celé armád,
kdyby na severozápad u Bachmae nebyl poal šestý pluk z neznalosti stavu vcí u Kijeva nepátelství s Nmci na vlastní pst. Tam totiž
v Pirjatin
dohodou velitele pluku s plukovním komitétem

—

Nmcm

—

—

—

rozhodnuto na vlastní zodpovdnost obsaditi a

hájiti

železniní uzel, pes njž vedla nejkratší
a nejlepší cesta na v3'^chod a do Francie a na njž,
jak se zdálo, míili Nmci svým obchvatem v hluboký týl
na Poltavu. Tam totiž všem nediplomabylo jasno, že už prostým obsazením Bachmae
Nmci byla by armáda hnána na jihovýchod po
ucpané železniní linii na Poltavu, která mohla býti
v nejlepším pípad nejkratší cestou pšího ústupu
na Don.
Jinou známkou, z níž dalo by se souditi na uritou
dohodu s Nmci o odchodu našeho vojska z ukrajinské protinmecké fronty, je nesporn optimistitjší
a bezpenjší nálada v OCSNR, jaká v tuto dobu
po pedcházející panice náhle zavládla. Clen OCSNR
Jaro Král v Pirjatin po prvé panice zle vyinil 6. pluku
za to, že sám o své vli opatil si vlaky a vvjel k Bachmai. Chtl dokonce vvvésti ásti z vlaku zpt do

bachmaský

—

tm
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ubikaci tvrd, že bude nejprve svolán sjezd do Pirjatína, který rozhodne o dalšim. Také oficielní »Cs.
deník« 7. bezna 1918 oznámil, že »jakmile se spojí prvá
divise s druhou, bude svolán vojenský sjezd do Pirjatína, aby rozhodl o nejpalivjších otázkách vojenských a politických*.
Možno si pedstaviti, v jaké nálad byl šestý pluk
v tu dobu u Bachmae hájící cestu na protinmeckou
frontu do Francie. ásti proklínající vedení i velení
starých ruských dstojník, jež prý »nás prodalo

Nnicm«,

bijí se

spolen

s

neorganisovanými sovt-

skými oddíly až do úplného vysílení a to s úspchem
pes asto hrubé chyby nezkušených ješt eských

i

velících

dstojník. Pední nmecké ásti, pekvapené

útoným odporem, na njž
nebyly pipraveny, nkolik verst ped Bachmaem se
zastavují. A v takové situaci, jež zvedla ducha armády, byl neoekávan podle píkazu perušen boj
a k
vysláni parlamentái. íkalo se, že na
západním úseku u Pešek Nmci sami žádali o pímí,
ale podle oficielního historika nebylo to pravda. Prost
tu mlo dojíti k zastavení nepátelství. Nedošlo-li
k tomu, je tím vinna nmecká pýcha, již poznali eští
pariatnentái, a pak ta okolnost, že vagónování a odjezd ástí armády, která byla ješt západn od Bachpr.n^'''.
šastn se konil. Za zmínku stojí, že pi dvodtcli k vyjednávání mluvilo se tehdy s výstrahou
o tom, že bolševici snaží se nás zaplésti do boje
nejen houževnatým, ale

i

Nmcm

i

—

s

V.'?nci.

do níž tehdy armáda byla vehnána, není
zajímavosti nejen pro kritiku událostí samých,
ale
pro srovnání s jinými ešeními v symetrických
^ííaacích s jinou »protinmeckou« frontou v Rusku.
Je jasno, že toto vyjednávání mimo jiné znemožnilo
spolenou protinmeckou frontu s bolševiky za cenu
^:,tl'.:'ic.Q,

bez

i

42

—

Nmci;
naším hlavním nepítelem
možnost
posuzována
že tedy daleko píznivji byla
spolené protinmecké fronty s ruskou reakcí na Donu, nechceme-Ii i^íci: pozdji spolené s nmeckými
barony protibolševické fronty naší v Sibii. Zajímavá
pímé úmluvy

je

také

snad,

s

že

mím pi

armáda ustupující sovtským úze-

zachovávání všech možných bezpenostních
prý dle plán vypracovaných
opatení mla už tehdy
Francouzy
zaujmouti na železniní trati u Jelc postavení podoby podkovy otevené na východ, kryjící
kídly armádu jak od severu proti bolševikm, tak
od západu proti
Zatím, jak vidno, situace byla taková, že bolševici,
nepiznaní spojeneckými vládami pes svou protinmeckou frontu, snaží se uiniti z s. armády na této
své front trvalé spojence; a naopak vedení naší ar-

—

—

Nmcm.

i

mády

snaží se

i

dohodou

s

Nmci

ujíti

jejich spoje-

po pokusech vyjednati jakousi neutrapodailo.
podplukovníka Ušákova
tehdy
armádou
To je možno dobe chápati. Ped
stála základní úloha vyjíti z hrozícího velkého nebezdo vnitra
peí, zpsobeného rychlým postupem
Ruska
jakkoliv a kamkoliv. Ona také odešla na
konec pes opanou snahu bolševik na front, zstavivši scénu k souboji s Nmci jim samotným. Ona
odešla dokonce za podpory ukrajinského sovtského
hlavního velení, jež v plném pochopení tžkosti situace
národních revolucioná pikazovalo vypravovati naše
vlaky, zásobené vším, co se dalo opatiti, co nejrychleji vn poadí jako sanitární vlaky na východ;
jak se íkalo: »do boje proti spolenému nepíteli
na francouzskou frontu !« Sovtské noviny okázale
chválily statenost echoslovák v bojích s nmeckým imperialismem u Kijeva a Bachmae, a eši
byli hrdi na tu chválu
vdní za ni. Oboustrann

nectví, což se
litu

—

prý

—

lstí

Nmc

—

—

i
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:

pívtivá nálada

z toho vzniklá vzrostla pak ješt
když Antonov, vrchní velitel ukrajinských sovtských vojsk, na rozlouenou s námi rozeslal všem
vojenským ástem jihoruských republik následující

více,

telegram
»Stáb lidového komisariátu pro boj

s

kontrarevolucí.

i6. bezna 1918, . 92.
Všem revoluním vojskm

na jihu Ruska!
Naši soudruzi eskoslovenského korpusu, estn a
udatn bojující pod Žitomírem, kryjící Kijev, pod
Grebenkou a u Bachmae kryjící dráhy a cesty k Poltav a Charkovu, opouštjí nyní Ukrajinu a odevzdávají nám ást zbraní. Revoluní vojska nezapomenou
té bratrské pomoci, která byla prokázána eskoslovenským korpusem v boji dlného lidu s hordami niimperialismu. Zbran, echoslováky odevzdané, revoluní vojska pijímají jako bratrský dar.
Vrchní velitel sovtských vojsk republik jižního

-emného

Antonov-Ovsjenko.«
Ruska:
po tom pála si
Není pochyby, že sovtská vláda
zadržeti nás v Rusku. Ona znala cenu eskoslovenských mass, vdla, že echoslovák, získaný pro ruskou revoluci, byl by oddanjším, nezištnjším, vorganisátorem nového ádu
bec lepším obráncem
i

i

než rudí vojáci jiných národností, sloužící více mén
za žold i jiné osobní výhody. K tomu ješt padala
na váhu píbuznost jazyka a hlavn pevná, hotová
již organisace demokratické armády.
Pála-li si sovtská vláda užíti nás jako organisátory své revoluce, je

jisté,

že o to

všemožn

usilo-

vala. Byla to obzvlášt ukrajinská sovtská vláda.
Byl to Antonov-Ovsjenko, jenž nejednou prostednictvím eskoslovenských zástupc žádal o ponechání
armády s uchováním její organisace v Rusku. Nabízel
peníze vše potebné. Na konec ale uznal dvody prof.
i
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i

Maxy

pro naši neiitralitu a

hladký V3'jezd

Odchod

staral

se

o náš

ohrožené Ukrajiny.

Ukrajiny dál

svolením ukrajinské
tato vláda požádala,
co od nás dostala, byla pouze pebytená výz

sovtské vlády
a to,
zbroj,

z

ochotn

jejiž

i

se

se

se

O

zbranmi.

píjem Antonov

kvitoval

svým

již

zná-

mým telegramem. Další vyjednávání prof. Maxy
v Moskv smovalo k zabezpeení odchodu armády
Ruska samého, jemuž jako garancie
mly býti odevzdány zbran, nepotebné
z

pízniv a
vyrozumna OCSNR sovtem
jednávání skonilo

loyality

naší

Francii.

Vy-

o jeho výsledku byla
lidových komisa ná-

sledujícím telegramem:

»Pedstavitelm s. armádního sboru!

Sovt lidových komisa shledává návrh eskoslovenského armádního sboru spravedlivým a pln
pijatelným pi nezmnitelné podmínce okamžitého
pohybu ku Vladivostoku i okamžitého odstranní
kontrarevoluních velitel.
Cechoslováci nejedou jako bojové jednotky, ale
jako skupina svobodných oban, berouce s sebou
urité množství zbraní k svojí sebeobran ped útoky
se strany kontrarevolucioná.
lidových komisa naizuje penzenskému
soudruhu Kurajevu, odvolat všechny staré
komisae a naznait nové, spolehlivé pro doprovod a
ochranu echoslovák jako organisovaného celku na
cest do Vladivostoku, a aby seznamovali pravideln
Sovt lidov3^ch komisa se všemi událostmi v jejich
pohybu.

Sovt

sovtu,

znní bude zaslán Sovtem
lidových
komisa všem súastnným sovtm.
Oznamte echoslovákm, že Sovt lidových komiTelegram

stejného
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«

sar
pi

pd

chce jim pnspti každou pomocí na
Ruska
podmínce jich estné a upímné loyálnosti.
Z rozkazu Sovtu lidových komisa: Stalin.
veliteli mínni tu ruští vysocí vepes všechny pevraty v eskoslo-

Kontrarevoluními
litelé,

udrževší se

venské armád. Oni totiž rádi, opírajíce se o disciplinovanou eskou armádu, dávali cítiti svoji nezávislost sovtm. Tak velitel II. divise generál-major

Podhajský pes neutralitu, pikázanou zodpovdnými
eskými, zademonstroval si na jedné stanici na

initeli
vlastní
z

pst proti místní vlád
eských oddíl ostentativn v

A

tak Podhajský a

s

ním

ruští dstojníci byli také

tím, že vyvedl jeden
plné zbroji do msta.
až na malé výjimky všichni

skuten propuštni

z

eské

služby.
28. bezna 1918 podle píkazu z Moskvy, Kurajev
uril Luk Janova, »aby provázel eské vojsko až do
konce jeho cesty na území Ruské Sovtské Federativní Socialistické Republiky do Vladivostoku; aby
o všech pekážkách, jestli by se takové vyskytly se

strany jakýchkoliv organisací okamžit hlásil Sovtu
lidových komisa a penzenskému guberniálnímu sovtu. Sovt prosí všechny revoluní orgány o poskytnutí veškeré podpory soudruhu Lukjanovovi v jeho
práci k úspšnému pohybu a ochran osobní bezpenosti eskoslovenských ešelon.«
Komisa Lukjanov ujal se svojí úlohy skuten
svdomit. Zatím co prof. Maxa loyáln mírnil zbyteízné vystupování voják na eské stran, Lukjanov
zakrooval u nepívtivých sovt a vysvtloval nei podezívavým slovem v tisku píinu
cíl našeho pohybu.
Ostatn z Moskvy ješt téhož dne 28. bezna telegrafoval tajemník OCSNR Klecanda armád:

n

dvivým

i

i

i
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«

komisa Trocký rozkázal všem drahám
» Národní
pomáhati našemu transportu. Nepochybujte, že sovty dostávše vysvtlení poskytnou každou pomoc našemu revolunímu

hnutí.

mlo

zstati na obranu pi^i každém vlaku
i68 runic a i kulomet. Odevzdávání ostatních zbraní
zaalo tak pod heslem »dvra za dvru*. Nebyla to
novinka, ani ústupnost prof. Maxy. Jak již uvedeno,
odevzdání zbraní bylo pijato již v úmluv s Ukrajinci
prof. Masarykem koncem roku 1917 v dob, kdy zvlášt po vydání III. Universálu, t. j. III. deklarace Rady ukrajinské, pomr eskoslovensko-ukrajinský byl
velmi dobrý a pátelský. echoslovákm zabezpeena
tehdy svoboda a bezpenost pi pípadném jich odchodu z Ukrajiny, ale výzbroj vojska mla býti odevzdána novému ukrajinskému státu jakožto jeho majetek. Do Ruska mli jsme vstoupiti beze zbraní. Ve
skutenosti následkem zrady buržoasní ukrajinské rady stalo se jinak. My jsme svoje zbran donesli do
Ruska. Mohly tedy býti odevzdány tomu, kdo chtl
pomoci vli armády dostati se k dalekému cíli za každou cenu, dle vlastního pání Masarykova: »teba na
vlastní pst a po jednom jest nutno dostati se do Vla-

Ze zbraní

divostoku.«

A

to

znamenalo

pl svta sovtským

úze-

mím.
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IIL

Mluvíme-li o pomru sovtské vlády k nám, není
tím mínn pomr jednotlivých místních sovt, nebo
tak generalisovati neni možno. Pomr místních vlád
k nám, stejn jako pomr jejich k podízenému národu
pi rodící se ješt organisaci sovtské ústavy a správy^
byl rzný, odvislý úpln na osobních vlastnostech ij
názorech vlivných
jednotlivých sovt. Jinak ne-1
bylo ani možno. Nebo sovty v té dob pedstavovaly]
samorostlé »zárodky revoluní vlády« se všemi neuri-]
tostmi a nedostatky zárodku, rodícího se z revoluního]
chaosu. Byly sovty, které pezíraly náš ideál; bylyj
sovty, kde se nám obdivovali; byly sovty, jež náí
zásadn podezívaly, a jiné zase, jež vily v naši revo-^
lunost. Mezi sovty byli naši pátelé i nepátelé.:
Ústední sibiské sovty, bojující se Semenovem,'
znající již z praxe pomr Francie
Japonska k ruskéj
revoluci, a snad také psobením cizích živl, prote-^
stovaly s poátku proti propuštní armády sibiským'
územím na Východ: armády, která byla ástí francouz-.
ského vojska, která jako »kornilovci« získala si povsti
kontrarevolunosti už svým pouhým neskrývaným na-j
cionalismem, svojí zachovanou disciplinou, svojí sna-i
hou po vzkíšení protinmecké fronty, svým nepá-:
telstvím proti všem rozkladným heslm revoluce; a]
snad ne v poslední
kijevským vystoupením 2.
pluku na ochranu poádku v prvních dnech rodící sel
bolševické moci. Nebo všecky tyto zprávy o s. ar-!
mád, nelíbící se revoluním massám, roznesl po šírej
Rusi z ásti tisk, z velké ásti lidská vlna, valící se
pes Ukrajinu na východ ze zhroutivší se fronty; a;

len

i

ad

na

vSibii

zvlášt rozvíili

i

je

zajatci-internacionalisté.'

Jinak byl to snad prost odpor mezinárodního socia-!
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ke v^cin nacionalistickým forniacini v uvzdiisí
sociální revoluce vbec.
Avšak pozdji pi pímém styku s našimi dobrovolníky místo pvodní nedvry na mnohých místech
u ruských sovt vyvíjelo se dokonce urité pátelství.
Onu rznost pomru k s. armád ukázala zejména
oslava I. máje. Kdežto u jednch, na p. v Celjabinsku, nás jako protirevoluní nacionalisty nechtli ani
pipustit jako korporaci k oficielní oslav i. máje,
lisiiiu

uspoádány

jinde

spolené rusko-eské revoluní

osla-

nadšenými scénami sbratení »ruských revolucio»eskými revolucionái*. Tak v Barabinsku
s
stojícímu tam našemu vlaku byl vnován ruskými revolucionái (sovtem) za nadšených ovací »rudý revoluní prapor« pro boj proti germánskému imperialismu
a reakci na francouzské front. Sám »Cs. deník« 8.
kvtna 1918 otiskuje zprávu od dopisovatele pímo
z Barabinska, jenž onu ást slavnosti líí takto:
»Pistupuje k nám (t. j. na naší slavnosti p. a.) zá-

vy

s

ná«

stupce místního sovtu a prosí, abychom zúastnili se
jejich manifestace. Pozvání tomuto jsme milerádi vyhovli. Procházejíce špalírem mnohých revoluních prapor a korouhví, postavili jsme se na místo nám vykázané. A nyní stídá se na tribun jeden eník za dru-

nepeháním, když eknu, že ei jich
všech byly jedinou ovací nám eskoslovenským vojákm. Za pronesené pozdravy podkoval opt br. Sm.
a mezi jiným provolána byla sláva též našemu drahému
vdci prof. Masarykovi. Po zapní naší národní hymny
»Kde domov mj« a »Hej, Slované« zahájen byl prvod v ele s našimi bratry mstem. Když jsme slavnost
již konili, pijel z blízkého újezdného msta Kainska
hým,

a myslím, že

osobní vlak

plný

4

tonoucí

lidu,

revoluních prapor a

s

pímo

v rudé

barv

hudbou.
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Na

nádraží nastává vzájemné vítání a pozdravy a po
té doprovázejí nás všichni i s hudbou k našemu vlaku.
Zde pítomní zástupci sovt chtjí se ješt s námi
rozlouit a dokonce na památku dáti nám jeden ze

svých revoluních prapor.
Byli jsme mile pekvapeni a když nemohli
dohodnouti, který
dáti ten

z

nejpknjší

prapor nám

dáti

—

— vyzvali mne, abych

se

hned

chtli nám
vybral

si jej

»A

sám. Vybral jsem jeden s (ruským) nadpisem:
žije všeobecný mír na základ sebeurení národ !«
.«
Tento odevzdal nám len Kainského sovtu
»Potom opt ei, dík a ujišování s naší strany. Prosil jsem
píše zpravodaj dále
aby na projíždjící
naše vojska hledli s dvrou bratra k bratru, podotýkaje, že eskoslovenský voják nezradí jich v boji za
svobodu,
bude kdekoliv. Mezi eníky, louícími se
s námi, velmi
mluvil starosta msta Kainska
.

^

—

a

pkn

(bolševik)
téže Sibii

V

—

.

«

krom

oficielního

—

sovtského Ruska

bývalé oficielní Rusko
politití generálové,
jimž proud revoluce urval vojska i massy. Podle pirozené lidské psychologie oni nikdy nemohli smíiti se
se spoleností, v níž nehráli už sami svou starou obvyklou úlohu. A pirozen upírali svj zrak k s. armád, vítajíce a rozdmychujíce každý konflikt mezi ní
a sovty, žárliv pekážejíce každému sblížení se
sovty. V tu dobu pi zejmé nemožnosti vyrvati vížilo

ješt

staré.

To

ovšem skryto

byli všichni vojenští a

revoluci ústedí státu poalo uskuteovati se
v boji s ní heslo: obklíiti revoluci z okrajin, t. j. od
pístav. Hlavn v nadji na pomoc z vní, od spojenc. Na jihu a v3^chod ruské íše byl již s pomocí

tzné

Francie a Japonska uinn poátek. Proto na východ
k Chorvatu a Semenovi za novou existencí míil celý
proud bývalých dstojník, ocitnuvších se v Rusku
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Krom

toho rozlehlá a bohatá Sibi
bez zamstnání.
proživší bez veHkých škod bou-i revoluce, poskytla
útulek
skrýš všem »bývalým lidem«. Sibiská magistrála byla jim všem cestou k oteveným dveím
z Ruska. Tento tlak na východ byl tak veliký, že
sovtská vláda konen zakázala všem nespolehlivým,
zvlášt dstojníkm, cestovati východnji Krasnojarska. Tito pak jedouce bez prostedk z Ruska do Sibezplatnou jízdu v nabie, nacházeli asto útulek
šich vlacích, míících jako oni, na východ. Byla to
v celku spíše prostá útrpnost k trpícím lidem
(a podle eského pojetí: k »ruským, slovanským vlasteni

i

—

cm «) —

než snad vdomé podporování ruské protirevoluce. Ale i tak tyto styky nemohly zstati bez uritých následk. Informovaní, odtud o našich náladách
ruští dstojníci, jimiž byla západní Sibi peplnna, jakožto pedstavitelé »ruské inteligence« hledali u nás
styky pro svoje tajné organisace a podncovali i živili
v nás odpor proti sovtské vlád. Již dávno ped vystoupením na stanicích, kde jsme uvázli na delší as
(což pozdji sovtský delegát prvému sjezdu v Celjabinsku vysvtloval technickými nedostatky a sabotáží
práv »ruské inteligence«)
nabádali nás k násilnému vystoupení, ujišujíce, že sovty se nás bojí, že
dupneme-li si s puškou v ruce, nejenom urychlí náš
odjezd, ale dají i
peníze (Celjabinsk). Od nich
asto v dstojnických vagónech s. vojenských vlak
pijímaly se zprávy; oni hráli pro nás úlohu špionáže.

—

—

—

Pozdji ped samým vystoupením oni
umožnili

znan

zdar akce;

mst, umístní posádek

atd.

nebo

svojí

pomocí

opatovali plány

Konen

i

toto

vše

je

pirozeno, tak to musilo vyrsti samo sebou z rozboueného revoluního prostedí. I kdyby ruské protibolševické organisace nemly již díve plánu zneužití
s. armády pro své cíle, tu tato myšlénka pi zejmé
4*

51

«

a stále vzrstající netrplivosti špatn na východ dopravovaných našich vojenských vlak, msíce stojících na stanicích, pi množících se konfliktech a rostoucí nelásce armády k bolševikm nabízela se sama
sebou.

teba mnoho

vynalézavosti, aby tu bylo.
spojeno slovo »Nmec« se slovem »bolševik«. Jako
bolševici snažili se využíti naší nenávisti k Nmcm.,
u Bachmae k tomu, aby nás uinili svými spojenci,
tak tu opt snažili se využíti naší nelásky k
strany nenacionální,
a bolševikm protibolševici.
v podstat kosmopolitické, snažily se využíti našeho
nacionalismu.
Sibii nebylo žádných vtších vojensky organisovaných sil sovtských, jako jich nebylo v celém
Rusku. Bolševici nedocílivše technické a oficielní podpory spojenc pro vojenskou organisaci, vydáni do
rukou Nmecka zradou ukrajinské buržoasie, jež bez

Nebylo

ani

Ob

Nmcm

V

úhony v oích spojenc uzavela úpln veejn
spospolek s Nmci, opuštni s chladným rozmyslem
první
zaali
práv
v
srdci,
hnvem
tajeným
jenci s
pokusy o samostatnou organisaci své rudé armády
z dobe placených dobrovolník, nebo na odvody a
mobilisaci rozbhnuvších se voják svtové války nemohlo býti ani pomyšlení. O síle bolševického vojska
na Sibii pinesl »Cs. deník« 24. dubna 1918 z Omska
tuto zprávu, podepsanou »G.«:
»Vojska zde není. To platí pro celou Sibi. Parti-

tivalé

i

sánských ástí

z internacionalist je

v celé Sibii

asi

formováním rudé armády. Nemají
ani odvu.
výzbroje
však ani dostatek
Nebylo to ani jinak možno. Vždy teprve v lednu
vydán dekret o likvidaci všech zbytk staré pravidelné armády carské a organisaci vlastní revoluní
armády dlnicko-selské na principu dobrovolnickém.
batalion.
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Zaíná

se s

tsn

Psycholojrický moment
po skonení- strašné voji
pro takové formace nejvýš nepíznivý. V po-

ny byl

válené mentalit radostného odpoinku

ani

naízený

dekretem všeobecný vojenský výcvik lidu na obranu
revoluních vymožeností se pirozen v praxi neprovádl. G. K. Gins, jenž pozdji jako vlivný initel
prošel celou pou kontrarevoluce od poátku až do
konce, jenž také celou dobu sovtské vlády prožil v

Omsku

mimoádný

jako

málo

tvrdí, že bylo

bolševikm. Je

i

profesor

obanského

práva,

zajatc, ochotných sloužiti ruským

to pochopitelno.

svojí slovansky všelidskou

Nebo

bolševici byli

revoluností daleko za ob-

vrných oban z íše kázn a dobrých mrav.
Jestli pes to prese všechno nkde na Sibii zorganisoval se bojeschopný oddíl, byl okamžit odeslán
bu proti Dutovu, nebo proti Semenovu; vždy ani
proti nájezdm tak malých tlup Sibi nemla co pozory

ztží

Proto
každý spojenec- a každý bodák.
staviti a

se jim bránila.

sovtm

byl vítán

Už prbhem

revoluce a hlavn po listopadové rekdyž dobrodušní Rusové v dsledném, upímném internacionalismu otvírali všem zajatcm dvee
do všech revoluních institucí, poaly se tvoiti pod
protektorátem sovtské vlády a zejména na Sibii,
kde bylo mnoho zajateckých tábor, vojenské oddíly
ze zajatc t. zv. internacionalist, kteí potom pirozen nabyli znaného vlivu v samých sovtech.

voluci,

i

Že Cech bylo v nich pomrn málo, toho píinu
nutno hledati pouze v existenci specielní eskoslovenské revoluní armády. Ale možno tvrditi, že kdyby
nebylo oné eskoslovenské armád}-, byli by v úasti
na tvoení internacionálních oddíl mli primát rusofilští,

bratrští Cechoslováci.

Takových
roztroušeno

internacionálních oddíl bylo
mstech sibiské magistrály, která

nkolik
po
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byla úpln bez ochrany. Byla pouze v rukou
železniních zízenc.
Je jisto, že i vstup do rudých revoluních .oddíl
nezniil u všech jejich píslušník nacionální antagonism, vypstovaný zejména Rakouskem. Nebylo lze
vyhnouti se tomu, aby dobe placená služba dobrovolnická nelákala elementy dobrodružné, bezideové.
A vedle tchto ve služb u sovtského Ruska i ve
služb u revoluce našli prostou existenci mnozí z hladovící zajatecké massy. Oni sloužili bez hlubších pohnutek, než jaké dávala pouhá povrchní sympatie,
nebo prostá loyální tolerance k ruské revoluci, jež
jmenovit v Sibii jim zdála se býti již konenou,
zvolna se upevující formou vlády.
Nezávisle na tchto »internacionalistech« tvoily
se oddíly eských internacionalist s hlavním centrem
na naší linii, v Penze. Je to opt známka jakéhosi
nacionalismu
tehdejší krajn levé skupiny s. živlu
na Rusi. Skupinu v Penze možno pokládati za protilehlé kídlo skupiny na Donu
pozdjších to Denikinových eských oddíl. Inspirátoi její, uchváceni
gestem ruské revoluce, vidí dobu jako vhodnou pro
zaujetí písn tídního stanoviska.
Doufají poraziti
jinak

i

—

dosud vítzné Nmecko a Rakousko zbraní ruské, slovanské revoluce, doufají s ní dobýti
všemu lidstvu
dávno vytoužený sociální ideál. Ale v celku, ve své
vtšin nebyli pesvdení komunisté. Bylo u nich
mnoho anarchisticky naladné drobné inteligence.
Nezapeli a nezapírali svj nacionalismus. Tento nacionalismus nebyl tajemstvím ani pro sovtské initele. V penzenské skupin vedle lásky k proletariátu
bylo
mnoho lásky k »bratrskému Rusku«, jemuž
nutno pomoci;
»jež my eši nesmíme opustiti«.
V Penze byli prost socialisté. Byli tam bývalí stoupenci všech socialistických
eských, centralisté,
i

i

i

—

smr
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národní socialisté. Nosili ervenobílé
nechtli z Ruska do
stužky, byli »bratn«. Ale
Francie. Mli snad mnoho pesvdení, ale demoralisovali své ady sami; utápli svj ideál stejn, jako
oni na Donu, lákajíce stoupence z eských teplušek
autonomisté,

vysokými

i

—

pknými kasárnami

platy,

pohodlným

a

ad mnoho lidí
istým idealismem revoluním, z tch, kteí nedovedli hledti pes lidi pímo k ideám. Krise revoluce,
tam oistily mnohé. Nutno tak
utrpení a obti jist
velipidati, že ideovým bylo teba mnoho odvahy
kého pesvdení, mli-H petrhati všechny svazky s s.
životem. Proto odpuzovali od svých

s

i

i

i

armádou,
piti

s

tradicí, dovedli-li proklínáni všemi,

proti všem.

vystou-

Mnoho-Ii bylo mezi nimi tchto

nechceme a

nemžeme

lep-

V

celku však
nutno íci, (co piznali i sami organisátoi), že jimi
organisovaná massa byla
cennou, práv vinou
onch osobních výhod, které za službu byly slibovány
ších,

souditi.

mén

a poskytovány.

Tato malá pomrn skupina lidí, pimknuvších od
k sovtské vlád, mla málo možnosti vynésti
na povrch osobnosti úmrné velikosti doby. Snad d-

poátku

i

ležitá úloha, již bylo jim hráti

peceování

v ruské revoluci, vedla

a schopností. Nech5^blo
snad u nich revoluního nadšení, snahy a horlivosti,
ale práv proto, ponvadž pání mnoho
a ochota
je

k

vlastních

sil

ví

mnoho
lešn

slibuje,

ocenili

se slepými ke skutenosti. Faradikalism a obsah eské revolu-

stali

eský

nosti.

Tito první eští komunisté, dostávše od sovtské
vlády plnou moc v eských záležitostech na území
Ruska, napjali znova všechny síly, aby ruské revoluci získali celou s. armádu. Za tím úelem agitovali
ústn i tiskem k agitaci potebovali as a as dala
jim zdlouhavá evakuace. Podle jejich mínní byla s.
;

;
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armáda úpln zpsobilá pro organisováni ruské revoluce a odjezd její do Francie byl omylem, nebo nedorozumním. Pevn vili, že armádu, nebo aspo
vtší ást její v Rusku zadrží a získají pro ruskou
revoluci.

Mezi naším a jejich vedením, pokud bylo vyjednáváno se sovtskou vládou, nebylo zjevného píkrého
nepátelství. Nebo pomr naší »vlády« k sovtské
byl oficieln pátelský. Formule, která tvoila podklad
tohoto pátelského, i aspo loyálního pomru i k eským ochráncm ruské revoluce, byla taková: »cíl náš
jest jeden a tentýž: národní a sociální osvobození Cechoslovák«.
tak jenom cesta, jež k tomuto osvobození vedla, byla rozdílná. Z naší strany se íkalo:
»my jdeme za svoji a ruskou revoluci bojovati tam,
kde je to možno, t. j. na skutenou frontu do Francie.
Budoucnost teprve ukáže, í cesta byla správnjší.
Penzenští proti tomu chtli ruskou a eskoslovenskou
revoluci hájiti v revoluním proletáském Rusku, nedvujíce kapitalistické Francii. To
býti celý rozdíl. Tak smíliv vypadala s obou stran ideová stanoviska, dokud se vyjednávalo.
Jist že náš oficielní tisk
pi tom tžkou úlohu.

A

ml

ml

Ml udržovati náladu proti eským komunistm a souasn bez oddechu dokazovati upímnou revolunost
našich bratrských legií a oddanost ruské revoluci:
zdržovati vojsko od násilných
proti agitátorm
z ad eských komunis't ,a zárove udržovati žár
odporu proti nim; udržeti armádu v jednot a beze

in

když veejn muselo býti dáno právo volného
rozchodu a svobodné volby cesty k onomu »spoleztrát,

nému cíli« nacionálnímu a sociálnímu osvobození:
právo svobodného rozhodnutí každému a všem
zstati v »pátelském Rusku«, anebo odejeti do »spo:

bu

jcnecké Francie«. Tehdy odejíti

z

armádv bvlo možno
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i

zákonnc a svobodn. Az icpixc \h) odjezdu ()CSNI\
/
Penzy jsou k nemalému rozhoení penzenských
\ šiclini, kteí z armády odcházejí, prohlašováni za sbhy.
Až tehdy s. komisariát v Moskv ml píležitost odOCSNR. Tehdy až zaalo
l^^vdti represaliemi
]nezi námi a eskými komunisty zjevné, neskrývané
nepátelství, ba píkrý boj.
Ti, kteí ped tím použili formálního práva odejíti
z ad armády, vyjíždjící z Ruska, opouštli staré
svazky z nejrznjších dvod. Vedle ideových pohnutek
mén ideových, jižz mínných, byly to rodinné záležitosti, pátelské svazky, pivyknutí k místu
a nechu k transportu. Pestoupení do »pátelské rudé
armády« bylo v tehdejších pomrech pirozené i z existenních dvod. Uživiti se jinak vojáku nebylo lehko. Z nich tehdy nikdo ani ve snu nemohl tušiti tak
blízkou a tak strašnou srážku s vlastními druhy. Proto
se mohlo státi
to, že dstojník, jenž u Bachmae
obtav zachránil situaci, v panice strhnuv nadšenou
\ ýzvou
a osobním píkladem vojáky k protiútoku,
jenž pozdji v Penze k vli mladé žen zákonn opustil armádu, zahynul
se ženou pi pozdjším dobytí
Penzy eskými bodáky. Tak neoekávan nacházeli
tehdy lidé potupnou smrt »zrádc«. Dav v armád

vi

i

i

i

i

mstil strašn.

Vojsku, jemuž nejvyšším spolen3'-m cílem byla nachtlo býti sjednocené vedeno
prof. Masarykem, jevil se každý, kdo odešel kamkoliv,
kdo jakkoliv oddlil se od ní, odštpencem a odštpení od celku bylo mu zradou. Armáda cítila v každém
odštpení oslabení své váhy, škodu své vci, pekážku
na cest k cíli. Uznávala-li a ospravedlovala-li ona
ruský komunismus, tož nechtla znát nic obdobného
pi
ve svém svt. Proto tedy armáda ve svém celku
znané radikálnosti svých hesel byla nepátelská agi-

cionální svoboda, k níž

i
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I
eských komunist. Pi takovém duševnim stavu
mnoho podncování se strany sta-

taci

nebylo ani teba

vovsky a tídn pímo proti revoluci zaujatých element, aby se vášn nevybíjely násilím. Nebo dav
v armád neznal diplomaticky pívtivé tváe, ani diplomatického pímí. Pro nj již okolo Penzy, kterou
projeti musila celá s. armáda, v boji o každého jednotlivce, v boji o každou duši poalo nepátelství meziJI
naší armádou a eskými komunisty, odštpivšími se
od ostatního celku. Ono potom snadno peneslo se j
na chránící je ruskou sovtskou vládu. Z nho prýštíc
stále nové konflikty a stále nová, nekonící se vyi

jednávání.

O

situaci,

jaká

»Cs. deníku« z

i.

pi tom nastala, dává tušiti lánek
dubna 1918 inspirovaný z nejvyšších

zodpovdn3^ch míst, v
»

nmž

se praví:

Vystrašené obyvatelstvo poíná hovoiti o

se kontrarevoluci. Zcela

blížící

zbyten. eskoslovenské

voj-

m

1914 zvedlo revoluní prapor proti
dravcm nynjší vojny, nikdy neobrátí své zbran
proti ruským bratím. My jsme píliš uvdomlý a
estný národ, než abychom neplnili daného slova.
sko,

které už

r.

Avšak toto napjetí a nedvra spolu s rozhovory
o brzké kontrarevoluci sesílily se, když 10. dubna na to
»Cs. deník« pinesl tuto krátkou zprávu: »Na východ
vystupují Japonci. Všechen železniní pohyb na východ byl zastaven. « Ovšem
tu nepátelství netrplivých mass neobrátilo se proti spojeneckým Japoncm,
ale proti nepokorným, nevzdávajícím svých posic sovtm, jejichž obrana cizího nám ideálu kupila pekážky na cest k našemu vlastnímu cíli. A na toto
nepátelství opt odpovdí je ostejší vítr z Moskvy. Jemu platí telegram Trockého, jenž v dubnu
prochází po linii:
i
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»Všeni S(.)vtiim a železniním

orjj^anisacíni!

Na cest eskoslováckých transport dovoluje se
jejich doprava na východ v takovém poádku a v takoých oddílech, aby jejich cesta nebrzdila provoz na
Stanovení tchto podmínek ponechává se
zcela železniním úadm. Místním sovtm a železniním organisacím se ukládá, aby eskoslováckým
transportm prokázaly na cest nezbytnou pomoc. Jakékoliv svévolné a násilné vystoupení se strany echoslovák, pi^isvojování si náklad, voz neb lokomotiv, násilí proti železninímu personálu a podobn,
budou míti za následek okamžité zastavení dalšího
provozu tohoto transportu, jeho úplné odzbrojení a piredání velitele transportu do rukou nejbližšího sovtu.
\

drahách.

Trockij.«

dubna 19 18
Maxa vidí se nucena obrátiti se
s výzvou k vojsku:
» Znovu
Vás vybízíme, jednejte všude korrektn,
vystupujte mírn. Bute si vdomi toho, že jste ci28.

i

v tisku

zinci, žádající služby, kterých dnešní Rusko vtšin
svých oban poskytnouti nemže, t. j. projezd drahou na ohromnou vzdálenost, pomrn pohodlný, se
sytým žaludkem. Nezapomínejte, že ve vtší ásti
Ruska je dnes hlad a že cestovat z jednoho konce na
druhý je pro adového obana spojeno s nevýslovnými obtížemi. Nastávají-li cestou zastávky neb obv pohybu neb zásobování, nevysvtlujte si to
tíže,
zlou vlí kohokoliv, le pouze obtížnými pomry.
Vte, že se dlá vše, co je v lidských silách, aby
Vaše cesta byla usnadnna a urychlena
Chápeme, že Vás muí a znekliduje pomalý postup našeho transportu, zejména Vás, kteí jste
v zadních ešelonech. Znovu opakujeme, nehledejte
fantastick3'''ch
a romantických rozilujících dvod;

a

.

.

.
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«

:

pekážky

jsou

tentokráte

ist

technického

rázu.

Transport se urychlí, jakmile se podai je pekonat.«
A 30. dubna znovu píše:
»Pes všechnu naši námahu není dosud odstranna
teba jen v malé
nedvra k nám a proto dosud
míe
trvají obavy, že bychom mohli na Dálném
Východ vystoupiti proti sovtské vlád.
Vážnjším však a dávným pramenem eské nenávisti k bolševikm byl brest-litevský mír, jenž bez
dalšího uvažování, nekriticky pipsán jako zrada na
úet sovtské vlády, která jako souasná vláda ruská
byla nucena jej podepsati. Za svojí ínskou zdí, zvlášt naše studované vrstvy, nechtly vidti, že sovtská
vláda prosté rozhodla se neodvraceti neodvratné. To
jest to, co nemohl odvrátiti ani Kerenský, co by nebyl odvrátil ani Miljukov. Ba Miljukov jako »positivnjší« politik byl by jist ku »blahu« velkého Ruska, t. j. ruské buržoasie uzavel vedle míru i formální spolek s Nmci, t. j. s nmeckou buržoasií, aby
pedešel »Ukrajinskou Ústední Radu«. Tak i onak.
Prost: Mirbach, v Moskv jakožto dsledek míru, jako

—

—

Nmecka,

byl

píinou

dubna 19 18 zachycen a rozšíen

dvrn

representant vítzného

hlubokého podezívání sovtské vlády, zvlášt když byl asi
21.

násle-

dující telegram

»()bávajíc se japonského napadení Sibie, Nmecko
požaduje, aby bylo okamžit zapoato s eva-

drazn

nmeckých zajatc z východní Sibie v západní
neb evropské Rusko. Prosím, použijte všech prostedk; s. oddíl}^ není nutno dopravovati na vj^chod.
Lidový komisa Cierin.«
Tak tedy místo dvry za dvru, pes jist dobrou
vli a upímnou snahu jednotlivc na obou stranách,
rostla vzájemná nedvra
vzájemné nepátelství.
vidí
v disciplinované ardruhé.
Sovty
rodí
Jedno
kuací

i
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mád nebezpenou zbra v rukou jim nepátelských
dstojník
nepíznivé Francie. Na druhé stran nei

populární odzbrojování je zdrojem stále rostoucí nespokojenosti, jež je opt dobrou pdou pro agitaci
s velících míst nejen proti komunistm a ruské so-

vtské vlád (poukazováním na vojenskou est a na
proti
bezbrannnost v nepátelském prostedí), ale
proti Maxovi a
vlastnímu politickému vedení
OCSNR. Na pímé nepímé popudy s velících míst
ukrývají se zbran a náboje, které dle smlouvy mly
býti v Penze odevzdány, což je novým pramenem
podezívání se strany sovt. Tak pomry pipravují
pdu vojenské vlád nad politickou.
Mezi tím, v dob odjezdu z Ukrajiny a za etných
i

—

i

zastávek na jednotlivých stanicích, za stálého vyjednávání se sovtskou vládou o propuštni do Vladivostoku, znova ozývá se volání po sjezdu. Na jednotlivých vagónech objevují se nadpisy: »Chceme sjezd«,
a nkteré ásti pímo kladou podmínku, že bez sjezdu
do Francie nepojedou. Cim více posouvá se armáda
k východu, tím zjevnjší a nezakrytjší stává se boj
dvou stavovských, i v podstat sociálních skupin,
velitel a podízených. Neuritost položení a plynoucí
z nho nedvra k vedení, skepse o možnosti pepravy,
podezení proniknuvší armádu, že bude užita na
Ruska proti ruské revoluci, snahy o takové i jiné
použití, chu jeti do Francie i tajená nechu, agitace
eských komunist v Penze a na konec prost obava
ped oktrojírkou francouzské discipliny, živená neroz-

pd

umnými hrozbami nkterých dstojník

— všechny tyto

o

vypoádání

nejrznjší, asto protichdné píiny vedly k volání po sjezdu. Je pirozené,
že velení zásadn se stavlo k sjezdu odmítav. Na
poátku doufalo rychl3^m odjezdem z ruského ovzduší
dostati se na pdu »stízlivjší«. Aspo do Vladivose ve Francii
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stoku. Tam ve vladivostocké skupin pak ukázalo se
ono »vystrízlivní« odstranním všeho toho, co upominalo na revoluní minulost s. armády. Ale pobyly silnjší a u ástí, uvíznuvších uvnit Ruska, vyžádaly si sjezd samy.
Tak už za napjaté situace konány jsou koncem
dubna 191 8 sjezdové pedporady I. divise v Penze

mry

za úasti delegát, zvolených v I. divisi, krom 3.
pluku, svolané divisijním výborem. Jejich výsledek
nedával však veliké nadje do budoucna, že úprava
vnitních
v armád bude demokraticky a
správn ešena. Nebo veškeré návrhy na reorganisaci vedoucích orgán a samosprávných volených orgán ve vojsku, vycházející z vojska, jsou ásten

pomr

odmítány pítomnými leny OCSNR, kteí zárove
omezují se na pouhou kritiku a nepedkládají žádných
vlastních návrh, z ásti zachovávají se pasivn. Proto
také levé kídlo na pedporadách pítomných delegát
pestalo viti, že píští sjezd rozeší správn svoji
úlohu a odešlo tam, kde snad páli si míti celou armádu, t. j. do tábora ruské revoluce. Pes to z tchto
pedporad I. divise, jež platila vždy za revolun radikálnjší, íniž vždy oste odlišovala se od konservativnjší mladé II. divise, vyšla tato resoluce:
»My, zvolení delegáti I. divise na sjezd eskoslovenského vojska, sešedše se k poradám v Penze, prohlašujeme:
Boj náš je bojem revoluním za sražení militarismu
a

kapitalismu,

za

demokracii

a

sociální

osvobození

lidstva.

Nenacházejíce v dohledné dob možnost za daných
ruské repokraovati v tomto boji na
publiky, odjíždíme do Francie tmto zásadám obtovati krev
životy spolen s demokratickými bojovníky druhých národ svta.

pd

pomr

i
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Duvujoinc Národní Rad
námi zvolenému

vdímu

jako

orgánu

demokratickému,

protestujeme proti
provokacím, majícím za úel podlomiti naši jednotu.
V dobé, kdy národ náš bez rozdílu politických
stran jako jeden muž vede v Rakousku boj za osvobození národ ze jha imperialismu, kapitalismu a militarismu, protestujeme proti snahám, smujícím k tíštní našich sil za hranicemi, jsouce si vdomi tch
dsledk, které tíštní revoluních sil bude míti na
úspšnost našeho boje. Povinností každého echa a
Slováka revolucionáe v Rusku je vstoupiti do eskoslovenské revoluní armády, zdolati germánský militarism a tím pispti k upevnní svobody nám tak milého Ruska
všeho lovenstva. Jiné cesty není.
a

i

Heslem naším je: Vše do eskoslovenské revoluní
armády! Vše do Francie!
Pijato na pedporadách dne 30. dubna 19 18 a na
májovém táboru v Penze i. kvtna I9i8.«
Jak vidno, pod tlakem revoluní atmosféry ani tu
nešetilo se radikálními slovy.

Zatím skutená situace v onom období byla taková:
Armáda v prvnim rozmachu odboje, na prahu své vynemínila se vzdáti cíle. Rozhodná vle
byla bojovati do konce za národní svobodu tam, kde to bylo možno
ve Francii. Armáda,
a to týkalo se zejména nejvíce I. divise, chtla na východ, chtla ven z Ruska s takovou žhavou nedokavostí, s jakou zachraují se troseníci z tonoucí lod.
A souasn, zatím co mladá druhá divise z nejvtší
ástí již dojela, nebo blížila se k Vladivostoku, práv

snné historie
eských lebek

—

ona nejzasloužilejší ást armády, I. divise, nehybn již
od bezna stála okolo Penzy, pozorujíc s rostoucí netrplivostí, jak od západu blíží se Nmci, jak na východ houstnou mraky nové vojny a jak Semenov hro63

záchvatem stanice Karymskaja úpln uzavíti pro
všechny opozdivší se A'oIný východ z Ruska.
K tomu všemu v takové nálad, kdy srdce paliv
drala se na východ, neoekávan pichází vlí spojencr
ujednaná ástená zmna pepravy: západní ásti armády mají jeti na Archangelsk. Ovšem, že vše toto
nepíjemné bez rozmyslu bylo piteno vlivu a intrizí

kám

Nmc v Moskv, spolku Nmc

bolševiky pes
to, že tuto zmnu pepravy u vojska propagovali sami
francouzští zástupci osobn, pedávajíce ji jako píkaz
nejvyššího spojeneckého velitelství a pes to, že dle
obdobného píkazu odejela tam již díve srbská divise.
O stanovisku vedení OCSNR, jakož i Sovtu lid. komisa k této
smru dopravy podává jasný obraz
tato zpráva sekretáe OCSNR o stavu vyjednávání:
s

zmn

»Moskva,

Dnes

ermák, Maxa

15.

kvtna

1918.

Trockého.
Byli u nho déle hodiny. Výsledek: Další vlaky není
možno na východ dopravovati. Je to následkem anglicko-japonského vylodní posádky. Dohoda se stedosibiskou Radou, aby vlaky od Omska na východ
dopraveny byly do Vladivostoku, trvá. Nemohou
ovšem garantovati, že vlaky dostanou se skuten na
východ. Trocký slíbil, že divisní jednotky zstanou nešestý
porušeny, to by znamenalo, že na východ pjde
navštívili

a Janík

i

pluk.

Místo Murman pedloží Trocký Sovtu lid. komiArchangelsk, jestli o to bude požádán francouzskými a anglickými pedstaviteli, a bude mu garantována skutená doprava vojska do Francie.
Prosili jsme, aby všechny vlaky byly dopraveny za

sa

vSamaru. Slíbil. Co se týe zásobování, to se jeho netýká. Budeme vyjednávati se zásobovacími radami.
Jinak celkový dojem z intervence u Trockého je

dobrý.
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Jednali jsme o další možnosti organisace našich zajatc. Bude o tom podána žádost Trockému. Jinak stanovisko Trockého v té^o vci zdá se pi^íznivé. Na
zmínku o našich bolšcv.^ich odpovdl, že tato vc se

netýe. Patí do kompetence Stalina.
Není jisté, zda budeme moci vyjeti zítra do Vologdy, eventueln Celjabinska a Omska, le bychom vyjeli díve, než bude vc úpln dojednán-a. Proto opakujeme, že bude nejlépe, když se s delegáty pevezete
do Vologdy, která je odtud 12
14 hodin.
Bližší podrobnosti Vám sdlím ústn.
Dnes veer bude informaní schze s výborem zdej
ších eskoslovenských spolk.
Francouzské missi nechali jsme, pokud známe, podrobný výkaz o stavu našich vlak. Bude o tom referovati do Paíže.
Markovi.«
lio

—
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IV,

zmn

smru dopravy ml,
o
jak již eeno, postihnouti zrovna nejstarší a nejzasloužilejší ásti armády. Pedstavme se lidský úinek.
Jaký musel býti duševní stav tch, kteí sžili se s myšlénkou, že jedou sice na strašné francouzské bojišt,
slibující
ale cestou kolem svta, cestou zajímavou,
mnoho novostí, když tak neoekávan a zrovna jim,
Nepopulární píkaz

kteí mají nejvtší právo na odpoinek, pikazuje se
zpt pes nehostinný, nezajímavý sever nejkratší cestou do zákop, zatím co druhou ást armády, svží,
vezou kolem svta a snad pímo ke slavnému vjezdu
do osvobozené Prahy. Za takového stavu srdce hledalo
dvody proti a rádo a lehko vilo v nmecké intriky, nebezpeí ponorek, v miny atd.
V takovém
srdci

i

agitace proti loyální politice

Maxy

našla

vd-

nou pdu. Není tžko pedstaviti si tedy, jaký mohutný, nepemožitelný odpor všech postižených musil
vzbuditi tento plán, a jak ješt žhavjší bylo pání
odjeti z oblasti všech onch nových hrozících možností. Co nejrychleji na východ, teba na vlastní pst
a vlastní silou! Cím hloubji byla armáda v Rusku,
tím odhodlanjší byla tato vle. Proti oficielnímu vedení, jež dávalo takové nepopulární disposice, ješt
výše byla vysunuta autorita vlastního voleného sjezdu
a sblíženého s ním v této vli dstojnictva, dávno
oposiního
politice Maxov, loyální k bolševikm.
Na dovršení všeho dne 14. kvtna 1918 v Celjabinsku pihodila se událost, jež byla jiskrou, zapá-

vi

nahromadné holaviny a jež dala bezprostední
podnt k srážce armády s revoluním Ruskem. Byl to
livší

»eljabinský incident«. Událost pihodila se takto: na
s. vojenských

kolejích eljabinské stanice stály vedle

66

I

vlak

transport}' zajatc. Naši vojáci bývali rádi osten-

tativn velkomyslní zejména k nmeckým a maarským zajatcm. asto dohrosrden rozdávali mezi
zbytky z kuchyní
ásti odv. Až tu z jednoho
takového transportu, pesunovaného práv na hlavní
koleje za úelem dalšího vypravení, vyletl kus železa, jenž zasáhl jednoho z našich. Prvá myšlénka Cech byla na úmyslnost, na nacionální mstu. Nevdk
takto projevený pobouil více než sám in. Rozhoený dav zvedl se za pesunovaným vlakem a žádal
potrestání vinníka. Musili zakroiti dstojníci. Ale ve

n

vav

i

tžko

bylo dorozumti se a

níka. Ustrašení zajatci,

tžko bylo

najíti vin-

vtšinou nechápající, co

o

se stalo,

Konen
ml

náhle jde, neodpovídali jasn a byli biti.
býti
kdosi na kohosi ukázal. Tento byl zaten,
sice ješt vyšeten, ale stráž nebyla s to udržeti dlouhým hledáním rozvášnný dav. Zajatec byl na míst
zabit »samosoudem«. Kdo ho zabil, dodnes není známo. A zbyteno bylo by i vyšetovati to. Prost
dav, celý dav ubil. A charakteristické pro tehdejší duševní stav celého davu, celého vojska, je to, že zpráva
o tomto inu
v dstojnických kruzích byla uvítána
se zadostiuinním a s jásotem jako zpráva o vítzství. Nikdo netušil, že je to jiskra, jíž bylo souzeno
zapáliti onen grandiosní požár pipravované kontrarevoluce a cizích intervencí. Nikdo nechtl vidti nebezpeí, nechtl vidti, že incident prospívá komusi

—

i

tetímu, kdo ekal na píležitost.
Odtud události urychleným tempem vyvíjely

se ke
místní vládou. Celjabinský sovt byl jedním ze sovt nám nepátelských. Jsa pod vlivem maarských internacionalist, nepehlédl žádné píležiCeljabinsku
tosti k šikanování našich dobrovolník.
již tím bylo vyvoláváno napjetí, nehled ani k vše-

konfliktu

s

V

5*

67

obecné nervose následkem nekonených zdržováni
transport. K tomu dlouhé dny byly zneklidovány nejsensanjšími zprávami a kombinacemi o píinách
a o úelu zdržování, šíené a živené místními protivníky sovtské vlády, kteí dovedli navázati s námi pátelství lépe nežli sovty. Celjabinský incident byl vhodnou píležitostí pro tyto naše pátele. Ale byl také
vhodnou záminkou pro naše nepátele. Pod vlivem
internacionalist celjabinský sovt naídil okamžité
vyšetování »zajatc Cech«, jak nás nazvali. Vyšetování bylo krátké. Dne 17. kvtna byla vyzvána k výslechu stráž, pod jejíž ochranou byl nešastník zabit.
U výslechu stráž zatkli a dali do vzení. A to byl olej
do ohn. Massy stží mohly být udrženy v klidu. Aby
stráž, místním sovtem zatená, byla osvobozena, byla
vyslána od rozhoených echoslovák deputace, sklá-

dstojníka a voják, jež žádala jménem vojska kategoricky a ultimativn do 6 hodin veer propuštní zatených. I tato deputace byla v sovte zadržena.
vSovt oividn snažil se s krajním napjetím uhájiti audající se z

A

pesn

v 6 hodin podle pipraveného plánu neoekávan byla obsazena s. vojskem eljabinská stanice, ruská stráž odzbrojena a
dodalší pipravené naše ásti v poádku, s veškerou,
sud skrývanou výzbrojí, se zpvem vyšly do msta na
demonstraci. Ve zmatku v
padly rány a byly
tedy i obti: menší naše, vtší cizí. Rudá armáda byla
z ásti odzbrojena. A když na sovte bylo vynuceno
toritu místní vlády.

tak

i

mst

eské ásti na stanici.
vyhlášen válený stav. Od

propuštní zatených, vrátily

mst

se

Druhý den byl v
toho dne pak mezi s. posádkou a uraženými

zahanbenými krasnoarmjci a pokoenou, otesenou ve své
autorit místní vládou, vytvoilo se ono zvláštní napiaté položení, podobné položení dvou nepátelských,
proti sob stojících vojsk. Msto bylo ruské, sovtské,
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i

ob

strany chránily se pravinádraží eskoslovenské;
delnými polními strážemi, rozvdkou a pohotovostí.
Zpráva o eljabinských událostech jist rozrušila
moskevskou vládu, jež beztoho již dávno s nepokojem
pohlížela k Sibii^i a k východu. Jak pohlíželi v sovtských kruzích na ony vci, vysvítá nejlépe z rozhovoru, jenž konal se nkdy mezi 18. a 20. kvtnem,
po pímém spojení Moskva Celjabinsk mezi plno-

—

mocníkem Trockého

a

okružním vojenským komisa-

em.
»Mluví

s

vámi plnomocník Trockého; píjmení Sad-

kovkin

Oznamte mi laskav
slovenských družinách,

vše, co je
i

vám známo

úel, pro

o eskokterý vystoupily!

Všeobecn a podrobn vše vyjasnte !«
»I4. kvtna na st. Celjabinsk pibyl

jeden vlak za-

Maar. Dle skutenosti do vagónu echoslohozen byl kámen neb nožka od kamen. Mezi ebéeme-li v úvahu jejich národchoslováky a Nmci
nostní boj
vzešla rvaka, ve které ubit byl jeden
Maar. Po tomto na druhý den pišla do vyšetující
komise deputace echoslovák k vli vyšetení p\odc ubití a byla uvznna. Z té píiny se eši bouili a 17. kvtna, ozbrojivše se, vešli do msta, zaujali
kižovatky, u budovy sovtu postavili 4 roty: ostatní
ásti obsadily ulice. Já jsem mezi nimi byl osobn. Po
celou dobu požadovali osvobození uvznných. Když
jsem jim dokazoval, že vystoupení jejich namíeno je
prohlásili, že proti ní nejdou,
I>roti sovtské vlád,
ale požadují osvobození delegace. Drazn jsme žádali, aby odešli a vyhnuli se krveprolití, nebo naši
rudoarmjci mohou vypovdti poslušnost, ale nebylo
to nic plátno. Aby krveprolití se pedešlo, já v uvážení
ukáznnosti echoslovák a nepipravenosti rudé armády rozhodl jsem se uvznné osvoboditi. Poté oni

jatých

vák

—

—
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za zpvu odešli z ulic a do vagón. Naše rudá armáda
dob
byla pohotov a chránila ást msta za ]:-ekou.
obsazeni msta Cechoslováci odzbrojili stráž vojenského komisariátu, peházeli papíry a petrhli telefonní
vedení. Rozebrali ást zbraní, odzbrojili rudogvardjce
a vzali jim dva kulomety. Provádli prohlídky u procházejících a odebrali revolver pedsedovi Sovtu. Na
stran echoslovák byli 3 mrtví a 2 ranní provokaními výstely. Na naší stran ztrát nebylo, nebo
zakázali jsme stílet. Všech echoslovák je u nás
8.400, z nich 1500 ozbrojeno; mají také šest kulomet.
Druhého dne prohlášen byl stav obležení a poádek
znovu zaveden. 18. kvtna žádáno bylo vrácení zbraní,
lež byly rozebrány. Odvedli již pušky a kulomety odebrané rudogvardjcm. Pokud se ostatních týe, vedení ujistilo, že budou vráceny, ale .žádali o lhtu jednoho nebo dvou dn, nebo massy vypovídají posluš-

V

nost.

Nedvují

zárukám Sovta

lid.

komisa,

dle

nichž mají býti dopraveni do Vladivostoku, jsouce nebudu-li žádat od nich vydání
ustále zadržováni.
zbraní te, pokud jsou ješt rozileni, rozkazu takového nevyplní.
Chtli jsme je odzbrojit, ale nemáme dostatek sil;
mimo to pak jsou velice bdlí. Oblastný sovt v Jekatrinburku síly dáti nemže, protože i od nich jako
od nás poslány byly pod Orenburg. Je nutno za každou cenu posunouti je do Sibie, nebo další zdržokonec konc
vání v nejistot, kdy pojedou,
vyvolati v jich stedu silné pobouení. A pouštti se
s nimi v rozepi, pokud není potlaeno hnutí kozák,

A

mže

málo píznivým. Po svém vystoupení nalepili
provolání, že proti sovtské vlád nejdou, a pakli vystoupili, uinili prý tak proto, že my neprávem jsme je

jeví

se

Když jsem poukazoval jejich velení na to, jak
mohli k takovému vystoupení dopustiti, dostalo se mi

vznili.
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odpovdi, že linutí bylo hromadné. Nyní je vše pokojno. Z Jekatrinburgu bylo rozhodnuto neodzbrojovat
jich pro nedostatek sil, které poslány byly k Orenburgu, a ekati rozhodnutí Sovta lid. ki^niisair. To je vše,
co mohu sdliti.
Zítra, bude-li poteba, sdlím vám
podrobností,
více
nebo se mže státi, že jsem nco. zapomnl. Ve všem vede se vyšeti^ování.«
»»Dobir"e. Dkuji. A bude-li nco, sdlte! Udržujte
s námi spojení! Zaite neustálou službu u telegrafu! ««
»Dobe, vše budu oznamovati. Na shledanou !«
(K. Zmrhal: »Armáda ducha druhé míle«.)

—

Pochopitelno, že nejenom moskevská vláda, ale i její
A v tom pomru, jak rostlo
naše nepátelství se sovty, rostly k nám sympatie zejména místní buržoasie a ruských dvístojník, kteí za
tohoto stavu vcí zesílili
agitaci a výzvdnou službu
pro nás. Ba i
což je charakteristické
mezi samými krasnoarmjci Srby po konfliktu našli se lidé,
kteí z nacionální nevraživosti k
donášeli
nám mnohé návrhy maarských internacionalist,
pedkládané jimi v místním sovtu, mnohé tajné rozhodnuti jejich vlivného velení.
protivníci byli vzrušeni.

—

i

—

Maarm
i

V

dusné atmosfée, pod ochranou s. bodák,
i6. kvtna 191 8 zahájeny v Celjabinsku sjezdové
pedporady za úasti pouze
len OCSNR: Davida, Pavl, Richtra a Závady. Prof. Maxa, Masarytéto

byly

ty

kv

zástupce, dlel v té dob v Moskv, kam odejel se
Dr. Markoviem a Janíkem vyjednávati se Sovtem lidových komisa. Prvním aktem delegát bylo, že
divise
každá zvláš
jednohlasn odmítly plán cesty na Archangelsk. První divise,
vlastn píkaz se týkal, vyslala dokonce
jíž
zvláštní zástupce k
do Omska s protestem a

leny

OCSNR

ob

—

—

OCSNR
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kategorickou žádostí zastaviti veškeru agitaci pro pikázanou severní cestu. Vbec prvním, stžejním a také
jedin jednomyslným aktem sjezdu bylo odmítnutí rozkazu, vydaného francouzskou missí jménem nejvyššího
spojeneckého velení: rozkazu k jízd na Archangelsk,
tento tetí dležitý pístav, tetí beh ruský, jenž pozdji s jinými spojeneckými vojsky pidružil se k jihu
a východu se svojí akcí na obklíení a zadušení sovtského Ruska. Tento píkaz francouzské misse prost sjezdem ocenn jako »generální útok sovtské vlády proti eskoslovenskému vojsku«
a aby už jednou
pro vždy odpadly všecky jiné kombinace odjezdu do

—

Francie, rozhodnuto stejn jednomysln okamžit potekraovati v zastavené doprav na Vladivostok
bas i silou.
Tak také oznámeno kabelogramem CSNR v Paíži:
»Sjezd eskoslovenského vojska v Celjabinsku posílá
CSNR výraz své opravdové
a oznamuje jednomyslný názor všeho vojska o naprosté nevhodnosti
smru jízdy na Archangelsk. Béeme v úvahu dopravní obtíže Vladivostoku, spcháme všichni na francouzskou frontu, ale dvody vnitního rázu: nutnost zachovati jednotu proti rozkladné zevní agitaci a celá
mimoádná situace nutí nás setrvati na smru Vladivostok. V tom smyslu jednáme se zástupci francouzské vlády.
Ovšem, že ono »jednání se zástupci francouzské
vlády «, to jest s tmi ve Vologd proti tm, kteí pijeli od nich k nám do Sibie s písným vojenským píkazem, nebylo pirozen v tom položení pro vzbouence snadné a bylo tehdy pouze v úmyslu.
Zatím se zvoleným pedsednictvem pedporad vyjednával eljabinský sovt o vrácení všech zbraní a
vcí, odatých v
a v budov sovtu bhem ob-

—

dvry

mst
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sazení. Zástupci

sovtu

dostavili se

na sjezd a

i

jejich

mluvci ped sjezdovým plénem varoval ped zvtšo
váním konfliktu mezi námi a sovtskou vládou, upo»spozoroval na provokaci kontrarevolucioná
se rozeštvati
již snaží
lených našich neprátcl«
lidem
ruským
pracujícím
»Cechoslováky s
«, dokazoval,
že jelikož konflikt s námi není v zájmu sovtské vlázdržování naší dopravy jest pouze techdy, tedy

—

—

i

vinou sabotáže inteligence. Slinického rázu a snad
boval, že sovét, aby se vyvaroval dalších konflikt,
se své strany všemožn se piiní o pokud možno
rychlou dopravu našich vlak do Yladivostoku. Prai

vil,

vlád

že proti

sovt bychom nemli

ponvadž je to vláda
mst odaté zbran

v

pracujícího
a

lidu

vystupovati,
a

žádal,

aby

vci byly vráceny.

e-

Sjezd ovšem tuto delegaci pijal chladn. Slova
níka znla cize v tomto prostedí, jdoucím již tvrd
k svému cíli. Delegátm sovtským bylo chladn odpovdno, že incident vyšetí zvláštní komise. Úlohou
zástupce s. armády v této komisi byl poven delegát
prap. Cíla, jenž nepokryt svoji úlohu chápal jako

pouhé získání asu k vojenským pípravám

proti

so-

vtské vlád.

Dne

20.

kvtna

pítomní lenové

sešlo

pedsednictvo pedporad,

se

OCSNR

velitelé v Celjabinsku a
schzi,
poblíže jeho nacházejících se ástí k
na níž bylo usneseno jeti do Yladivostoku »vlastním
poádkem «. To znamenalo: pekážky, které by se arsilou odstraniti,
na této cest vyskytly, teba
což však
podle prostých pedstav adových delea

dvrné

mád

gát

—

—

nemlo

i

znamenati odstraování

sovt

a tím

státní pevrat. Toto usnesení bylo pedloženo téhož
dne sjezdu a pirozen, jakožto již ped tím pipravený projekt, jednomysln schváleno. Ku provedeni

i
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dopravy vojska do \'ladivostoku pod heslem »vlastním poádkem « zvolen Prozatímní Výkonný Výbor

(PVV).
Celjabinský tisk po incidentu, prbhem prací vyšetující komise pinášel mnoho informací o Ceších. Psal
celkem objektivn, ba sympaticky, odsuzoval postup
pedsedy vyšetující komise Kokova (jenž byl také
okamžit odstrann), ale souasn plamennými výzvami obracel se k svdomí a rozvaze Cech, ukazoval na úklady kontrarevoluce a varoval ped ní.
Skuten také strach ped kontrarevolucí, ped kozakou nahajkou, sblížil v ten okamžik eljabinské lidové
massy se sovtskou vládou.
Proto
velitel 3. pluku, ppi. Vojcechovskij, v týchž
eljabinských novinách 19. kvtna
plakáty pokládá
za nutno uveejniti provolání k lidu, v
se praví:
» eská vojska vždy byla a budou druhy ruského národa
.«
»My nikdy nepjdeme proti sovtské vlád.
i

i

nmž

.

.

Vera

17.

kvtna

pišli jsme

do

msta

pouze proto,

abychom osvobodili své vojáky, arestované bez jakékoliv viny. Nevte nikomu, kdo vám bude namlouvati,

že

my eši

vtské vlády

jsme nepátelé ruského národa,

so-

a revoluce.

I na jiném míst
povdných eských

venské družiny

již

v týchž novinácli volá se ze zodmíst: »Brati Rusové! eskoslood 14. roku bily se s Vámi i za

Vás na front. eskoslovenský národ doma v Rakousku neustále podncuje plamen všeobecné revoluce
»
.V dob boj na Ukrajin mezi bolševiky a teh.

.

.

.<^

.

Ukrajinskou Radou, eši výborné ozbrojeni a soustedni v jeden celek, odmítli všecky usilovné žádosti a prosby Ukrajinc a kategoricky zavrhli úast-

dejší

v bojích s rodící se sovtskou vládou. Když
ruská fronta proti
a Rakušanm pestala
existovati, tu eši s posledními silami ruku v ruce se

niti
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se

Nmcm

sovtskými vojsky

mae

.

.

h(~)jovali s

Nmci

ii

Kijcva a Racli-

.«

všecko to byla slova, jež nemohla ziskati
dvry ani jedné, ani druhé strany. Starý organický
odpor našich velících míst k revoluci a našich nacio-

Ovšem,

že

nálních mass k internacionální revoluci znemožoval
objektivní posuzování, vylucnal pochopení i
pedem. Podobn bylo i na druhé stran. Tam orgak nacionický odpor k domýšlivému dstojnictvu
nálnímu šovinismu znemožnil správné rozlišení nacionálních, ale ne pímo kontrarevoluních mass armády

dvru

i

vdom

protirevoluních element jejího velení.
Z toho vznikly nesporné taktické chyby sovtské vlády pi zoufalých pokusech pedejíti a zabrániti proti-

od

revolunímu vystoupení. Akoliv teba piznati, že
tam po všem pedcházejícím ješt mén mohla zroditi
se dvra k eskV-m bodákm, zvlášt když ve Vladivostoku dohodoví Japonci svým desantem a podporou
semenovských bandit zjevn pipravovali intervenci
a když pi tom ani vyvezení dohodových eských vojsk
z Vladivostoku nebylo pro dohlednou dobu v plánech
spojeneckého velení.
že za takových okolností, pi vzápo eljabinském incidentu zvlášt osle
vystoupila otázka zbraní. eši, kteí již dávno odmítali
odevzdávati je podle smlouvy OCvSNR, jsouce
žárliví na svj charakter pravidelné armády, odmítli
nyní kategoricky vydati cokoliv. Naopak zase sovtská vláda, na jejímž území podle brest-litevského míru
nesmlo býti staré pravidelné armády, jež podle téže
smlouvy, podepsané prof. Maxou odvážela nás »ne jako
bojové jednotky, ale pouze jako skupinu svobodných
oban«, a jež nyní nepátelstvím Cech vidla smrtelohroženu svoji revoluci, žádala nejen odevzdání
ukrytých zbraní, ale všeckv zbran vbec, aspo jako

Pochopitelno,

jennié

nedve

n
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garancii pruti hrozícimu zneužiti kontrarevoluci uvnit
zem. Pravdpodobn všichni oni, i Maxa i Francouzi,
obávali se nového útoku Nmecka. Tak se dvou stran
hrozila
záhuba.

sovtm

Z takového ovzduší tedy vzniká onen píval žádostí
»zadržet, odzbrojit, rozformovat, stj co
stj.« Originály onch rzných telegram, jež vešly ve
známost vtšinou po dobytí sovtských ústedí,
ari

píkaz:

i

chivm

se ztratily.

na peklady,

Proto

uveejnné

tu jako jinde jsme odkázáni
ve vydaných již u nás publii

kacích.

Podle oficielního historika »dne 21. kvtna odeslán
Moskvy na píkaz Trockého dvrný telegram náelníka operativního oddlení voj. komisariátu Aralova jednotlivým sovtm, aby navrhly eskoslovenským vojákm pejíti na postavení dlník, organisujících pracovní družiny, nebo vstoupiti do sovtské armády. «
K tomu z 23. kvtna uvádí se jako doplnk
nová usilovná telegrafická výzva Aralova, jíž »na základ díve daného rozkazu vyzývá k okamžitému zakroení: zadržeti, odzbrojiti a rozformovati všechny
ešelony
ásti s. armády, jako zbytku staré regulérní armády a formovati z nich ásti rudé armády a
pracovní družiny. »2ádáte-li pmnoci eskoslov. komitelegrafuje dále Aralov
obrate se o ni ke
z

—
i

sa —

—

komitétm eskoslovenských esdek (soc. demokrat)
v Penze, Samae, Petropavlovsku, Omsku. O tom, co
jste podnikli,
o výsledku podejte zprávu do Moskvy
i

vojenskému lidovému komisai. « A když
to nepomáhá, pikazuje (25. kvtna) sám Trocký všem nerozhodným místním sovtm na ohroženém úseku dráhy:
»Všem sovtm dlník, sedlák a voják na dráze od
Penzy do Omska. Všecky sovty na dráze jsou povinny pod nejpísnjší odpovdností odzbrojiti Cechoslovák>'.
Každý echoslovák, který bude zastižen se
i
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ruce na železnici, budiž zasli*elen na míst.
Každý oddil, ve kterém bude nalezen teba jen jeden
ozbrojený eskoslovenský voják, nech je vyveden z
voz a internován v zajateckém táboi^e. Místní vojenští komisai jsou povinni okamžit splniti tento rozkaz; jakékoliv kolísání pi plnní tohoto rozkazu bude
pokládáno za neestnou zradu a bude písn potrestáno. Zárove vysílají se do týlu echoslováku spolehlivá vojska, kterým je naízeno pokoiti a potrestati
povstalce.
S estnými echoslováky, kteí odevzdají
zbran dobrovoln a podídí se sovtské vlád, bude
jednáno jako s bratry. Jim bude vycházeno všemožn
vstíc. Všem železniním zízencm oznámiti, že ani
jeden vagón s echoslováky nesmí se pohybovati dále
na východ. Kdo ustoupí násilí a bude nápomocen echoslovákm v jejich cest na východ, bude písn po-

zbraní

v

Tento rozkaz budiž peten všem eskoslovenským vlakm a oznámen všem železniním zízencm
v místech, kde jsou Cechoslováci. Každý vojenský komisa musí oznámiti vyplnní rozkazu 377.
Pirozen, že pi eské mentalit takové hrozby nejmén byly schopny zastrašiti Cechy, cítící svoji pevahu, a pímti je k vydání zbraní. Práv naopak. Výsledkem bylo ješt vtší piniknutí nacionáln revoluních mass k svému protirevolunímu velení, ješt rozhodnjší sevení zbraní v psti.
Proto i ohrožené místní sovty i eští komunisté
brání se takovému zpsobu likvidace konfliktu, jak
trestán.

vidno z následujících dokument, jak nalezeny po dobytí Penzy. (Vzato z citované už brožury K. Zmrhala).
Tajné.
»Cís. 15/E 26. kvtna 1918.

Trockému.

Po obdržení telegramu

a rozhodnutí Aralova uspoádali jsme poradu za úasti eskoslovenských komunist, redaktora asopisu
jiných. Pišli jsme k tomu
i
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nemžeme

závru, že

vyplniti

pedpis v plném smyslu,

V

Penze ve vzdálenosti loo verst najak toho žádáte.
cházi se na 12 tisíc vojska s kulomety a pln bojov
vypravených. Neodzbrojený stojí 4. úderný pluk kornilovský s ruským generálem Kolomenským v ele;
(tyto poslední informace jsou ponkud pekrouceny
ped námi, poínajíc prvou stanicí, stojí vlaky,
p. a.)
mající na 168 pušek. Uvznní dstojník urit vyvolá
vystoupení, proti nmuž se neubráníme. Uinili jsme

—

—

adu

vojenských krok: rozeslali jsme telegramy
msta o poslání posil, opevujeme pístupy k centru pro obranu v pípad poteby. Okolní
msta zvýší naši posádku na 2500 lidí. S tmito silami
však rovnž nemžeme poítati na úspšné východisko. S druhé strany Cechoslováci, dohadujíce se tchto
píprav, odpírají plniti dívjší smlouvu o odzbrojení
do té doby, dokud jim nebude známo, kdy a kudy pojedou jejich vlaky. Jeden vlak je vyslán na 40 verst od
Penzy. Byl uinn pokus, oddliti je, ale vzdálenost jejich od sebe je tak malá, že mohou se domluviti po
telefonu,
pomocí jízdy na koních se dorozumti. Nyní
jsme úpln bezradní, jak ze situace vyváznouti. Ukazoval jsem Aralovu, že bez pomoci z Moskvy se neobejdeme. Potvrzuji to ješt jednou. Zvláštním vlakem nutno vyslati ozbrojené síly, jež mohou býti bhem 30 hodin v Penze. Teba doložiti, že Ceši-komunisté vycházejí z toho názoru, že v oteveném boji
sotva co svedeme.
Pedseda gub. rady Minikin.«
Ale energický Trocký, jenž od verejšího dne už
brání se proti hotové kontrarevoluci v Novonikolajevsku, nervosn odpovídá:

celou
v

blíže

ležící

i

Tajné.
Moskvy.
vSoudruzi! Vojenské píkazy nevydávají se k posuzování, nýbrž k vyplnní.
Já poženu ped vojenský
»26./5.

78

1918

z

soud všechny pedstavitele vojenského komisariátu,
kteí zbable loudou se vyhýbati odzbrojeni echoslovák. My jsme se postarali, aby byly vyslány obrnné vlaky. Vy jste povinni, jednati ihned a rozhod-

Komisa

n.

voj.

Trockij.«

cljabinský sovt musil znáti o náladách
a rozhodnutích sjezdu a musil cítiti nebezpeí. Proto
on souasn s vyjednáváním horen se staral posíliti
ozbrojenou silou. Nemoha proti eské sile
svoji posici
postaviti svoji vlastní, dovolával se pomoci u sousedních sovt, hlavn jekatrinburského a stahoval posily do Celjabinska. A jeho pípravy zvýšily opt energii píprav na naší stran.
Maxa, vyjednávající stále ješt v tu dobu v Moskv,
Je jisto, že

i

i

i

ml

tžkou

zodpovdný

za s. vojsko.
pi tom
Byl zajisté podezíván moskevskou vládou.
nemohl býti
jsa daleko od vojska, daleko od událostí
ani správn informován o tom, co tak rychlým
tempem v Sibii dozrávalo. Prof. Maxa dle svdectví
kurýr vyslaných k
Vojcechovským a jinými, stál

jist

—

posici, jsa

A

—

nmu

od poátku zásadn a krajn odmítav ku všem plávojenského vedení, pipravujícího s rozmyslem
ozbrojené vystoupení a pevrat.
Proto také po srážce jist ne úpln bez pesvdení
podpisuje následující telegram:

nm

»Náelníkm eskoslovenských vlak, sjezdovým pedporadám

vojenskému komisai Celjabinsk.
Za píinou nešastných pípad nedorozumní mezi
eskoslovenskými vlaky a místními sovtskými orgány naizuje eskoslovenská Národní Rada, aby se podobné pípady neopakovaly, všem velitelm eskoslovenských vlak, bezpodmínen vydat všechny zbran
pedstavitelm místních sovt. Zajištní ochrany pechází úpln na sovtské orgány Ruské Federativní Rea
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publiky. Každý, kdo neplní tohoto rozkazu, považován
za zrádce a postaven mimo zákon.
ermák.
Prokop Maxa.
21. kvtna 1918.
Možno jist pipustiti, že sovtská vláda v tu dobu,
ocenivši okamžit nebezpeí a pochopivši význam událostí, starala se všemi silami po dobrém i zlém zabrá-

bu

niti

válce

s

eskoslovenskou armádou. Zvlášt elja-

sovt, jenž

ml

své zkušenosti a jenž byl pi^i
své bezbrannosti nejvíce ohrožen. Ale zadržeti udá])inský

již

tehdy už nebylo možno.
Zvolením Prozatímního Výkonného Výboru zmnil I.
vojenský sjezd základní ustanovení Sjezdu s. veejnosti, konaného v Kijev roku 1917, týkajícího se zízení
OCSNR, nebo zvolený PVV získal usnesením sjezdu
losti

pravomoci pedsednictva OCSNR. PVV skládal se:
z volených zástupc vojska (Bém, Plesky, Roek,
Sotolá),
aklamací zvolených pítomných len OCSNR (DaPavl, Richter, Závada).
K nim jako vojenští odborníci byli pibráni: velitel
3. pluku ppi. Vojcechovský, velitel 4. pluku por. Cecek
a velitel 7. pluku kap. Gajda.
lenové PVV mli vykonávati funkce administrativní a jeho vojenští odborníci mli sjezdem danou
výkonnou moc vojenskou: pouze k provedení dané úlohy, t. j. dopraviti vojsko do Vladivostoku.
Jim byly
podízeny ti pirozen se vytvoivší vtší skupiny
s. armády: penzenská s velitelem por. Cékem, elvid,

—

(ruským
velitelem ppi. Vojcechovským
dstojníkem)
a skupina východn Omska s velitelem
kap. Gajdou. Generál Sokorov, vrchní velitel s. vojska, potvrzený prof. Masarykem, byl tímto zbaven velení nad armádou, pes své snahy udržeti vojsko ve

jabinská

s

—

své podízenosti a na
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hiic 22.

kvtna

piicliazí

od prof.

Maxy druhý

Iflt-

nmž

jiiiéiiein prof. i\lasar\ ka prosí o uporozkazu, prosí iie\ yhlcdáxati konfliktu se
sovtskou vládou. Sjezd téhož dne odpovídá tímto tekfi^rafickým prohlášením:
»22. kvtna 1918. vSovtii lidových komisafíí. Ce-

^raiii,

v

slcclinutí

—

slosovt Prešna 7 Moskva.
Frarmes (Franc. Missie) Vologda. Sovtm po liniích
Vojen,
Celjabinsk, Samara, Penza, Omsk, Irkutsk.
komisai Anucinu, Jekatrinbur.e:. eskoslovenskému
komisai, Penza.
Sjezd eskoslovenského revoluního vojska, zahájený
\Celjabinsku, prohlásil u pítomnosti vojenského komisae Sadluckého své sympatie s ruským revoluním

národem v jeho tžkém boji za upevnní revoluce.
Sjezd je však pesvden, že sovtská vláda nemá sil
zaruit volný a bezpený projezd našim vojskm do
Vladivostoku, a proto se usnesl jednomysln zbraní
neodevzdat do té doby, dokud nedostane se nám záruk svobodného odjezdu a osobní bezpenosti

vi

protirevoluním vlakm.
Sjezd eskoslovenského korpusu, Celjabinsk.
A dne 23. kvtna posílá ppi. Vojcechovský ást
6. pluku z Celjabinska vlastním poádkem do Omska.
Omskému sovtu byl na to už v moment hrozící srážky
poslán tento teleg^ram:
»Celjabinsk, 25. kvtna. Spšné!
Zbran, které mají eskoslovenské vlaky, slouží jim
výhradn pro sebeochranu. Nepátelství mezi eskoslovenskými a ruskými vojsky není v žádném pípad pípustno. Zbran mohou býti námi použity výhradn jako ochrana ped násilím. Rozkaz o pohybu
na východ je rozkaz sjezdu a je vyvolán snahou vyvarovat se nespokojenosti a dráždní, vzniklého v stedu dobrovolc prodlužujícím se zadržováním a roz6
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liodnutím sovtské vlády o odzbrojení. Pokusy o odzbrojení našich vlak, zákazy dalšího pohybu na východ budou sjezdem považovány za akt násilí. Každá

srážka pivede nevyhnuteln k velkým pekážkám po
celé sibiské dráze
kterých mohou využitkovati
.,
lehko rzné politické strany a temné elementy. Všechno to pinutilo sjezd žádati, aby nedocházelo k žád.

.

ným nepátelským projevm

proti eskoslovenským
nepekáželo se jejich mírnému pohybu na
východ na základ úmluvy s centrální sibiskou vládou, uzavené v Penze. V zájmu obou stran bude možné uvolnní Celjabinska od eskoslovenských vlak
a rychlejší jich doprava
rozumí se, pokud to tech-

vlakm,

a

—

nické pomry dovolí. Sjezd žádá nezhoršovati posta
vení a nedohánti pátelské dosud pomry echoslovák k
do krajnosti.

Rusm

PVV

echoslovák.

Celjabinský sovt nepokouší se ani brániti výjezdu
ásti 6. pluku. Akoliv podle doslechu
v sovtu navrhovali odzbrojení tohoto vlaku na nkteré

Maai

východnji Celjabinska.
Dne 25. kvtna Gajda ze sjezdu dojíždí do Novonikolajevska. Na jeho šifrovaný píkaz pipravený kap.
Kadlec ihned, týž den ješt dobývá Mariinsk: ve dv
stanici

hodiny odpoledne hlásí šifrovan, že Mariinsk je náš.
Dopoledne dne 25. kvtna dal Gajda rozkazy ku vzetí
Novonikolajcvska, pes zákaz generála Sokorova, pes
hrozby, že v pípad neuposlechnutí bude postaven
i

ped

polní soud.

Zajímavým

mže

býti, že tento zá-

daný Gajdovi, byl spolupodepsán Drcni Kudelou
za OCSNR a majorem Guinetem jménem francouzkaz,

ského, t. j. našeho nejvyššího velení. Pes to vše veer
a v noci 25. kvtna bylo provedeno pepadení a ob*íazení Novonikolajcvska. A dále Gajda neohlížeje se
na sjezdové direktivy, již tímto prvním útokem pro-
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Rozehnal a zalkl so\t, nastolil pipravenou již v Novonikolajevsku zatímní sibiskou vládu a slíbil jí jménem echoslovák podl)()ru. Nová jeho vláda zase ihned vydala výzvu k obyvatelstvu, v kteréž oznamuje zmnu vlády a žádá
ruskou veejnost, aby podporovala echoslováky v jejich boji se sovtskou vládou. Tak už prubjicni 25.
kvtna od prvního okamžiku akce (lajdy, i)es všecky
oj^ané snahy sjezdu a zodpovdných initel pr(jveden eskými bodáky v vSibi-i státní pevrat a naata
vojna se sovtským Ruskem.
Souasn téhož dne 25. kvtna dochází ješt k dvma vystoupením. Východn od Omska jeden vlak 6.
pluku na rozkaz Gajdy provede pevrat v Culimské a
[•irozen místo cesty vlastním poádkem na východ,
nastupuje frontou od Novo-Nikolajevska na západ
proti Omsku. Západn Omska na stanici Marianovce
naproti tomu jiný vlak 6. pluku odráží krvav pokus
o odzbrojení. Byl to týž vlak, jenž vlastním poádkem vyjel z Celjabinska. Tento vlak, upozornn ped
samou stanicí Omsk a sám zpozorovav pípravy uinné bolševiky k násilnému odzbrojení, poal ustupovati na západ. Za ním byly vyslány dva vojenské vlaky bolševické s úlohou provésti odzbrojení. Tyto brzy
ocitly se s. vlaku v patách. Prý snažilv se zachytiti
jeho poslední vagóny, aby jej pak použitím zpátení
páry roztrhli. V takové situaci vjíždli za sebou oba
soupei do stanice Marianovky. Tam v tu dobu koncertovala hudba nic netušícího štábního vlaku 6. pluPijíždjící
ku, jenž pohyboval se druhým v poadí.
s. vlak od Omska zpsobil poplach. eši okamžit
pochopivše situaci bez povelu hnali se ku zbraním. Do
stanice padly rány. Ale v tom již vrhají se všichni
proti pijíždjícím bolševikm, kteí jist neoekávali,
že by jim prchající vlak mohl klásti velký odpor. Snad
\

;uli

polilický

piovrat.

i

6*
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nevdli

ani, že v Marianovce niíslu jednoho budou
zalarmované vlaky. Pekvapení jejich bylo veliké. Rozhoeni eši živeln, bez pípravy a bez povelu vrhli se runími granáty, a vším, co kdg ml, na
bolševický vlak, vjíždjící do stanice. vSovtští z napadajících stali se v okamžiku napadenými a s ohromnými ztrátami, jež jsou vysvtlitelný formou boje,
ustoupili zpt do Omska.
Ale šestý pluk, ztrativ i8 mrtvých a devt ranných,
vzrušen pepadením, ustoupil do stanice Ysil-Kulu,
kde bylo bezpenji a kde byla voda pro lokomotivy.
Za podobných okolností 25. kvtna tee krev
na
druhem konci, v Irkutsku, pi pokusu o násilné odzbrojení vlaku ís. 26. I. div. II. s. dlostelecké brigády.
Boj
tam probíhá podobn jako u Marianovky. Naši

dva

již

i

i

dlostelci, netušící nieho o poínajících bojích, rozhoeni pepadením a pokusem o odzbrojení, dobývají
nádraží a obsazují levý beh Angary, po
vede
železná dráha. Ale dohodou, zprostedkovanou potom
hlavn francouzským zástupcem majorem Vergé, odevzdávají dobyté zbran a odjíždjí bez pekážky do
Vladivostoku.
Zatím co sovtský Omsk, dávno podezívající Cechy
ve vztazích k pipravované vladivostocké intervenci,
všemožn usiluje, aby zabránil pílivu ozbrojených eských ešelon na území Gajdova pevratu, domáhá se
eljabinský sovt, vící v upímnost eljabinského
sjezdu, vší svou vahou dopravení eljabinských ešelon za každou cenu na východ.
Nebudou jist bez zajímavosti rozhovory, jež v té
dob
již po vojenském vystoupení
vedly se mezi
oficielními zástupci téhož eljabinského sjezdu Vojccchovským a Pavl, respektive i zástupci eljabinského
sovtu na jedné, a sovtskou vládou v Omsku a Jeká

nmž

—
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«

«

;

trinburku na druhé stran. Rozhovory tyto citujeme
z knihy K. Zmrhala: »Armácla ducha druhé míle«
25. kvtna po srážce volá z Omska komisa vojenství Fursev, v Celjabinsku odpovídá ppi. Vojcechovskij.
:

—

komisai" vojenství Fursev; komisa pro do»Pítomni velitel eljabinské
pravu echoslovák. «
skupiny echoslovák a pedseda P\'V eskoslovenského sjezdu.
byl dán
Mluví komisa Fursev: »Z jakých
rozkaz samovolné dopravy vlak? Samovolná doprava
Prosím, zodpovzte
provádí se hrozbou zbranmi.

»Já

—

dvod

rychle tento dotaz.

Pítomen

skupiny eljabinské a pedseda
skupiny: »AIn je známo, že
v Omsku stalo se nedorozumní na základ odzbrojení
našeho vlaku. Co nejrozhodnji žádám, nepipouštti
žádného nepátelského jednání proti echoslovákm
obracím pozornost na následky nevyplnní této žádosti. 2ádám pijímání
propouštní vlak bez peká])ro pejezd do
žek. Náš jediný cíl Vladivostok

PVW

Mluví

velitel

velitel

i

Francie,

—

Cekám odpov.

Odpov voj. kom. Furseva: »Poslouchá plukovník
Vojcechovský rozhodnutí, vycházející od moskevského
hlavního výboru echoslovák? Pekážky doprav vlav Omsku inily se z rozhodnutí Hlavního Výboru
Sibie. vSovt lid. kom. vbec pikázal dopravovati
vlaky západn, t. j. na Archangelsk, východn Omska
pak se nacházející na V3^chod. Toto také koná Výbor
sovt záp. Sibie. Proto prosím jilukovníka Vojcechovského zodpovdt, jsou-li mu známa poslední rozhodnutí moskevského »Centrokoniitétu« (rz: Maxa a
ermák, p. a.) echoslovák. ]e-li známo, pro vycházejí podobná rozhodnutí ?«
Mluví plukovník \^ojccchovský: »Já jsem poslušon

k

«

sjezdu všech eskoslovenských vojsk v Celjabinsku,
který prohlásil rozhodnutí pedstavitele Nár. Rady v
Moskv za neplatné. Veškerá vaše rozhodnutí jsou mi
známa. Pohybu na Archangelsk nebude. Veškeré vlaky pojedou na Vladivostok. Po prohlášení eljabinského
sovtu naše nedorozumní v Celjabinsku urovnána.
Dnes eljabinský sovt ujistil, že vás uvdomí pímo.
Já trvám na prohlášených žádostech, jakož i odvolání
všech rozhodnutí brzdících náš pohyb. Prosím Vás o
urychlení dopravy vlaku štábu do Celjabinska, bez-

pochyby zadrženého
a

Omskem.

nkde

na cest mezi Celjabinskem
by brzy mohly býti urovnány

Je to nutné,

vznikající nyní spory.

»Pedejte plukovníku Vojcechovskému, že Furscv
ekl: Prosí se své strany zdržeti se jakéhokoliv postupování vped do té doby, než ukoní jednání s Moskvou

(sovtem

a Centrosibií

v Irkutsku,

p. a.).

Mluví pluk. ^'ojccchovský• »Budu ekat, ale dnes
])osílám dva vlaky z Celjabinska do Petropavlovska.
Vlaky z Petropavlovska
Omska mají jíti svým poi

ádkem ?«

(Odpov

nedošla

kvtna

.

.

.

.)

druhý den novonikolajevského pevratu) volá eljabinský sovt sovtskou vládu v Jekatrinburku. V Jekatrinburku odpovídá vojenský ko26.

(t.

j.

misa Anuin.

U

sovtu Kobeljanko, voj.
PVV echoslovák.
U aparátu voj. komisa Anuin.
»U nás v Celjabinsku úplný klid, spojení s echoslováky udržujeme. Dnes došla zpráva z Petropavlovska, že tam pi odzbrojování došlo ke srážce. Je ubito
28 lidí
echoslovák, kolik Rus, neznámo. Bylo to
aparátu pedseda eljab.

kom. Krimov, pedseda

—

i

sekretá

—

Omska na stanici Marianovka. Zde ve vlacích
rn/irprriií narl srážkou. \^\'j1\- <]\^ vlnkv do Pclro-

kolem
je
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Moskva chtla zavolat ve 12 hodin, ale do
doby nevyzývá ... Já hovoil v noci s Moskvou
a žádal jsem o vydání rozhodnuti jízdy na Vladivostok. Bylo
oznámeno, že pehlédnou toto znovu
a rozhodnou dnes. Kobeljanko.«
» Mluví s vámi pedstavitel PYV eskoslovenskéhd
pavlovská.

této

mn

arm. sboru: Sjezd jednomysln ustanovil, zbraní neodevzdávat; veškeré plnomoce k dalšímu ízení transportu
dostipedal v<'hradn výkonnému výboru. Náš cíl
Francie.
dostali
do
hnouti \^ladivostoku, abychom se

—

Do

prodoby zachováváme nejpísnjší neutralitu
jsme, že jakékoliv násilné kroky proti nám se
strany sovtské vlády nemohou nás pímti, abychom
:<mnili stanovisko.
Rozkaz zástupce echoslovák
té

i

hlásili

z

Moskvy prohlášen neplatným. Prosím, abyste

vzali

úvahu výjimen netrplivé nálady a rozrušení voják, pivodné neustálým a zbyteným zadržováním,
rznými povstmi o odzbrojení a úplném rozformo\km v té dob, kdy oni chtjí své životy obtovat za
v

osvobození svého národa a v ruské záležitosti nechtjí
se míchati. Upozoruji vás na jedno a prosím, byste
vzal na vdomí: jedna naše brigáda je ve Vladivostoku. druhá pod Irkutskem,- tetí v Celjabinsku, tvrtá
v Penze a že tyto brigády pedstavují jeden celek; prosím proto, abyste byli rozumnými a vystíhali se zbyteného kr-veprolití, jehož my si nepejeme, a které so1 tské Sibii nemže býti užiteno.«
(eljabinského,
»Nyní s vámL mluví peds. sovtu
jsem Omdokazoval
noci
Kobeljanko:
Dnes
v
a.)
p.
sku bezúelné zadržování, spojené s pomry na omské
dráze. Omsk
zakázal spojení s Moskvou, bére zodpovdnost za vyjednávání sám na sebe. Já opakuji ješt
jednou, že jakékoli kroky, smující k zadržení, nemají
smyslu. Sdlte, máte-li jaké zprávy z Moskvy. Myslím, že ie teba sestaviti u nás kolegium, které vý-

—

—

mn
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«

«

hradn vezme na

«

se

vedení vyjednávání. Já

osobn

ne-

jsem schopen.

»Peje
ský,

p. a.)

vámi mluviti vojenský komisa (eljabinKrimov: Maje na vdomí otázku zásobovací,

si

s

jež je stále obtížnjší, myslím, že vedle
jež uvedl soudr. Kobeljanko, slouží

tch dvod,

dvodem ješt to:
nezadržovat bezúeln eskoslovenská vojska. K likvidování všech možných nedorozumní a k vyjednávání
o další doprav eskoslovenských vojsk je nutno usta\iti samostatnou komisi s úastí zástupc sborového
sjezdu eskoslov. vojska. Proto prosím o vaše rozhodnutí.

»Konfliktem, vzniknuvším z odzbrojení, vinni jsou
sami Cechoslováci, ježto nevyplnili píkazu z Moskvy
od eskoslovenské Rady o odevzdání zbraní, nebo
tento píkaz byl ujednán mezi echoslováky, jejich
nejvyšší radou a sovtem lid. komisa. Pokud se pamatuji, v onom píkaze mluvilo se, že jeho nevyplnní považovati se bude jako otevené povstání proti sovtské
vlád, proto sjezd tžce chybil, zrušuje rozkazy z
Moskvy, a mže to pivésti k nevítaným pekvapením.
Kdyby odevzdali zbran, mohli být už dávno odesláni;
proto jejich zdržení je zavinno jimi samými. Pokud
se týe kolegia, vidím je již v nás tech. Pokládám sestavování njakého zvláštního za zbytené. Je teba
udržovati soulad. Anuin.«
Kobeljanko: »Prosíme, abyste bezprostedn s omským sovtem se dohovoili a odstranili tyto minulé
srážky. Srážky už jsou a sice tím, že jsme se nesmluvili. Až konen se smluvíme, srážek nebude. Nutno

pipomenouti, že telegannnn mže se velice málo viti; ve vtšin pípad i)ak každý dlá dle svého.
Mluví pedstavitel echoslovák: »My \'ítáme myšlenku smíšené komise, ale prosíme, aby se jí vykázala
pra\'omoc. nebo ka/dé opoždní ohrožuje mírné urov88

«

«

nání. Poslali jsme už svélio zástupce

k

vyjednávání.

zde.

Pokud

se

Ale

my

pínu) do Moskvy

jsme oprávnni

týe kompetence

vyjednávati
našich moskevských

zástupc, vy sám jako zástupec revoluní vlády víte,
že vyšším výrazem národní vle jest sjezd než jednomají stará plnomocenství. Jestli neteba
korvíce hovoi^iti, opustíme aparát. Pi^edseda
pusního sjezdu prohlašuje: Protahování povolení k prok nešastným nájezdu se zbraní v rukou vésti
sledkm a proto prosím, abyste urychlili se své strany
rozhodnutí o této otázce.
»Já ješt jednou opakuji a podtrhuji, že bezvadné
rozhodnutí této otázky závisí od echoslovák, kteí
jí-ou povinni, odevzdati zbran v Celjabinsku a ne ve
Vladivostoku; jedin v tom pípad nedorozumní se
vyrovná. Spoléhám na rozum echoslovák, kteí ve
jménu revoluce jsou povinni vyjiti nám vstíc. Anuin.«
Mluví zástupce echoslovák: »Na odevzdání zbraní v Celjabinsku plné moci nemáme, ale rozkaz všech
delegát: »zbran neodevzdávat ve jménu revoluní
svobody«.
»Není nám neznámo, že nkdy výkonné výbory, poítlivci,

ti^eba

PVV

mže

daným momentem, jednají proti vli sjezdu,
aby svým rozhodnutím našly taktické východišt, a já
tajíce

s

myslím, že vy, jako pedseda výboru, dovedete ukázat
nutnost odevzdání zbraní tak,
naše postavení k vám
aby mírnou cestou rozešena byla otázka další cesty.
i

Anuin.«
Pedst. echoslovák: »Upozoruji vás ješt jednou
na zájmy sovtské vlády a prosím, abyste násilnými
kroky nedohánli nás k ráznjším prostedkm: nacházíme se v postavení sebeochrany, vyššího mravního
zákona.
» Jasné.

pokládám

Vy
za

mn

rozumt;
zbytenou. Anuin.«
nechcete

další

rozmluvu
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Na

to týž den ppi.

Vojcechovský v noci

(t.

j.

ze dne

27. kvtna) náhlým pepadením spících krasnoarmjc v Celjabinsku obsazuje msto. Odzbrojuje ru26.

na

dou armádu, zajatce sloužící v ní dává do zajateckého
tábora, Rusy vtšinou propouští. Píští den na stanici
vozí se dla, staví se obrnné vlaky a pipravují se další

vojenské operace.

Dne 27. kvtna je pepaden za úelem odzbrojení
štábní vlak prvního pluku ve Zlatoúst, kamž den ped
tím bez pekážek dojel. Výsledek byl týž, jako pi
ostatních pepadeních a bitkách. Zoufalství a rozhoení vykonalo i tu nadlidské dílo. Obléhajícím bolševikm vyrvány holýma rukama strojní pušky a zbran, ale i tu po boji štábní vlak ustoupil na západ do
stanice Tunguš, odkudž úpln osamocena vydala se jeho posádka pšky pes hory na východ hledati spojení
s ostatní armádou. Spojila se 31. V. s eljabinskou skupinou u Mias.

íd

y tu dobu u skupiny východn od Mariinska,
se
tajnými rozkazy kap. Gajdy, iní velitel s. oddílu,
stojícího u Kanska, ppi. Ušakov souasn s Gajdou, tajpípravy k vystoupení. Ale o tchto pípravách dne
26. kvtna dozví se bolševici a proto hrozící z toho konflikt, nevýhodný pro Ušákova, koní smírem a slavnostním slibem pátelství. Ovšem slibem sovtu dopraviti
nejdéle do 29. kvtna do 10. hod. ráno s. vlaky na vý-

n

i

chod.

Dne

kvtna

skuten

jeden vlak dopraven do Nižn-Udinska. Ale už v noci na to dne
28. kvtna ve ti hodiny ráno byl obsazen Cechy podle
2y.

byl také

píkazu Gajdy Nižn-Udinsk. Také tu noního pepadení zúastnili se již blogvardjci, kteí v prvé
i

dm

ad

obklopili a napadli
místního sovtu. Nemohlo býti
pochyb, že vystoupení pipravení^ pi souinnosti bílé
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úelem politického i)revratii. Proto dne 29.
kvtna so\t v Kansku, pochopivší pravdpodobn spo-

j^ardy za

v celé Sibii, pochopivší, že i tu zaíná totéž, co se odehrávalo v tu dobu západn od Mariinska,
kde se již bojovalo za novou vládu sibii^'skou, dává
v sebeobran píkaz k odzbrojení oddílu Ušákova. Ppi.
I šakov, jenž stejn jako nižn-udinská skupina
již
urité píkazy Gajdy, dovdv se o pevrate v NižnUdinsku a o pípravách sovtu k svému odzbrojení, pospíšil si dohoniti zameškané a náhlým i'itokem ve
hodiny v noci dobyl Kanska. I on stejn jako ostatní
ped ním rozehnal místní sovt a ustavil novou sibiskou vládu. Dne 31. kvtna a i. ervna rozšíil se pevrat také na západ od Omska. V Petropavlovsku a Kurganu proveden kap. 2ákem a v Celjabinsku za naší asistence ruskými blogvardjci. kteí využili odzbrojení
rudých vojsk k svému sformování a ozbrojení. Zstal
jitost akcí

ml

dv

pouze sovtský Omsk, pes smlé ultimatum Gajdy,
žádajícího vydání msta.
Tehdy už ku podivu mnohých objevují se na zdech
eljabinských plakáty, v nichž Vojcechovský, na rozdíl od ustanovení sjezdu a nedávných slib oznamuje
jménem echoslovák, že tito neodjedou díve, dokud
»nový poádek« nebude pevn zabezpeen.
A z toho svta, jenž zstal už na vždy oddlen od
nás stnou smrtící fronty, hmí k nám v ty dny ješt
jeden marný rozkaz nejvyšší vojenské inspekce lidového vojenského komisae, rozkaz, jenž musil míti
práv opaný úinek.
»C. 115. Zlatoúst, 30. kvtna, vagón Nejvyšší inspekce.

eskoslovenské vlaky, dopravované sovtskou vládou do Vladivostoku, vystoupily na dráze ZlatoústCcljabinsk dr/o n

7.v:\(\r]

prf^ti

ruské fcdcrativní rcpu91

:

blice.

bliky,

Tím

postavili se v rady nejvtších nepátel repukterými nebude slitování, pakli se neobrátí.
vládou dlník a rolník plnou mocí ve vo-

s

Poven

jenských záležitostech, rozkazuji eskoslovenským vla-

—

km

pod hrozbou písného potrestání
zastelením se strany sovtských vojsk
odevzdati

zbran

nejbližšímu

velitelství

hromadným
okamžit

—

sovtských

vojsk, opustiti vlaky a shromážditi se v kasárnách podle poukazu vojenských velitelství až do rozhodnutí,

která budou uinna po ukonení práce smíšené komise se zástupci francouzské vojenské misse, o které
poslal oznámení všem
Maxa, jehož telegram

eskoslovenským vlakm

souasn

Lidový vojenský komisa, len Nejvyšší
Správné:

Správce

Naposled tu

prof.

pikládáme.

N. Pod vojský.
strcdosibiského \oj.
Blín.«

voj. inspekce,

komisariátu

Maxa

telegraficky pikazoval s. voj})erušiti okamžit boj proti
a vydati
hlavní vinníky
k potrestání. I Gajdovi oznámil prý, že bude postaven ped vojenský soud. Dostal
však na to od Gajdy okamžit telegrafickou odpovcf:
i

skm

sovtm

úadm

»Já Vás

doasn

neuznávám. Nejste lenem vojenské-

ho kolegia, které mne zplnomocnilo na sjezde. Mou
povinností je initi všecka opatení, aby bylo naše vojenské postavení zabezpeeno. Pikázal jsem všem oddílm, jež
byly s\eny sjezdem, aby píkazu Yíišeho nesplnily, nýbrž |)osl()uchaly jen píkaz vojenského velitele. «
Tak ped vojenským kolegiem musil skloniti se i zástupce prof. Masaryka.
A pece tím dostá\ánu' lincd
])r\ních dnech zají-

mn

—

\-

mavý

a jasný r)braz

nevysvtlitelných [)íin nikdo nevšimnul. Zatím co všechno vý(jcý. mla dovésti vojsko
chodn ofl (íajdovv akce
situace, jcliož

—
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si

z

Co ncjryclilcji do
hladce a ryclile k
pt xllc

prikazLi

\ ladix (í.stt)kii)

svému
Masarykova

na vlastní pst«, tož
postavil
\

rela

nélio.

hráz,

jež

z

cíli,

-

bez

ní

mli jsme

se-

(Kjslalu se

k nniiiž

dostati »trcl)a

i)o

jednom

a

(lajda svým vystoupením
pr\nílio okamžiku na vždy uza|:)rávé

eskému, co zstalo západn od
ovšem pouze tak bylo možno využíti eské

výjezd všemu

Za

to

energie k jiným cilum.

Úplné sam(fstatnou historii má s. oddíl v centru
evropského Ruska, zvaný penzenskou skupinou. U ní
nervosa, rozhoi^cní a pání vyjeti aspo za Volhu a
Sibíi^í ven z Ruska bylo nejpalivjší. Tato skupina
byla vtšinou ješt neodzbrojena a pi^edstavíme-li si,
jak musely psobiti v jejím položení sensan a asto
tendenn zkreslované zprávy ze Sibie, o eljabinském incidentu a pozdji o napadeních a bojích v Sibii, pochopíme, pro práv u ní vzrostl nejvíce odpor
proti odevzdávání zbraní vbec a pro tam práv pozvedla se tak vysoko autorita »voják« proti »politii

km«.
Tam nepomohly

domluvy, ohnivé ei a výzvy
penzenského sovtu, žádajících vydání zbraní
podle smlouvy; nepomohl ani Maxv píkaz, žádající

len

marný hrozby, byly marný pros])y. Když dne 26. kvtna len sovtu IVIinikin snaží se
domluvami psobit na oficielní zástupce armády, dostává se mu od Medka záporné odpovdi. Pedseda
sovtu Kurajev zve znovu zástupce vojska, ale z úst
dobrovolník na všechny domluvy slyší, že vojsko více

poslušnosti. Byly-li

i

i

zbran vydávati nebude, že s nimi pojede na východ.
Dne 27. kvtna, pravdpodobn pod dojmem zpráv ze
Sibie, Kurajev

i

Minikin mluví k našemu vojsku zno-
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va na táboru, ale opt bezvýsledn. Nebo rozkaz opaného smyslu, pivezený €ekem z Celjabinska, byl
jasný a odpovídal dávným touhám mass. Nic nebylo lze
již zmniti. Bolševici, vidouce neústupnou eskou ze,
znepokojeni tím, co se dalo v Sibii^i, s chmurnými vyhlídkami pro nejbližší dny v Penze, žádají o vojenskou posilu na obranu Penzy. Tato posila, vlak obrnných automobil však již pi^i vjezdu do penzenského
nádraží ráno 28. kvtna byla našimi pepadena a pekvapeným krasnoarmjcm automobily vzaty.
To bylo signálem k poplachu ve
a poplach ve
byl signálem k boji. Poala pestelka a den na
to, když dojel Céek se 4. plukem, boulivým útokem
dobyta Penza. Všechno nakupené rozhoení vylilo se
v bojích na ulicích msta. A pes to, že prý sama
sovtská vláda vzdalovala eské komunisty od strašného boje s pesilou vlastních krajan, pece nejstrašnji odpykali konflikt práv oni. Zajatých eských komunist v Penze nebylo mnoho. Nebo mnozí z nich

mst

mst

hrze ped bratrovražedným bojem našli zavas, ped
rozhodnutím srážky, cestu k vlastnímu stádu a mnoho
jich zahynulo na ulicích dobyté Penzy.
Ti z tchto bývalých bratí, zastihnutých v Penze
v

výbuchem nenadálé vojny, Skoták,

Pospíšil a

Oená-

byt

beze zbran, byli odvezeni za Volhu a mli zodpovídati se soudu. Ale dav rozsoudil
sám. V poznání jeho dávno spojila se associací slova:
»internacionalista« a »zrádce«. Kdo šel kolem zajatých internacionalist, s rozhoením udeil »zrádce«.
Každá rána však probouzí zárove zvíe v davu, jež
šek, nalezení v

»Smrt zrádcm !« A pes odpor
ásti vojska vítzí náhle probuzený dravec. Oka-

v Penze ucítilo krev.
lepší

mžit stává se telegrafní ty šibenicí.
Dav je všude jeden a tentýž. Bez ohledu na
94

to,

iakýni jazykem nihni, bez ohledu na barvu jei^o praporu, bez ohledu na stupe civilisaní drcsury. V nm.
v soulirnu lidských individuí, hledí na vás vždy vlastní
rodový obraz
zvíi^e v lovku. Je podoben rozkrutý a
marem dravci: je velkomyslný a obtavý
strašný, avšak bez
z1)ab1ý;
sobecký; je chrabrý

—

i

zodpovdnosti

a

i

—

bez viny.

Jediný poruík Cecek
staviti se mu na odpor.

ml

tehdy vidi a odvahu po-

»Brati,« volá prostý, poctivý
není možno! eští revolucionái

»tak souditi
musí uchovati štít
svj istým! Obsíme-li nkoho bez ádného soudu,
není tím vc skonena. I my, až pijdeme dom, budeme musiti ped národem úty skládat z celé svojí
velitel,

innosti !«
Ten den podailo se mu skuten uhasiti vášn.
Avšak dravec k triumfu vyhlédl si noc druhého dne,
ped bitvou u Lipjag.

Ve 12 hodin v noci
ohe. Z temných v^tví

dubem
ti erné smyky. Pod

zapálen
visely

pod starým

nimi uprosted houštiny oí, svítících jako v opojení
nenávistí i tajenou hrzou ped tím, co se má státi
a co odvrátiti není sil, stojí ti »zrádci«: Skoták, Pospíšil a

Oenášek.

»Brati,« mluví Skoták k nmému, divokému tanci
rudých plamen s ernými stíny kolem, po tváích
davu a po ruské zemi, »peji vám z celého srdce svobodu, za niž se bijete a kterou
já jsem si pál. Bohužel, já se jí nedožiji. Stávám s.e obtí svého pesvd
i

cení.

Ješt chtl
lání

.«
budou soudit djiny
klika na krku zadusila vo-

Cin, který dnes pášete,

osamlé

cosi íci, ale

.

lidské duše k lidskému

který v zajetí jakési

strašné,

svdomí

.

v davu,

neviditelné síly terori-
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«

—

sující svdomí krcil se koleni v iiéiiiéin straím
sám ped selkou.
Na nepohbené mrtvoly pod dubem dali tabulky,
oznamující zloin, jímž zasloužena potupná smrt.

n

Celý píští den lidé se na
chodili dívati.
Pak je ruští mužíci zakopali. «
Takový byl konec penzenských »bratí komunist
podle vypravování oitého svdka, jednoho z davu, dobrovolce C. N.
Úmysln uvádíme »vypravování« místo suchých,
pesných fakt. Kdož ví, možná, že prostý bratr C. N.
se mýlí v podrobnostech. Možná, že nesouhlasí úpln
jména, poet, místo, den. Ale jak lhostejný jsou všecky tyto podrobnosti! Jak lhostejno, byl-li to Skoták,
Pospíšil a Oenášek, i jeden z nich, i více jich! Jak
lhostejno, bylo-li to na bezích Volhy, i jinde na
území Ruska, v tu i onu noc, vylila-li se duše v tch,

i

jiných slovech, byl-li to lovk z toho, i onoho tábora! Fakt se stal a my cítíme srdcem, že to bylo
tak,
kdekoliv a kdykoliv. Nebo takový práv byl
onen bezejmenný lovk, popravující i popravovaný,
unášený vášní a muený citem všude, po celé Rusi.
Bylo by také zásadním neporozumním, kdyby nkdo pokládal to za líení »zvrstva«. My tím koníme
pouze historii penzenských »odštpenc«, již jsme výše naali. Není to jist ani jediná ani nejhroznjší episoda obanské války, v níž my založili frontu na obranu západní civilisace. jist, že onen druhý dav, vzdálenjší od civilisace, bližší poctivosti pírody, pod jehož
ideový prapor odešlo mnoho z našich ad za pesvdením, s nímž zvedl se však všecek kal, usazený na
spolenosti, neml tehdy lepších arg^ument pro
své názory. V tom boji soudci a souzení, kati a odsouzenci
stále
a |)i tom vždy pouze lidé s lidmi

a

i

dn

—

9i

—

:

yinovali

Ale tu to je finále první krvavé
Cechy, první akt eské obanské války, když armáda »všenárodní« stala se spojencem
onch druhých »odštpenc« na Donu.
Taková je zevn revoluce, taková je kontrarevoluce. To je forma obanské vojny, zápasu dvou dav,
rvaky dvou poctiv3^ch zvíat.
Po dobytí Penzy projeta dne 30. kvtna bez pekážky Syzra. Penzenská skupina, ídíc se ustanovením sjezdu, v\'máhati si pouze volnou cestu, vyjednala
si dopravu se syzraským sovtem.
Tak se stalo, že
syzraiíský sovt zstal nedoten, aspo v této dob,
\

srážky

si

Cech

a také nekladl

role.

s

pekážky volnému pohybu s. armády

na východ.
A tak dne

1. ervna je celá penzenská skupina již
za Volhou a smuje na východ k Sibii, kde tou dobou vyhranil se již jasný politický pevrat a zaal boj
proti ústední sovtské vlád. Pirozen, že za této
situace sovty byly nuceny klásti zoufalý odpor dalšímu pohybu penzenských ke spojení se Sibií. Pokusily se o to bojem u Lipjag, jímž však byl krvav
rozhodnut osud Samary v neprospch sovt. Samara
pipojuje se politickým pevratem k sibiskému protibolševickému táboru. Poíná totéž, co v Sibii. Vedle
snah o teritoriální slití se se sibiskou kontrarevolucí
poíná rozšiování území nové vlády smrem na západ.
Spojení samaského území se Sibií stalo se skutkem
ervence jakožto dsledek, spojení obou eských
6.
skupin, penzenské a eljabinské.
Bylo to v dobu, kdy prof. Maxa inil poslední pokusy navázati styky s eskou armádou na samaské
front. Ješt 3. ervna píše a dává rozhazovati z aeroplánu do ad penzenské skupiny takové letáky (v originálu psáno rusky na psacím stroji)

7
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«

»Bratn!

Vyzývám Vás jménem Vašeho vdce
ryka,
zení,

jménem
jménem

naší vlasti, oekávající od

prof.

Masa-

Vás osvobo-

Francouz:
tžkého nedorozumní, které
svatou vc, vyžádavší si tolik obtí a
našich pátel

Vzpamatujte

se z

hrozí
zniiti naši
tolik
práce. Zastavte ihned všechny operace a navažte styky
s oddíly, stojícími proti Vám, zvolte a vyšlete delegáty k vyjednávání. Každá hodina, o niž se prodlouží
nepátelské operace, hrozí zkázou naší celé vci. Nevyhnutelné rozdrcení našich ástí odrazí se zhoubn
i
na celém revoluním hnutí ve vlasti. Pokraování
v nepátelském chování nezbytn vytvoí nepátelství
mezi naším a bratrským ruským lidem; to nemžete
pipustit. Nebudeme pece k radosti rakousko-nmeckých imperialist, našich spolených nepátel, rozvíjet
boj s. revolucioná s ruskými revolucionái.
boj bratrovra»Je to nejhroznjší ze všech boj

—

žedný« (vepsáno rukopisem, p. a.)
»Hluboce chápu stav Vašich znepokojených duší. Vy
jste se obávali, že Vás nechtjí propustiti k Vašemu
vytouženému cíli, že Vás oklamali. Je to smutný omyl.
Váš transport je zaruen francouzskou a anglickou
vládou
transportem ruských voják, kteí jsou ve
Francii. Ale cesta k dosažení cíle je jedna: ihned perušit všechny nepátelské operace a zaíti vyjednávati.
Rozvažte si situaci: chcete nekonenou adou srážek
zniiti bez jakéhokoliv užitku pro národ tisíce drahocenných život a na konec zniiti celou vc, nebo pejete si uchovati svoji organisaci pro innost tam, kde
je náš odvký nepítel
na západní front a kde tisíce
bratí z Ameriky oekávají Vašeho pipojení se k nim.
Vaši spojenci vyzýváme Vás, abyste šli cestou
Já
cti, rozumosti
a všeobecného prospchu. Až budete
i

:

i
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uvdomte si tu ohromnou zodpovdnost,
Vás spoívá ped národem a djinami, ped
ped Vašimi
Vaším milovaným vdcem Masarykem

rozhodovat,
která na

i

Delegáty vyšlete s bílým praporem beze
zbraní po železniní trati smrem na Syzra.
P. Maxa m. p.«
L. S.
(Na druhé stran francouzský text)
Drazí pátelé,
jménem generála Laverne, zástupce francouzské
vlády v Moskv, žádám Vás, abyste se ídili instrukcemi prof. Maxy.
Vaše doprava do Francie je zaruena francouzskou
vládou v souhlase s ruskou vládou.
Borda?).«
Kap. (podpis neitelný
(Tužkou pipsáno)
»Toto provolání souasn posílá se aeroplánem jízdn3'-m poslem pod bílou vlajkou.
Toho kdo najde, nebo obdrží toto provolání, prosím
dodati jej štábu nebo revolunímu komitétu.
P. Maxa m. p.«
3./6. 1918.
Ale
to bylo pirozen tehdy už marno
suchý, chronologický pehled událostí, jak následovaly za sebou od prvního konfliktu, vzniklého
v podstat z touhy mass po výjezdu z Ruska, až do
vyhranní pravého opaku, kdy armáda stává se svázanou úastnicí boj na vnitní obanské front.
Všechny první boje mají ráz pepadení. Snaha míti
co nejmenší vlastní ztráty nutí k užívání vojenské lsti
na obou stranách. Pi tom pirozen vzdlanjší, horkokrevnjší a energitjší eši jsou daleko ve výspojenci.

:

=

:

i

i

———

To

hod proti tžkopádným a nerozhodným Rusm. Je
jasno také, že v takov3>ch pomrech, kde hlavní úlohu
hraje lest drobné války, je teba opatrn užívati jednanostranných slov o zákenosti a vrolomnosti.

U

7
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sich pepadených, nic netušících ástí, lépe vojensky
vychovaných, za pekvapením následuje rozhoení a
in. U ruských, mén disciplinovaných a mén vychovaných k vojn, za pekvapením následuje strach
a zmatek. Proto naše první útoky dkují za své úspchy práv tomuto momentu pekvapení nic netušících
tžkopádných Rus a naše první skvlé obrany momentu vzteku pepadených, energických Cech, nic netušících a vících ve svoji poctivou vli k odjezdu
i

k politické neutralit. Tžko je generalisovati odna otázku, kdo byl napaden a kdo se bránil.

pov
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v.

Od

dn, kdy zaalo

se provádti rozhodnutí
pokraovalo v cest na východ vlastním
poádkem, tžišt všech událostí pesunulo se od eljabinského sjezdu k Novonikolajevsku, k nové sibiské
vlád a ke Gajdovi. To zejména dobe ocenili bolševici. Proto všemi silami vedou od Omska proti novo-

prvních

sjezdu, aby se

nikolajevské

vlád energický

protinástup, starajíce se
smírným vyjednáváním na všech frontách východn
od Nikolajevska dosíci odliv s. sil od protirevoluního.
ohniska k Vladivostoku. Aby pak zabránili pítoku nových sil do ohniska kontrarevoluce, vyjednávají i staví
západn od Omska obranné hráze (Marianovka, Sa-

mara).
s branRuské kontrarevoluci v Novonikolajevsku
nou mocí Gajdova s. oddílu skuten hrozil nezdar.
Západní skupina Gajdova, míící na Omsk, jakožto
hlavní útoná skupina nové sibiské vlády, ustupuje
rychle ped pesilou omských zpt k Novonikolajevsku.
Kritická její situace je v rozhodném okamžiku
zmírnna pouze vyjednáváním o pímí, jež sami bolševici, stojící proti východní skupin Gajdov, nabídli
jejímu veliteli kap. Kadlecovi v Mariinsku jakožto dsledek všeobecné smírné akce, zahájené sovtskou vládou v Trkutsku. Kadlec ochotn zaav bezúelné rozi

k získání asu a k poslání posil ohrožené, ustupující západní skupin.
A ke všemu ješt stanovisko spojeneckých zástupc,
zejména francouzských, bylo krajn odmítavé k podnikané akci a mohlo v prvních dnech psobiti jako studená sprcha na vzplanuvší válené nadšení armád3^

hovory, využil

je

Rozarován

byl zejména Celjabinsk, jenž domníval se
býti inspirátorem a iditelem událostí a jemuž Gajda
(jak

ml

i

pozdji v obyeji), zvelien, ba nesprávn
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rozsah svých prvních úspch. Gajda po prvním
úderu oznámil, že všechna dležitjší msta od NovoNikolajevska po Irkutsk jsou v jeho moci. V Celjabinsku se radovali, že ve svt, o nás, dosud neznámých, bude se psáti, že naše vojenské výboje na Sibii
budou svtovou sensací; všichni, kteí znali pesnji
cíle spojenecké politiky na Rusi, i bývalý poboník
prof. Masaryka, por. Šípek (jedoucí ze svého rumunského poslání u gen. Berthelota za Masarykem), nadšen vítají a propagují provedení pevratu, jak žertem
se íkalo: »stv'oení eského císaství sibiského«. A tu
nad všecko oekávání pedstavitelé spojenc obrací se
vášniv proti této »vzpoue«, proti tomuto »dobrodružství«; pikazují okamžit zastavit boje a uposlechnouti
druhá dipíkazu spojeneckého velení, který znl:
prvá divise do Archangelska!
vise do Vladivostoku,
Francouzští dstojníci prost ídili se píkazy své vlády, s nimiž do Sibie pišli. Vzpírali se proti tomiv, aby
nevojenský akt »vzpoury« podízených mass mail ony
jist vážné a snad
dležité zámry spojeneckého velení. Krom toho major Vergé, vyjednávající se sovty
na východ, a Guinet na západ, byli podle svdectví
hlásil

—

—

i

jiných

lidí

lidé liberální,

se

zájmem

pozorující

novou

ruskou revoluci a bez jakékoliv náklonnosti k restauraní kontrarevoluci. Naopak Guinet na píklad ve své
ei k vojákm západn od Omska veejn obvinil eské
dstojníky z kontrarevoluních snah. Ovšem, že tu vojsko ochotnji dvovalo svým vlastním dstojníkm,
vedoucím je k cíli spolené touhy a spolené povinnosti
do Vladivostoku a do
jak se domnívalo
Francie, než francouzským dstojníkm, nutícím je ke
(dle oficielkapitulaci v tak slibn zapoatém díle
ních zpráv
zprávy Gajdy)
a k nepíjemné cest
severem, k »rozdrobení a zniení eské národní revoluce«; k cest, jež byla již jedním z prvních ustanovení

—

—

i
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—

—

Proto
zavrhnuta.
v duchu eských »voják« odmítnuto vyjednáváni o
propuštní Oniskcm a Guinet, jenž zasazoval se o smír
a výjezd, nazván »j^ermánským a^entcm«, ba hrozilo
voleného sjezdu

jimi

se

mu

i

principieln

smrtí.

Boulivé bylo

PVV
PVV

setkání se majora (niineta s
v Celjabinsku. Proti jeho rozhoení brání se
dokazováním správnosti svého konání a v touze ospravedlniti se a získati podporu žádá o možnost infonnovati pímo spojenecké zástupce ve Vologd o situaci
v Sibii. Za tím úelem vyslán také pes Jekatrinburk
do Vologdy por. Šípek.
této pro dílo Gajdy hrozivé situaci padá obranná
hráz bolševik západn Omska u Marianovky nezadržitelným útokem ásti 6. pluku; útokem
s holýma rukama, jakým mohlo udeiti pouze zoufalství
a sebeobtavost lidí, pesvdených o své dobré vli
a svém právu i postavených v smrtelné nebezpeí.
Marianovky zniena obrana Omska od západu a
rudý Omsk, vítzící na východ, neoekávan padá od
západu, kde nebezpeí zdálo se mu menší. Gajda a celé
jeho dílo bylo Marianovkou zachránno. Rozhodnut
i

V

tém

U

tím
osud bolševik, vyjednávajících s Kadlecem
u Mariinska, s Mariinskem i osud Krasnojarska a
i

s Krasnojarskem
osud ohroženého od východu NižnUdinska.
Mariinska mlo
koniti i6. ervna v jednu
hodinu v noci a bolševici vili pevn v jeho prodloužení, jelikož se stále ješt vyjednávalo. Ale den ped
tím, 15. ervna v devt hodin veer, do Mariinska práv
v nejvyšší as pijela poslední vojenská ást s. z Omska, urená k operacím. V jedenáct hodin v noci vyšly
všecky ásti k obchvatu a 16. ráno práv po skonení
byly s. oddíly pekvapeným bolševikm
v t<de. Se znienou hrází u Mariinska padl Krasnoi

U

pímí

pímí
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«

spšným pevezením

vojsk k Nižn-Udinsku
zachránna tam situace v okamžik, kdy s. ásti pod
náporem irkutských krasnoarmjc poínaly již ustupovati. Tak rozhodnut nakonec i osud Irkutska a celé
Gajdovy Sibie.
Ale co bylo by s armádou a tím i s bojem za nacionální osvobození Cech, kdyby tyto operace neskonily
tak rychle pro s. armádu vítzstvím, možno si domysliti, pipomeneme-li ke všemu, že vystoupením
s Gajdou proti sovtské vlád pes protesty odpovdných initel petrhali jsme svazky se spojeneckým
velením, a prostednictvím prof. Maxy i s opírajícím
se o nás prof. Masarykem. Kolik tu bylo smle a hazardn vrženo do hry! A za?
protireyoDle doznání samotných ruských
luce nemohla tato pro nechu k ozbrojenému vystoujinak nespokojených ruských mass, pomýpení, by
šleti na povstání bez vydatné cizí pomoci. To tvrdili
netoliko sibiští esei. I sám zmínný již kolakovský
Gins, peživší celou onu dobu ped naším vystoupením v Omsku, líí tehdejší situaci takto:
»Hlad nebyl, poprav bylo málo, v každém pípad
neznala terroru. Tíže brest-litevského míru
Sibi
byla málo pochopitelná Sibii. Zásobovací oddíly ješt
nechodily do vesnic. Místní sovty v mnohých rayonech
vbec nebyly bolševické, ponvadž nebylo vlastních
bolševik a cizí zvení vzhledem na vzdálenosti nepicházeli. V celku k létu 1918 Sibi nebyla pipravena
k svržení bolševik. V tu dobu ješt ani scdláci a tím
dlníci nemohli býti proniknuti nepátelstvím
k bolševismu. Nepátelství nemohlo cítiti ani kozáctvo
velmi málo lišící se v Sibii od sedlák starousedlík.
»Povstání proti bolševikm mohlo strhnouti toliko
povrch mšáctva v samých mstech, ale to je element
Riskovati povstáním,
nejmén spolehlivý v boji
jarsk a

vdc

i

tém

mén

.
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.

.

«

dokud ono nepoalo

umno

.

.

v

evropském Rusku, nebylo roz-

.«

»Sibi nebyla proniknuta ješt dostaten poznáním
.« Pouze
o nezpsobilosti pro sebe sovtské ústavy
»jestli by 40.000 Cech bylo rozhodnuto bíti se do
konce solidárn se všemi nepáteli bolševik, bylo by
.

možno

.

riskovati.

Skuten také všechny samostatné pokusy úzkých
spikleneckých organisací o povstání proti sovtm
konily rychlým

Tomsk

a Irkutsk.

potlaením, jak dosvduje na p.
Ruské massy, unavené válkou, lho-

dobe

podstatu boj, šly ve své
byly by tedy opustily
nás, ba byly by jist šly
proti nám po prvních
našich nezdarech
(jak dokázal ústup 6. pluku z Barabinska, kde lid ubíjel opozdivší se v zadním voji
stejné a nechápající

vtšin nakonec vždy
i

s

vítzem

;

i

—

Cechy ješt ped píchodem rudých vojsk).
Práv touto krajn nebezpenou situací armády,
možno
oním obrovským riskem podniku, v prvé
si vysvtliti píkazy, prosby
zaklínání prof. Maxy,
prohlašovaného v Sibii Gajdou za »zrádce«.
Tím vysvtlujeme
my jeho píkazy, jež v lepším
pípad armáda pokládala za vynucené násilím, ba za

ad

i

i

Nechyblo ani vících v muednickou
Maxovu v Moskv. A zatím Maxa pravdpo-

podvržené.

smrt

dobn ml

více možností stízlivji posuzovati situaci

a hledati východisko z ní v duchu Masarykových píprostí eští dstojníci, žijící z povstí a in-

kaz, než

formací úzkého kruhu ruských dstojník a zaujatých
politik na zapadlých sibiských stanicích. Maxa zna!
svoji zodpovdnost. Proto se bránil otevenému boji
samotných Cech uvnit Ruska.
Ale Gajda rozhodl za 50.000 echoslovák bíti se do
konce, solidárn se všemi nepáteli bolševik, jak pred-
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pokládal Gins a proto sibiská protirevoluce odvážila
se riskantního podniku.
Píznivý obrat, jenž nastal tehdy v situaci Gajdovy
skupiny, byl záhy doplnn ješt obratem ve stanovisku
spojenc. Tyto dny, ješt díve nežli por. Šípek mohl
dojeti do Vologdy, neoekávan picházejí do Celjabinska kurýi s novými instrukcemi z Vologdy, podle
nichž skuten, jak bylo oekáváno, nadšen vítá se
naše vystoupení » proti
«.
a
Ped tím sklání se i disciplinovaný voják Guinet
a volá k armád:
»Na zdar, brati!
Byl jsem šasten vera, že jsem mohl oznámiti Pro-

Nmcm

Maarm

zatímnímu Výkonnému Výboru eskoslovenského vojska velikou novinu
šifrovaný telegram, donesený
zvláštním kurýrem od francouzského vyslance, oznamuje zakroení spojenc v Rusku.
Jsem poven k veliké své radosti vzkázati eskoslovenským ástem v Rusku díky spojencíi za jejich
:

vystoupení.
Toto energické vystoupení, odpovídající pesnému
pochopení situace, slouží k veliké cti celého eskoslovenského vojska a ukazuje chrabrost výkonných sil
na ohromné front rusko-sibiské, zdatnost vdc,
kteí je ídili, a prozíravost
sjezdu, kteí je roz-

len

hodli.

Rád vzdávám úctu všem tm,

jichž

názor jsem

nebo v tu dobu bylo mojí povinností
obraceti pozornost na rozhodnutí Spojenc o použití
eskoslovenských ástí.
lenové francouzského poselstva musili ješt nedávno pokoušeti se jednati ve spojení se sovtskou
ruskou vládou. Avšak tato vláda nezasluhuje již týchž
ohled v oích spojenc a kulturního svta.
vždy
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nesdílel,

Nyní nejsme
uvidíte, kterak

již

—

od nynjška
ve spojení, naopak
a duší budeme podporovati

my tlem

osvobozovací innost eskoslovenské armády.
Konen je obnovena ruská fronta díky Vám, avšak
bohužel za dosud ješt slabé úasti výkvtu ruského
národa. Tato fronta

telm Ruska,

pátelm

proti

je namíena proti pravým nepápravým nepátelm Spojenc, ne-

práva a spravedlnosti,

t.

j.

proti

Nmcm.

V

pedních strážích této nové fronty francouzské
poselstvo, vždy vrný spojenec Ruska, bojuje po Vašem boku.
Na zdar!
Commandant Alphonse Guinet.«
professoru
Podobnými slovy »blahopejí« spojenci
Masarykovi jako lék na jeho tak úporn hájené a pece
zniené stanovisko neutrality.
A zatím ješt koncem ervna, práv když Gajda
svým pepadením sovtských u Mariinska perušil vei

vladivoškerá mírová vyjednávání a zásadn odmítl
stocké eské snahy o pokojný odjezd do Francie, kabeluje Masaryk Cierinovi do Moskvy:
»V interviewu se zástupcem americké Associated
Press vysvtlujete své nepátelské chování k eskoslovenskému vojsku na Rusi tím, že prý bylo protirevoluním již od doby Ukrajinské Rady kijevské a že dokonce kulo pikle proti vlád sovt, jak prý mžete
dokázati doklady, jež máte v ruce. Byl jsem v Rusku
od kvtna 1917 až do bezna 1918. Organisoval jsem
toto vojsko; znám každou podrobnost jeho života za
tu dobu. S plným uvdomním si všech okolností musím prohlásit, že Vaše tvrzení je nesprávné, a že jste
na omylu. Patrn narážíte na fakt, že když kijevští
bolševici povstali proti Rad, jeden z našich pluk byl
pivezen do Kijeva. Zdá se však, že nevíte, že to uinily vojenské úady ruské pod falešnou záminkou. Toto
i
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zneužiti mého jména bylo brzy zjištno a pluk ten
byl ihned poslán zpt.
Dva neb ti našinci, ktei se dali zlákat falešnou
záminkou, byli ihned potrestáni. Když bolševické hnutí
zaalo, dal jsem ihned nejráznjší rozkazy všem pluaby se zdržely jakéhokoliv zasahování do vnitních záležitostí ruských a tento rozkaz byl za všech

km,

podmínek pesn plnn. Nejlepším dokladem jest fakt,
sám vrchní velitel bolševik Muravv, jemuž jsem

že

kijevskou episodu vysvtlil, uznal ozbrojenou neutralitu naší celé armády. Mohl jsem dokázati Muravvovi, že jsem nepijal 4. ukrajinský universál, jak jsem
oficieln oznámil ministru Sulginovi 26. ledna 1918.
Shodli jsme se na této stžejní otázce vztahu Ukrajiny k Rusku se stanoviskem Vašeho petrohradského

sovtu.

Mohu

dokázati nevyvratitelnými dokumenty, že
jsem odmítl každý plán namíený proti Vaší vlád
navržený vašimi politickými protivníky. I takovými
protivníky Vašimi, kteí nemohli být zváni protire-

mn

Mohu dále dokázati, že jsem do nedávná
doporuoval státníkm Dohody, aby s Vaší vládou byli
za dobe.
My Cechoslováci milujeme Rusko a pejeme si, aby
bylo silnou a svobodnou demokracií. Bylo prokázáno,
že naši lidé nepijali slovanských plán starého Strmerovského režimu,
jim za to vyhrožováno Sibií!
Byli jsme naprosto loyální k Rusku a jednali jsme
korektn v pomru k Vaší vlád. V uznání této loyavoluními.

a

lity

vrchní velitel

Muravv

povolil naší

armád

svo-

bodný odjezd do Francie (v únoru 1918) a stejn to
dovolil sovt v Moskv.
Jsa vzdálen Ruska ti msíce a nemaje podrobných
zpráv, neodvažuji se vysloviti mínní o tom, co se
dje dnes. Zdá se však, že nkterý místní sovt pod-
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a nmeckým intrikám a provedl útok
na naše vojsko, jež za daných okolnosti bylo donuceno
se bránit.
Nestavl bych se proti Vašemu požadavku za odIclil

rakouským

zbrojení, mžete-li zabezpeiti nám svobodný .a nerušený odchod do Francie.
Ubezpeuji Vás, že naši vojáci peji si pouze bojo-

spolenému nepíteli a pomoci tím Rusku.
Žádám Vás ve jménu demokracie, abyste dostál slovu
danému Vaším vlastním vrchním velitelem. Prosím,
vyšette peliv vc, protože bylo by to zneuctívající
vati proti

i

absurdností, kdyby demokratická a socialistická vláda
nedorozumním prospla zájmm svých nejvtších nepátel!
Prof. T. G. Masaryk, pedseda eskoslo-

—

venské Národní Rady.«
Kdož by neslyšel v tch slovech nezadržitelný výkik plný vzrušení, obav
spravedlivé pesvdivosti
jedin zodpovdného vdce. Tento telegram iní také
pochopitelnjší onu úpornou akci mírovou, podnikanou
zodpovdnými zástupci Masarykovými v Moskv Vladivostoku spolen se sovtskou vládou.
Masaryk ekl jist pravdu, mluv o svém pomru
k sovtské vlád. Jenže odmítl-li on jako zodpovdná
vláda každý plán namíený proti sovtm, neodmítl jej
nezodpovdný velitel v jeho armád. Nepatrný Gajda
bezohledn rozbil všecky Masarykovy snahy. Tehdy
Francie dosáhnuvši tak lehce toho, co odmítal jí prof.
Masaryk, s nadšením piklonila se ke Gajdovi. Masarykovi nezbylo než skloniti se ped hotovými fakty a
probíjeti se v nových pomrech k svému cíli novými
zbranmi. V zájmu spravedlnosti nutno konstatovati,
že když sám sjezd, by
sveden a oklamán, vzal jménem vojska kollektivní zodpovdnost za svoji válku,
tu Masaryk se své strany ml dobré právo odmítnouti
pozdji zodpovdnost za dsledky této neposlušnosti
i

i

i
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a žádati od tch, kteí vlastní vinou pipravili se o možnost vydobýti si národní nezávislosti, aby si ji tedy
vysloužili.

Snad by ješt mohlo vzbuditi nkde pochybnosti ono
odmítavé chování se spojeneckých, najm francouzských zástupc k eské akci na poátku boj. Tak muv praxi v každém pípad projeviti se omezená
informovanost o vládních plánech drobných výkonných
zástupc spojeneckých s omezenými instrukcemi. Jim
eská akce musila býti rozmarem revoluních mass,
kížícím vážné plány nejvyššího spojeneckého velení.
tomu neuritost ruské situace, nejednotné nazírání
sila

K

a pímý, upímný odpor
a Wilsonv proti kontrarevoluní intervenFrancii s Japonskem skuten k opatrnosti a

spojenc na revoluní Rusko

Masarykv
ci

nutil

i

A práv pro ty, kteí v plánech rozhodli se
pro intervenci, nejvážnjší píinou poáteného odporu musila býti okolnost, že pípravy k akci nebyly
ješt hotovy a že nedisciplinované eské vystoupení v
tak nevýhodných pomrech hrozilo svou pedasností
zniiti v zárodku všecko: i eskou armádu, i slabou ruskou kontrarevoluci všecky spojenecké plány. Teprve
zdar eské akce, pevyšující všechna oekávání, vzbuzující dokonce nadje na novou, spojenecky orientovanou ruskou frontu ve svtové válce a umožující tak
výhodn pod eským praporem zastíti také protirevoluci heslem boje s Nmci, musil vyvolati bezmezné
nadšení, zejména ve Francii a v Japonsku. Zvlášt když
sami Cechoslováci pejímali se vší rozhodností zodpovdnost a risk celého .podniku. Spojenci tedy smle a
s radostí sali své masky.
vykávání.
již

i

Tím vlastn dána nová

fronta

i

neutrální

dosud

skupino vladivostocké, tím rozhodnut
osud samého
Vladivostoku. Avšak na Dálném Východe akce protii
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revoluní byla

znan

tžši

:

nebo tam nemla kde

ím

Vždy

se pikrýti.
zachytiti se, nemla ani
výcliodní sovt, nejvýš loyální, nejen že v

daln-

dohod

se

stedosibirským sovtem bez pekážek vyvezl a ubytoval všecko, co bylo východn od Gajdova území, ale dokonce s nejvtší ochotou snažil se usnadniti svobodný
odjezd
Cechm, kteí ješt zbyten v Sibii krváceli.
Mimo to, nehled na vzájemnou žárlivost ne zcela jednotných spojenc, ani sám prost »osvobozovací« odboj
neml opory v obyvatelstvu Dálného Východu. Vlna
revoluce, která více mechanicky dovalila se nakonec
do nejvzdálenjší okrajiny ruské íše, ztratila tu
onu divokou sílu prvních výbuch v ohnisku erupce.
Následkem toho vladivostocký sovt mohl pracovati
klidnji, a již s ohledem na zkušenosti vnitního Ruska. Vydával pouze taková naízení, která mohla skuten míti úspch. Bez pekotnosti, již tajil v sob
nezbytn první revoluní elán uvnit Ruska, postupn
provádje dekrety ústední vlády, mohl za to hloubji
zapustiti koeny v širokých massách obyvatelstva. Ve
\nadivostoku minula se také úelem tendenn zveliovaná vypravování nepátel revoluce o vesms
opilých, pologramotných komisaích na vysokých místech proto, ponvadž na Dálném Východ, kde sovt
jako národní vláda patil k potu osvícených a proto
oblíbených sovt, lid nic podobného nevidl. Dokonce
kadetští a pravoeserovští vzdlanci omezili
svj odboj proti revoluci na pouhé teoretické spory
o tom, k emu listopadová revoluce mže pivésti. Ani
oni nebyli ochotni povstáním proti ruské sovtské vláumožniti japonskou, i spojeneckou intervenci a
okupaci na Dálném Východ. Tímto položením možno
si vysvtliti
horlivost eských odpovdných politik
ve Vladivostoku v mírové akci sovt proti Gajdovu
i

i

i

i

d

i

nezodpovdnému

dobrodružství.
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žel, že i tu všechny ony stízlivé, jasné skutenosti
ležely za hranicemi obzoru vladivostocké vojenské par-

ohlušené dávno inkotem vlastních šavlí. Již od
samého poátku akce zodpovdných len OCSNR
k estnému smiru a výjezdu z Ruska
(jež byla potie,

—

átkem

—

nepátelství mezi Pavl a Drem Girsou)
vede se na popud a pod agitací Gajdových kurýr
s míst nepátelských revoluci akce za »pomoc napadeným a smrteln ohroženým bratím«, za vojnu s bolševiky. Po zásadní
francouzského stanoviska
k samé Gajdov akci, po koneném nezdaru Houskových snah v Irkutsku, eští zodpovdní politikové i ve
Vladivostoku musili ustoupiti vojákm. Houska, jenž
za jednání se sovtskou vládou stední Sibie prohlášen Gajdou za velezrádce a uren i pro oprátku, byl
nucen pes Ameriku opustiti Sibi a Dr. Girsa tak
dlouho a tak horliv bránící se vojn se sovty, poddal
se proudu. Fronta vladivostockých Cech mní se pes
noc. V noci 29. ervna bez dlouhých píprav vojsko
zagitované Gajdovými agenty rozhodlo se neoekávan
(podle japonského zpsobu) pepadnouti vladivostockou sovtskou posádku. I tu ostí eských nacionalistických mass, nezaujatých pímo proti revoluci a sovtm, obráceno proti »internacionalistm«. Plán obsazení msta vypracován ve štábu gen. Diterichse. Zaíná se tím, že ozbrojený eskoslovenský oddíl dává sovtu ultimatum: do 30 minut rozpustiti internacionální
oddíl posádky. Pirozen, že sovt nepochyboval o pravém významu ultimata, které v tom položení musilo
znamenati nezvratné pipojení se vladivostockých Cech k protisovtské Gajdov vojn, kterou schválili již
i
spojenci. Slibovati
sovtu »osobní ochranu
do vyrovnání konfliktu« mlo pi nesmiitelnosti Gajdy a jeho spojenc pro revoluní sovty ješt horší
cenu než svého asu osobní svoboda odzbrojeného so-

zmn

lenm
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vtu

v Celjabinsku. Pekvapený pedseda sovtu Suchanov, jenž do poslední doby byl v osobn pátelských stycích s Deni. Girsou, jehož respektoval do
nedávná
gen. Diterichs, sám utekl se pod ochranu
Girsy, ale sovtskou vládu zachrániti už nemohl nikdo,
i

msta pevahou

í^amo obsazení

napadajících

prove-

deno snadno a rychle.
Onen den a ony drobné krvavé tragedie líí rzní
svdci rzn. Je to pirozené. Vladivostok je veliký,

nm

bylo mnoho a srdce jejich byla rzn; den
krátký a celá episoda minula rychle jako blesk.
Proto jedni hrozí se ješt ve vzpomínkách eských
ukrutností, o nichž druzí nemají tušení. Ve skutenosti asi boj byl jako každý jiný v podobných okol-

lidí

v

byl

nostech.

Je vysvtlitelno,

jestli

vášnných tendenními zprávami
v boji

i

z

ad útoník,

roz-

ze Sibie, vydlil se

njž nikdo nezodpovídá

po boji element, za

nikomu není zodpovdn. Možno chápati, jestli
v první
podlehla živlu rozbouených vášní sku-

a jenž

ad

Nmc,

pina vladivostockých internacionalist.
Mai
Cech, z nichž mnozí pekvapeni bouí, ubíjeni
nemilosrdn v strašném rozmachu dravé, slepé nenávisti. Je logické
to, že pozdji rukou slepého nástroje
cizí nenávisti zahynuli vdcové vladivostockého dl-

ar

i

nictva, miláek jeho, vážený
odprci, estný Suchanov a Melnikov. Byli zasteleni bez soudu a bez obvinní, ili jak znla obvyklá fráse, »pi pevádní z vznice a pi pokusu o útk«.
Ovšem že takový zpsob vystoupení nejméii mohl
získati sympatie a stvoiti píznivou náladu v místním obyvatelstvu pro politický pevrat. A ím více
jásal a velebil »eské rytíe« japonský tisk, tím více
dostávalo vystoupení tvánost útoku na ruský národ.
Ba ani když vítzní eši pedali správu msta zemstvu, nezmnila se valn nálada vtšiny místního obyi

8
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dosvdují sami lenové tehdejší vlády.
vystoupení, uspoádaný odborovými organisacemi, promnil se v nmou a pece tak
výmluvnou manifestaci. Proto není divu, že
u evatelstva, jak

Poheb obtí eského

i

ských demokratických, rusofilských mass brzy dostavilo se rozarování, jež tak brzy a rychle odvedlo
vladivostockou skupinu do tábora odporujícího Gajdovi, jež tak nenávratn odalo jí schopnost k bojm za
Gajdovo dílo, zvlášt po spojení s ohroženými bratry na
uralské front. O skutených náladách na východ nebylo pochyb. Tím spíše, že brz}- po tom, pi prvních
volbách v osvobozeném Vladivostoku vzdor znemožnní levé agitace zvítzila v celém
velikou vt-

mst

šinou volební listina

musily býti

.

7,

zrušeny a

t.

j.

listina bolševikíi.

lidovládu

zastoupila

Volby

meziná-

estným pedsednictvím Cech, s výkonným ramenem eským, ale pod hlavním jednatel--

rodní policie pod

stvím Japonc.
Je pravda, že

konen

i

v této situaci našli se de-

mokraté k stvoení vlády, spíše ochotní než schopní
svojí vírou v možnost stední buržoasn-socialistické
politiky zachraovati vlast. Byl to v prvé
zlo-

ad

mek

»sibiské vlády« s pedsedou Drberem,
jenž pretendoval vlastn na všesibirskou vládu. Z nho
vznikla konen prozatímní vláda Dálného Východu,
zárove jako konkurent gen. Chorvata, jenž bez dlouhých okolk v mandžurském
Charbin po »krátké bohoslužb« prohlásil se ze svojí a charbinských
spekulant milosti zatímním vládcem veškeré Rusi«.
eši
tu zaali vojnu za rozšíení území nadjného »obrozeného Dálného Východu «. Místo navstíc
»ohroženým bratím« k Cít a Bajkalu musila být
obrácena jejich svží energie na sever k Chabarovsku.
ita a Bajkal jakožto klí k celé zabajkalské pli Asie
zv.

t.

i

mst

i

pedureny japonskými
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režiséry krvavého východního

dramatu

[)r<)

vlastního Senienova, krytého proti vladi-

ostockýiii demokratm monarchisticko-spckulantským
charbinským »vhidccm veškeré Rusi«, gen. Cliorvatem.
\

Spojenci Cechu, krvácejicích na severní front, l)yH v
boji pouze bandité Semenov a Kabnykov se svými
najatými Mongoly a ve správ »osvob()zeného území«
vedle mezinárodni policie, zastené štítem zatímní
\ lady,
pouze monarchistická koalice charbinsko-japonská. \'šechno ovšem pod vrchním jednatelstvím J.'i-

ponc, kteí okamžit a ochotn piskoili na pomoc
eské síly samy nestaily zajistiti úspchy

všude, kde

zájm a zá|m japonského imperialismu,
jenž ve svém vítzném rozbhu
pekroil hranice sféry japonské suverenity, v prvních
dnech pod itou div nedostal se s nimi do konfliktu.

mikádových

bezdn

(lajda,

Ovšem, že brzy plul
on pod jejich i spojeneckým
ízením s jednotným proudem od východu. Madivostockým demokratm ve vlád (Derberov) pikázal
i

krátce likvidovati a ustoupiti konservativnjšímu Omsku. Ostatní ujednáno spolenou mírnou dohodou mezi
Kolakem, Gajdou, Vologodským a gen. Cliorvatem
za úasti západní demokracie. »Prozatímní vládce veškeré Rusi« v Charbin, gen. Chorvat, spojiv svj kabinet s omským, ustoupil prozatím ochotn v zájmu
díla,
aby se pozdji vrátil už pímo do
\nadivostoku jakožto skutený plnomocník omského
vrchního vladae na Dálném Východ.

spoleného
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ví.

Pi

posouzeni okolnosti, za nichž poala naše válka

sovty, bude nutno poukázati ješt na individuelni
rozdily všech ti velitel s. skupin v ešeni jednoho
se

pikážu sjezdu. Z Celjabinska rozjeli se tito
ke svým oddilm, aniž by se byli úpln shodli.
Velitel penzenské skupiny, Cecek, chtl podle vle armády jeti na východ, doufaje dokumentovanou pi tom
loyálnosti k domáci vlád odstraniti podezeni v tajných kontrarevolunich úmyslech a tim vynutiti i loyalitu a i pomoc samotných sovt. Tento velitel také
na rozdil od druhých postupoval v souhlase a za spolupráce s voleným zastupitelstvem všech dobrovolník
své skupiny. Gajda s Vojcechovským, shodujíce se v zásad boje proti sovtské vlád, soupeili o iniciativu ve
vystoupeni. Vojcechovský první poíná ešiti danou
úlohu. Jelikož byl pod pímou kontrolou sjezdu, jedná
aspo s poátku formáln v intencích sjezdu, který ve
skutené snaze vyjeti estn, ješt 25. kvtna vysílá
Neuberta do Moskvy k Trockému i Maxovi. Vojcechovský dne 23. kvtna ráno posílá vlastním poádkem bez pekážky místního sovtu první vlaky šestého
pluku na východ.
Gajda, jenž dostal se do Novonikolajevska teprve
25. kvtna, poíná okamžit provádti svj plán v rozporu s intencemi, ba proti pímému usnesení sjezdu.
Nevysílá žádných s. ešelan vlastním poádkem na
východ, ale zahajuje s celou svou skupinou místní politický pevrat po boku pipravených bílých organisací a okamžit rozšiuje jej na západ
jih. Vlaky západních skupin, eljabinské a penzenské, pohybující se
nebo snažící se pohybovati »vlastním poádkem« k
Omsku a pes Vladivostok ven z Ruska, netuší, že
a téhož

velitelé

i

116

:

pedstavují vlastn síly, probíjející
vnitrní ruské kontrarevoluce,

skem

se k spojení s ohnijiž

bez

vdomí, ba

vli sjezdu eskými bodáky pozvedl Gajda. Armáda netuší, že dnem 25. kvtna poal Gajda jejich
jménem vojnu proti domácí sovtské vlád. Odtud její
spravedlivé rozhoení; proto nemže pochopiti zoufalý a krutý odpor sovt, s nímž setkává se mírný pohyb ozbrojených s. ástí, toužících pouze vyjeti za
národn revoluní povinností na protinmeckou frontu.
proti

Charakteristické tu bylo položení 6. pluku, jehož
jeden vlak východn Omska pipadl ke skupin Gajdov, kdežto ti ostatní západn Omska podízeny byly eljabinskému velení. Východní ást provádí politický pevrat a nese ho na svých bodácích od východu
zpt k Omsku, zatím co západní mírn vlastním poádkem blížící se k Omsku souasn rozhoen a s velkými ztrátami odráží pokus o násilné odzbrojení. Gajda musil vdti, že jeho odlišné ešení ztžuje postavení i úlohu druhým dvma skupinám; že po jeho útoku budou všichni vydáni útokm. Ovšem na druhé

stran práv ono rozhoení napadených, rozhoení
istým svdomím nad nevinn prolitou krví, roz-

lidí s

hodlo

úspch

jeho podniku.

Vždy ješt 28. kvtna, v dob, kdy již tetí den v
Novonikolajevsku Gajda jménem eské armády spolu
s novou vládou pod vlasteneckým zelenobílým praporem autonomní Sibie vyzývá do boje proti ústední
všeruské revoluní vlád v Moskv, volá jménem tchže

Cech PVV

v Celjabinsku k

obanm

sovtské

fe-

derativní republiky

»Všem! Všem!
V Celjabinsku, 28. kvtna 1918.
Ústední vláda sovtská 25. kvtna od hrozeb odzbrojením echoslováckých vlak a zastelením jednotlivých ozbrojených echoslovák, pešla k úskonému
'

napadení echoslovák.
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«

Sovty pepadly vlaky 25. kvtna u Marijanovky u
Omska. Úinek úderu byl hrozný: 16 mrtvých, 8 tžce
ranných, ale odpov na zradu byla dkladná: na 200
mrtvých rudoarmjc. Následujícího dne bylo podobné
pekvapení pipraveno v Irkutsku, kam vpuštn vlak
echoslovák mezi ohe kulomet. Výsledek: i2
mrtvých, 60 rannj^ch, mezi nimi 40 tžce. Další pepadení u Zlatoústu bylo podobné: 6 mrtvých, 100 ra-

nných. \' obou pípadech hájili se eskoslovenští vojíni
kamením. V Irkutsku odzbrojili rudou armádu a
bhem hodiny obsadili msto, v druhém ukoistili n-

—

kolik set pušek a dva kulomety. Pšky vydali se pak
bez map a kompas pes Uralské pohoí, asi 150 km

pšky,

a

bhem

pti

dn

spojili se s

druhou bratrskou

ástí.

Obanskou

vládu

sovt

— Cechoslováci

ponecháváme na

jejich ma-

se nechtjí míchat do vnitních
ruského národa. Zabezpeili se pouze proti
útokm ozbrojených zajatc, pod štítem »internacionalist«, hrozících zachvátiti velkou sibiskou dráhu,
a dali pracujícímu lidu skutenou obanskou svobodu.
Nechtjíce trestati nevinný lid, dali jsme rozkaz svobodn propouštti zásobovací vlaky do hladovjícího
Ruska. Lid ruský neml býti trestán za provinní, spáchané na pokyn nmeckého císae.
eskoslovenský PVV".
Bohdan Pavl, pedseda.
Frant. Richter, tajemník.
K tomu nutno podotknouti, že pod naší ochranou
mohly svobodn scházeti se pouze dstojnické organistech.

záležitostí

tyto organisace dostalv od nás zbran a
vládu.
Dnes není tžko najíti
na otázku, šel-li Gajda
k odlišnému cíli, protilehlému vli sjezdu,
armády
Masaryka, a ml-li svj osobní, sjezdu
zatajený, dobrodružn smlý plán. Akoliv od prvních
sacc
s

:

nimi

i)ou/'e
i

moc

vdom
i

lis

i

odpov

(lnu sjezdových v nejzasvcenjších kruzích eljal)inských
se sdlovalo, že (jajda pivezl už »hotam hýti známo, jist
tový plán«, prcce to, co mohlo
nebyl onen pravý a celý jeho »hotový plán«. V každém
pípad v onom »hotovém plánu« nutno liicdati píinu, pro (iajda nemohl souhlasiti s žádným jiným ná\rhcni svých spoleník v PVV.
Vzpomínáme dnes, jak ješt ped vzetím Omska po
zprávách o utvoení (jajdovsko-sibiské vlády, po provedeném pevratu v rayon eljabinské skupiny, vynoili se náhle odkudsi dstojníci s organisaními Icí^itimacemi, kteí projíždjíce s našimi vlaky, rozradostnni chválili dokonalost Gajdovy rozvdky (voj.
tajné policie). Prý ona sama našla jejich tajné organisace, nabídla jim spojenectví a zaídila styk. Nám však
je
dnes jasno, že toto lehce dá se zaaditi do kategorie povstí, jaké mohly vzniknouti z touhy po sensanosti a z náchylnosti vniti dokonalostmi hrdinu dne.
Gajda sám ve svých »Pamtech« opatrn sklouzá po

dvrn

i

i

i

této nejisté

pd,

ale

pece

i

tak prozrazuje mnoho.
vystoupením ve stycích

Doznává, že byl dávno ped
s ruskými protirevoluními organisacemi. A je jisté,
že ješt snáze než s nimi bylo mu najíti styk s rznými
bývalými eserovskými politiky, kteí byli ponejvíce ve
služb u kooperativ. Nebo práv kooperativy, zaopatujíce zásobování naší armády, byly s Cechy ve styku
již dávno ped eljabinským incidentem. Odkud však
pišla iniciativa k onm stykm, kdo dal k nim popud?
Kdyby byl kap. Gajda již díve pronikl na veejnost
jako protirevoluní initel, možno bylo by vysvtliti si,
pro tajná dstojnická organisace, usilující o pomoc
s. armády, lo. kvtna vyslala k nmu delegaci, míjejíc
všechny rozhodující eskoslovenské initele. Tedy ím
Mnoho dá
a jak obrátil na sebe jejich pozornost?
tušit také jeho piznání, že s kap. Kadlecem, stojícím

—
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v Mariinsku, »už drive propracovali rzné otázky, jak
se
dorozumti, budou-li nuceni vystoupiti ze své
neutrality« (!). »Mli své šifry, umluvená znamení
atd.«

—

A kdo byl kap. Kadlec?
Kap. Kadlec, druhá raketa prvních
sibiského odboje, patí k onomu typu
dstojník, jimž nesrozumitelný jsou všechny otázky
lidského snažení i »civilní politiky «, takže mohou býti
cele a pouze vojáky a dstojníky; kteí i v nejrznj-

dn

ších

armádách dovedou

sloužiti

— vojanin. Armáda, dík

svému jedinému

ideálu

svojí disciplin, jest jim nej-

dokonalejší organisací lidské spolenosti a vojna nejlidskou prací. Proto cítí organický odpor proti
každé demokracii; tedy tím více instinktivn a nesmiiteln nenávidí každou »nedisciplinovanou« revoluci
zdola jako vzpouru podízených
podle všech zákospodin spolenosti. Takovým byl první spoleník Gajdv. S ním byl Gajda v šifrovaném spojení.
Proto také Kadlec nejdíve mohl obdržeti Gajdovy píkazy a jakožto již pedem nejpipravenjší mohl nejlepší

—

n—
díve

vystoupiti.

Boris Markov, orthodoxní socialista-revolucioná, do
smrti tvrdošíjný teoretický protibolševik, jeden z prvních úastník tohoto pevratu (pedseda sibiského

Ústavodárného Shromáždní (Sibkomue),
osudným rozvojem vlastního
díla pod rukama Semenova), tvrdil, že nkolik málo dní
ped vystoupením byl mu pedán v Mariinsku telegram
komitétu

jenž roku 19 19 zahynul

kvtna vystupujenavrhovalo se jeho
skupin, aby se pipojila. Na žádost o I4denní lhtu
Markov dostal odpov, že rozhodnutí nelze mniti.
Tento Markov prohlásil pozdji, v dob otevené japonské intervence na Sibii, kdy národ vesms se vrátil
k bolševikm, ozbrojené vystoupení ve spolku s námi
Gajdy, lakonicky oznamující, že 25.

me
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—

proti

sovtské vlád.

V nm

za taktickou chybu eser. Vysvtloval svou úast na
snahou zabrániti, aby
tomto vystoupení mezi jiným
prostednictvím Gajdy pi neúasti eser nezmocnili se
vlády ist reakní atamanské elementy. My sami však
pipouštíme, že tento poslední dvod v uritých, pesnjších obrysech vystoupil až v dob rozarování nad
i

výsledky vystoupení,
V kruzích eser, úastník vystoupení, vypravovala
se
následující episoda, kterou prozradil jeden z vlivných úastník: Když Gajda v zárodcích akce sešel se
v byt ženy Grišina Almazova v Novonikolajevsku se
Sazonovem, plnomocníkem budoucí sibiské vlády, aby
s ním jednal o vystoupení proti bolševikm, tu kterýsi skeptik poznamenal, že odejdou-li po pevratu Cechoslováci do Francie, oni sami nebudou s to udržeti
povstání proti bolševikm. Ale na to prý Gajda bez
dlouhého rozmyšlení ekl doslova: »Já vám pomohu,
m}^ nikam nepojedeme; jenom neíkejte o tom nikomu
ani mým dstojníkm. « A my i tu pipouštíme,
že ani toto sdlení s dvojím »prý« nemusí býti pesvdivým dkazem. Prost je pouze zaznamenáváme.
Jako dkaz zdrazujeme jenom, co Gajda sám napsal,
a to, co on sám ve skutenosti dlal.
Kap. Gajda vydal dne 4. kvtna 19 18
tedy plné
ti nedle ped zapoetím boj
»dvrný« píkaz
jemu podízeným velitelm, v nmž mimo jiné naizuje, poslouchati pouze jeho (Gajdových) rozkaz a to
proto, že se s. vojsko nalézá ve válené situaci (!).
Z celé Gajdovy innosti netajené vyniká jeho zásadní
odpor proti jakémukoliv smírnému ešení otázky odjezdu armády z Ruska. Gajda vede bezohledný boj proti
každé možnosti odjezdu vbec. K tomuto cíli šel proti
každému, nehled na jakékoliv sjednané podmínky.
Trest smrti ml pro všechny zrádce a zrádcem byl mu
len OCSNR Houska, který v tu dobu snažil se na
i

—

—

—

i
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Dálném Východ

a v Irkutsku ve

shod

s

bolševiky vy-

svobodný prjezd naší armády. U Gajdy nepomáhaly prosby, hrozby a vyjednávání. On, jak sám pi-

jednati

znává, jakékoliv vyjednávání principieln odmítal. Jiným dovolil nezávazn vyjednávati pouze tam, kde bylo teba oklamati protivníka, kde bylo teba získati
asu, aby tím jistjší a strašnjší byla neúprosná rána.
Za tchto okolností je jasno, že nebyly by vyvedly armádu bez boje ze Sibie
sebe vtší možné ústupky
sovtské vlády
kapitulace. Vždy poslední podmínkou kap. Kadlece, vyjednávajícího u Mariinska, b}^©
nic
a nic více než složení a vydání zbraní sovtských oddíl v Krasnojarsku a povolení obsaditi
sto, což pirozen znamenalo likvidovati a pedati zbraa vládu bílé gard.
Celý plán Gajdovy intervence ve prospch kontrarevoluce zdál se dobe pipraven a dobe vypoítán. Pi
rozdlení našich vlak po všech vtších stanicích magistrály, pi neorganisovanosti a malé bojeschopnosti
i

vn

mén

m-

n

celkem neznaných rudých posádek a apatii širokých ruských mass (ba odporu proti souasné vlád
vždy anarchisticky naladných Rus) zdál se býti
úspch jednotného, nenadálého pepadení zajištn. Proto také Gajda smle hlásí na dluh do Celjabinska, že
celá magistrála do Irkutska je v jeho rukou.
Ale sovtm nemohly ujíti pípravy k povstání do
máí bílé gardy, konané v centrech, jako v Omsku a
Krasnojarsku,
zejména po eljabinském incidentu.
Proto odstranili, pokud bylo možno, s. vlaky z velkých stedisk. Nebo tam povstání bez echoslovák
bvlo nemyslitelno (ba tehdy, kdy sovty byly zamstnány vojnou s námi), jak dokazovaly nezdaené pokusy povstání proti sovtm v Tomsku, Barnaule
v
Trkutsku. Pouze následkem toho Gajdv plán nezdail
se hned v prvních dnech úpln.
i

i

122

Velmi vážnou otázkou pi posuzování celé této zApirozen zstává, vdla-li sovtská vláda,
Trocký,
trvající tak houževnat na odzbrojení a
resp.
vydávající ony kruté rozkazy, o vztazích nkterých s.
iežitosti

dstojník, specieln (lajdy a jeho nejbližších druh
k ruským protisovtským spikleneckým organisacím.
\

K

tomu bude teba pedem íci nkolik

protisovtském spiknutí.
Prvý rozmach revoluce živou
ohromných lidových mass úpln

slov o

onom

sjednocených
rozdrtil všecky slousilou

buržoasii. Porážka této
py starého poádku, carism
vládnoucí menšiny byla tak zdrcující, že ohromená, zastrašená reakce, rozmetená v prach, neodvažovala se veejn pozvednout nezakrytou tvá. Prkopníkem zptného pochodu revoluce s odkrytým hledím, neskrývav
mohla se státi pouze oposice uvnit revoluního tábora.
Odboj také zahájila strana socialist-revolucioná. Byla to strana se starým revoluním renomé, strana prvi

ních neohrožených inteligentských buditel revolunosti v širokých národních massách, která u vdomí svých
zásluh praetendovala pirozen na vládu nad »svojí«
revolucí. Zachytivši se však v hrze nad šíleným letem revoluce za své Ústavodárné Shromáždní, jež pipadlo
cele stran socialist revolucioná za minulou práci na úsvit revoluce, neovládla již unášené
dále v neznámo massy. Esei cítili se oloupenými o plody své práce v okamžiku vítzství. Jejich rozhoení
obrátilo se proti tm, již zstali na hebenu revoluní
vlny. Jim zdálo se, že práv tito noví vdcové proudu
vedou vlnu v neznámo. Nepraktití ve vlád, ale routi-

tém

novaní v podzemní práci, zahájili tedy proti nové vlád
tutéž podzemní buditelskou práci inteligentskou, jako
díve proti vlád carské v nadji, že probuzenou zptnou vlnu ovládnou a zastaví u své A'ýspy.
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v

jejich

rukou jako

v prvé revoluci byla

ješt celá

konsumni kooperace,

ovládající zásoby potravin, tento nejlepší nástroj k probouzení i regulaci massových
hnutí. Tyto zásoby konsumních kooperací, na
od-

nž

kázány byly i eské vlaky, otevely jim cestu i k srdci
eské armády. eští dstojníci práv prostednictvím
eserovských kooperativ našli styk
s tajnými dstojnickými organisacemi, které za esery vyplovaly místo
i

odešedších lidových mass, pipravujíce živou sílu pro
protirevoluní pevrat. Tím již od poátku skutená
moc byla u voják; politikové stali se pouze pomoc-

ným orgánem
Ústedí

a pláštm jejich.
spiknutí, postavené solidn na základnu za-

hraniní spojenecké podpory, bylo vlastn na Donu
v osob gen. Alexejeva a po jeho smrti gen. Denikina.
Odtud za podpory spojenc, zejména Francie, rozjíždli se kurýi a agenti po celém území Ruska, organisovali dstojnictvo ve všech vtších mstech a pipravovali jednotný plán povstání.
Všechna pepadení
skladiš zbraní, jež udala se v beznu 1918, byla už dílem tchto dstojnických organisací. Tak se stalo, že
vojenský svt jakožto oste vyhranná kasta, jednotná
v cílech
programu, byl rozhodn pipravenjší k akci
než jeho politití spolupracovníci.
Jistou výjimku v tomto všeruském protirevoluním
svt inila Sibi. Sibi totiž mla možnost podobn
jako Ukrajina a Don zahaliti protirevoluci nevinným
heslem »autonomie«, jež samo v sob má demokratický,
osvobozenecký zvuk a jež nejsnáze bylo schopno probíjeti politikm stezku k srdci lidu. »Sibiská autonomie« bylo heslo ne nové. Mlo dokonce z dob carského
samodržaví povst revolunosti. Ovšem
autonomie
ona stejn jako separatism ukrajinský a donský, zachraující se ped dsledky prohrané všeruské vojny proti
i

i

Nmecku,
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živila

práv germanofilské

sklony..

To

bylo

jednou z píin, pro samaská vláda, upímn zachraující všcruskou frontu proti brestlitevskému míru a
proti Nmecku, pocítila se od poátku cizincem v Sibii^i mezi omskými separatistickými protirevolucionái,
o sibiské zájmy. Tykteí chtli starati se v prvé
to germanofilské sklony v Omsku dobe cítili i eští
politikové, kteí nejednou na
si
stžují. Vdli o
nich
spojenci. Proto také, jestli separatisté doufali do
boje za autonomii zapáhnouti protinmecké nálady
Cech, tu naopak spojenci, využivše s poátku cennou

ad

n

i

protibolševické vojn frontu separatist, snažili se
v dalším fláti hnutí dominující všeruský charakter se zárukou spojenecké orientace. To jest: zamniti autonomní vlády s píchutí nespolehlivé demokracie diktaturou spolehlivého všeruského generála.
v

Sibiská autonomie pedpokládá autonomní sibiskou
vládu a proto neohraniený pojem »sibiské vlády« jako heslo mohl sjednotiti v samé protibolševické akci
všechno od eser až po monarchisty.
Ve jménu této imaginární »sibiské vlády« jako plnomocníci její na dkaz tsné všesibiské koalice eserskodstojnické vystupoval len tJstavodárného Shromáždní Pavel Michajlov spolen s plukovníkem Grišinem Almazovem. Jezdili tajn po Sibii, organisovali
dstojníky, a kde to bylo možno
vojáky (»frontoviky«, bojovníky z front) a sjednocovali v jednch organisacích protibolševické elementy od eser až po
i

monarchisty.
Esei, jimž v té

dob

ponechán monopol pípravné
politické práce, myslili pirozen pi slovech »sibiská
autonomní vláda« na Sibiskou Oblastnou Dumu, která jakožto dít prvních dn revoluce byla pln jich doménou; byla bez bolševik, ale také bez buržoasních
a carských element: t. j. práv tch, kteí nahradili
politikm výkonné massy. Proto
Dum, jež stala

vi
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;

se

pouhým neúplným sjezdem

b)^valých

vdc

lidu, po-

nepátelsky oba bojující aktivn v revoluci
tábory. Duma také dlouho nemohla se sejíti v nutném
potu, ponvadž nejen dlnické organisace, ale
levé
kídlo samé strany socialist revolucioná ji boykotovalo. Sjeli se na konec pouze její frakce a zástupci
stavily se

i

národností: Kirgizi, Burjati, Jakuti, Poláci, Ukrajinci
a Nmci. r'roto ve snaze získati znovu sympatie revoluního národa, duma prohlašuje slavnostn, že
»Ústavodárné Shromáždní jejich není proti sovtm
ba naopak chce se opírat ve své zákonodárné práci o
sovty stejn jako o všecky ostatní demokratické organisace pracujících. « Ale práv tento pedasný tón,
jenž chtl vyhovt obma nesmiitelným stranám, oddleným od sebe celou propastí nenávisti, obrátil proti
eserovské
nenávist obou stran.
Sovtská diktatura rozpustila Dumu zvláštním dekretem stejn jako rozehnala eserovské »Všeruské
Ústavodárné vShromáždní«, vydala zatykae na celou
adu jejich
»za organisaci vlády nepátelské so-

Dum

len

\tm«,

a

pes

to nikdo se nezvednul na ochranu

tch-

volených, ale zapomenutých mluví národa«. Na
Drberovské skupiny, pes nesouhlas ostatních
Dumy politikové opuštní lidem rozhodli vydliti
ze svého kruhu na spch »sibiskou vládu« s pedsedou
Drberem, jejímž
uloženo probrati se tajn po
jednom do \nadivostoku a opíti se tam v akci o cizí
spojeneckou {)omoc, jakou získal již tamtéž proti sovSemenov a Kalmykov. (Podle svdectví Ginse, jenž
tím jist nemíní žalovati na mocnosti, byli oba tito
bandité podporováni penzi
zbraní od Japonska a
to

»

ná\'rh

len

lenm

tm

i

—

Francie.)

V
ješt
hi

se
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dob

práv, kdy
koncentrovány, kdy

té

pouze ást

kontrarevoluce nebyly
do Vladivostoku probra»sibiské vlády« s pedsedou Drsíly

«

bérem, pišlo z cista jasná Ciajdovsko-dstojnické vystoupení, opené o eské hod/iky uvnit Sibie a skižilo i ohrozilo plány vedoucích eser.
Všechno toto liíme na základ nejkompetentnjších
protirevoluních pramen (Gins, Michajlov, Markov
a j.) Jest otázka, bylo-li o tom všem známo sovtské
vlád. Jist, ne-li v podrobnostech, tedy v podstat
ano. vSovty nejednou picházely na stopy tajných organisaci. A sama »Izvstija« v dubnu 1918 (. 105)
píší o tch zátedy msíc ped naším vystoupením

—

—

ležitostech mezi jiným toto:

centr, okolo nhož však vlastn nic
se netoí, jest tak zvaná »sibiská vláda«, jinými slovy
Tato »t. zv. sibiskupina Potanina a Derbera«
na vepretendovala
ská vláda do nejposlednjší doby
»

.

.

.

Jedním

z

.

.

.

roli v oposici proti sovtské vlád a vedla dovážná vyjednávání jak se zástupci velmocí tak
»Druhým
s rznými spoleenskými skupinami*
centrem jest dalnvýchodní komitét aktivní obrany vlasti a Ústavodárného Shromáždní. Politická fysiogno»Tetím cenmie tohoto komitétu je velmi nejasná«
A^elikou roli
trem jest tak zvaná »pekinská vláda«
.«
hraje v Charbin gen. Chorvat
»Pokud se týe innosti admirála Kolaka. nesúastnil se bezprostedn vypracování pvodního plánu innosti, ale byl jist informován a souhlasil dáti v rozliodný okamžik své jméno tomu hnutí, jehož prvním
])ríznakem jest postup Semenova.«
»Mezi buržoasními skupinami Dálného \'ýchodu a
skupinou Potanina a Derbera s poátku se vyjednávalo o utvoení jediného centra a o spoleném plánu

doucí
cela

i

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

cizozemci. Ona
takové dohod trvali
Potanina
skupina
cíli
a
vyjednávání však nevedla k
a Derbera zstala za svým praporem.
»Dohoda mezi spojenci (vzhledem k dalnvýchodní

innosti.

Na

i
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už dostižena. Jednou z podmínek zasáhnutí
cizozemc jest utvoení takového politického centra
na Dálném Východ, jenž ml by charakter netoliko
místní, ale
všeruský a jenž byl by s to získat si d.«
vry v širokých kruzícli ruského národa
Tak psal oficielní sovtsk}^ orgán v dubnu 1918. Gins
otázce)

i

.

k

tomu poznamenává,

.

že jak vidno, bolševici byli do-

be

informováni o položení na východ, ale že podceovali vážnost protivných sil.
Pro nás dnes zvlášt mohou býti kriteriem informovanosti slova o Kolakovi, napsaná v dob, kdy naším politikm se o
ani nesnilo.
Za takových okolností a pi takové informovanosti
není divu, že sovty bedliv stežily východ, že bedliv
stopovaly innost a styky Cech, kteí byli souástí
francouzské armády a kteí míili spolen se sibiskými
esery
proudem dstojnictva k témuž nebezpenému
východu.
A tak zmínnou již otázku: vdla-li sovtská vláda
o stycích a innosti nkterých eských velitel, zejména Gajdy a Kadlece, vystupujících jménem eských
legií, možno zodpovdti: není pochyby, že vdla.
O sympatiích o nitkách, které svazovali nkteí d-

nm

i

—

i

eské armád

ruským dstojnickým Donem už na Ukrajin, bylo všeobecn známo. Pipusme,
že v prvních obvinních z protirevolunosti s. armády
a protirevoluních plánech eského velení bylo více nedvry ke spojencm, více neuritého podezívání než
stojníci

v

pesvdivých dkaz.

s

Ale práv tato nedvra a toto
podezení musilo pivésti bdlou sovtskou vyzvdaskou organisaci také na stopy skutených spikleneckých
in. Jak mohly by jí ujíti na p. ony asté tajemné návštvy a dlouhá jednání nejvýznanjších representant
ruské protirevoluce v eských dstojnických vagónech,
zvlášt ve vagón Gajdov? Jak mohl skrýti ped jejím
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8

zkušeným

ukciii své

neobvyklé návštvy

i

jednání ne-

zkušený Gajda?
Naopak, Gajda byl si nakonec vdom, že mu pišli
na stopu. Vždy vci, o nichž vdla sovtská vláda
stední Sibie v Irkutsku (Centrosibii^e), byly tak vážné a tak pesvdivé, že už p-ed polovicí kvtna 191
nerozpakovala se vydati rozkaz novonikolajevskému sovtu zatknouti Gajdu a Kadlece a vykonati u nich prohlídku. Tedv z celé eské armádv práv a pouze tyto
i

dva!
Kadlec, jenž na pozváíií dostavil se s Gajdou k sovtu po zuby ozbrojen a v prvodu dvou adjutant, lekl
se zprávy o svém zatení tak, že bez odporu dal se od-

Gajda však okamžit se vzpamatoval a utekl.
Zalarmoval celou místní eskou garnisonu na obranu
proti »násilnému pokusu úplného odzbrojení«, vynutil
zbrojit.

souasn

se

smírným zakroením Dra Kižka

i

propu-

štní Kadlece.
Ale nejvýmluvnéjším v celé této episod jest hluboké
mlení, jímž sám Gajda zastírá tento nebývalý »pe-

hmat sovtské vlády «,

toto první

pímé

»násilí bolše-

»pepadení mírnV^ch eských re\olucioná«. Toto mlení práv tvrd dokazuje chouvické«, tento j^rvní akt
l(\stivost celé

né

episody pro oba hrdiny »anabase« a špat-

svdomí obou »obránc eské
Pirozen,

revoluce«.

pesnjší odpovdi na tyto otázky
bylo by úkolem druhé strany, t. j. sovtské vlády. Zatím
že dáti

však mžeme pouze citovati písemné prohlášení Trockého Neubertovi, poslanému 25. kvtna 1918 sjezdem vyjednávati do Moskvy. Trocký s autoritou ústední vlády o tom (podle textu z eských pramen) píše:

»0d lidového komisae vojenských záležitostí.
Odpovdi na otázky, pedložené mn zástupcem s.
korpusu Václavem Neubertem.
Ke konci bezna dal

—

9
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jsem s. voj. vlakm povoleni k doprav smrem
na Vladivostok, kde mly býti nalodny k peplavb
do Francie. Jízda vlak byla povolena s podmínkou,
že Cechoslováci odevzdají veškeré zbran s výjimkou
urité ásti, nutn k vnitní bezpenostní služb.
Zaátkem dubna Japonci vysadili vojska ve Vladi
vostoku a jelikož další jejich plány nebyly známy, nedoufal jsem, že Cechoslováci naleznou možnost se naloditi. V souhlase s vládními naízeními zastavil jsem
jízdu s. vlak a o pípadu tom podal jsem vysvtlení,
jak zástupcm francouzské vJjensk misse, tak
dostavivším se ke
zástupcm Národní Rady, ujistiv
je, že perušení jízdy s. vlak nesmí býti v žádném
pípadu vykládáno jako fakt nepátelského vztahu
k echoslovákm, nýbrž jako pímý následek nových
politických
na Dálném Východ. Zárove navrhl jsem zástupcm Národní Rady pp. Maxovi a ermákovi, aby sami vybídli anglickou francouzskou vládu k vydání oficielního prohlášení, že jsou ochotny pijmouti echoslováky na své lod v Archangelsku i
Murmasku. Se své strany zaruil jsem se v urité
lht, naznaené obapolnou dohodou, postarati se o dopravu echoslovák na urená místa. Nehled na to,
že pánové Maxa
ermák slíbili
v nejbližší dob
doruiti podobné oficielní prohlášení anglické a francouzské vlády, neobdržel jsem nieho. V soukromé rozmluv s anglickým zástupcem p. Lokkartem poukázal
jsem na nutnost toho, aby francouzská a anglická vláechoslovákm, poda zaujaly urité stanovisko
lidé
zdržovali
se ve vlacích
nvadž je nemožno, aby
celé msíce, zvlášt v letní dob. Pan Lokkart nemohl
mi dáti urité odpovdi a poukázal pouze na to, že tato
otázka nalézá se ve velmi kritické situaci a neví tudíž,
zdali anglická vláda najde možnost dopraviti nutný po•
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lodí.

Tímto zpsobem celá záležitost ocitla se na mrtvém
v žádném pípad však ne vinou sovtské vlábodu
následkem vylodni japonského
dy, nýbrž v prvé

—

ad

vojska ve \ ladivostoku, za druhé pak naprostou nemožností obdržeti pesná vyjádení anglické a francouzské vlády.
Tuto nejistotu a nevyhrannou situaci snažily se vysamého s.
užitkovati kontrarevoluní elementy v
korpusu a ve spojení s podobnými živly z ad ruské
buržoasie a zpátenického ruského dstojnictva napnuly všechny síly, aby nesprávným vysvtlením celé
situaci vyvolaly mezi s. massamí podezení, že sovtská vláda chystá se prodati echoslováky
V napsaném již prohlášení nazval jsem tyto verse bezdvodnými, prohlásiv, že jejich autory mohou býti
pouze darebáci a viti jim mohou pouze hlupáci.
Následkem toho, že nedostal jsem nijaké odpovdi
od Anglie i Francie, navrhl jsem prostednictvím soudr.
Aralova následující východisko: v pípad, jestli by

ln

Nmcm.

doprava echoslovák se stala nemožnou, jinj^mi
slovy, jestli by je Anglie a Francie nevzala na svoje
lod, tu oni mají plnou možnost zstati v Rusku a vnovati se tomu zamstnání, v kterém mají zálibu vzdlání: t. j. zakládati rudou armádu, zizovati dlnická
družstva v rzných odborech, strážní ásti atd. Jest
pirozeno, že v tomto mém návrhu nebylo naprosto
žádného pinucování, nebo on ml za úkol dáti echoslovákm východisko v tom pípad, jestli cestování
ne vinou sovtské
za hranice bude znemožnno,
vlády. Tyto návrhy a plány, diktované jedin a pouze

další

i

—

péí o zájmy echoslovák, byly znetvoeny kontraerevoluními demagogy v nepíznivém svtle
choslovákm a sloužily k zanesení v jich sted nedvry
sovtské vlád.
Toto vyvolalo neslýchané incidenty: s. voj. vlaky

vi

vi

9*
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zbra proti sovtské vlád, obsadily nádraží a
dokonce se zmocnily vlády v nkterých mstech. Je
pnrozeno, že sovtská vláda nemže trpti podobnou
situaci. V souhlase s ústední vládou jako vojenský
komisa vydal jsem píkaz o neodkladném a bezpodmíneném odzbrojení všech s. transport o zastelení každého echoslováka, který neodevzdá dobrovoln svoji zbra.
V tomtéž píkaze pislíbil jsem jménem vlády všelikou pomoc loyálním echoslovákm, jak ve smyslu
odjezdu z Ruska, tak
ve smyslu zajištní existence
tm, kteí si budou páti zstati. Všechny ony píkazy
zstávají v plné síle
v nynjší okamžik.
To znamená: i. Cechoslováci jsou povinni odevzdati
bezpodmínen všechny zbran, nalézající se u nich;
2. já se zavazuji jménem ústední sovtské vlády uiniti vše od nás závislé, aby Cechoslováci mohli v nejzvedly

i

i

i

bližší

o

tch i onch pístav,
dorozumti zástupcm echoslozástupci Francie a Anglie; 3. aby pi ešelo-

dob

nichž

vyjeti za hranice z

nutno

vák

se

nech

(voj.

se

transportech

—

voj.

krom komisa echoslovák

a

vlacích)

nalézali

Francouz

se

také zá-

sovtské vlády. Sovtská vláda pijímá úplnou
zodpovdnost za zaopatení echoslovák potravinami, jakož
za úplnou jich bezpenost.
Toto prohlášení pedává se mnou zástupci s. korpusu Václavu Neubertovi, kterému se zaruuje volný
stupci

i

rozšíení této odpovdi mezi všemi
s. oddíly. Souasn s tímto prohlašuji, že dokud nezprávy o úplném oddostanu od sovtských
soudisposice, jakož
válené
zbrojení echoslovák,
steování sil proti vzbouencm nebudou zastaveny.
Rozkaz o zastelení každého echoslováka, pistihnutého se zbraní v ruce i vzpírajícího se tuto odevzdati,
zstává v plné platnosti. Práv tak platí nadále roz-

výjezd za

úelem

úad

i

i
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kaz o tom, že každý uddíl, který bude pistihnut se
zbraní,

má

býti

pedán do koncentraního

tábora.

opakované zástupcem s. armádního
sboru ^^áclavem Ncubertcm otázce, zdali je možným,
aby Cechoslováci byli námi vydáni na pospas jakým-

Vzhledem

koliv

k

nepátelm,

prohlašuji,

že

sama otázka svdí
princip sovtské

o naprostém nechápání politiky i
vlády se strany
s. armádního sboru

vdc

i

jeví

se

nemístnou a nedstojnou.
pijetí ruského obanství byl dán pouze
a jedin proto, aby v pípadu odmítnutí Anglie n
Francie pijmouti echoslováky, tito mohli zcela svobýti naprosto

Návrh o

bodn

jakýchkoliv pekážek žíti na území sovtské republiky. Opakuji ješt jednou, že podezívati sovtskou vládu v tom, že by ona chtla zpa bez

njaké zlo anebo dokonce zraditi s. dlníky
a zemdlce, kteí jsou hotovi obtovati se na oltái
svých ideí, mohou pouze zcela pomatení lidé, prosáklí demagogií, lží a pomluvami ruských kontrarevolucioná.
Na dodatenou otázku Václava Neuberta vysvtluji, že v pípad dobrovolného a svdomitého odesobiti

vzdání zbraní ani jedna s. jednotka nebude rozfor-

mována. Pirozen všichni ti, kteí chtjí, mohou zstati v Rusku. Nikoho nebudeme a nemžeme nutiti
násilím k odjezdu.

Všechny

oddíly, pející

si

odejeti,

odjedou v takové form, v jaké nyní jsou, t. j. jako
organisované vojenské jednotky.
Na otázku Václava Neuberta, zdali s. vojáky f)ekává njaký trest v pípad dobrovolného odevzdání
zbraní, odpovídám: zodpovdnosti podléhají jedin onv
živly, ony osoby, o nichž bude dokázáno, že vstupovaly v jakékoliv smlouvy s ruskými kontrarevolucionái anebo
podvedly s. massy, které vyprovokovaly ke vzbouení.

vdom
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Pokud

se

vtaženi do

týe širokých mass s. voják, kteí byli
vzbouení zlou vlí nkolika demagog a

kontrarevolucioná, tu všichni vojáci, kteí dobroodevzdají zbran, nepodléhají žádnému trestu.
Toto prohlášení se ovšem netýká tch oddíl, které
budou odzbrojeny sovtskými vojsky v boji. Proti tm
bude použito píkazu o zastelení všech, kdož byli

voln

pistiženi se zbraní v ruce.

Lidový komisa vojenských

i

námoních

záležitostí:

L. Trocký.«
mluví Trocký
ve zpráv lidového komisariátu pro vojenské záležitosti o s. transportech,
vydané o msíc pozdji, v níž se praví:
»Cs. armádní sbor bhem nkolika msíc snažil
se opustiti ruské území. Komisariát uinil se své strany všechna nutná opatení, aby umožnil jeho odjezd.
Pi tom stanovena byla podmínka, že Cechoslováci
odevzdají všechnu výzbroj, až na malé množství, které
je pi každém vlaku k jejich ochranné služb nutné.
Prchod transport dl se bez pekážek za pomoci
místních sovt. Japonský dessant ve Vladivostoku a
vystoupení semenovských band, uinilo další dopravu
na východ nemožnou. Lidový komisariát zastavil
proto dopravu a snažil se, aby vyjednal podmínky,
umožující dopravu echoslovák pes Archangelsk.
V tom ase kontrarevolucionái, mezi nimiž hlavní
úlohu hrají sociální revolucionái, provádjí mezi Cechy demagogickou, bezectnou agitaci, pedstírajíce

Podobn

tmto,
úmysly

že
s

i

sovtská vláda má jakési skryté, erné
echoslováky. ást velitelského sboru e.

ských transport, kde nalézali se
ruští dstojníci,
byla v bezprostedním styku s kontrarevolucionái.
Bylo objeveno, že transporty vyplují nepoctiv podmínku odzbrojení tím, že se snaží skrýti vtší poet
i

zl)raní
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u sebe.

«

provokace kontrarevolucionár mla
za iicásledek adu konflikt, ba na nkterých místech
vyvolala pímo boje. Lidový komisariát pro vojenské
\ ci
zcela pesn a jasn uvdomil všechny intereechoslováky,
sované osoby, zejména v prvé
o tom, že sovtská vláda chová jedin upímné pocity
k dlnictvu a zemdlcm, kteí jsou bratry ruských
dlník a zemdlc. Ale sovtská vláda nemže
trpti, aby oni, oklamáni rznými reakcionái, niemníky, blogardisty a cizozemskými agenty, se zbraní
A'
ruce obsazovali nádraží a dopouštli se násilí na
sovtech, jako se tomu stalo v Novonikolajevsku.
^^ojensk3'' komisa rozkázal bezodkladné a bezpodmínené odzbrojení všech echoslovák a zastelení
tch, kteí by se se zbraní v ruce ustanovením sovtské vlády protivili. Souasn vojenský komisariát jménem celé vlády znovu slavnostn prohlásil a potvrdil,
že sovtská vláda chová k echoslovákm naprosto
pátelské city a se své strany že uiní všechna opatení, aby umožnila jim odjezd z Ruska. Ale podmínkou toho je úplné a bezpodmínené vydání zbraní
a písné podrobení se pedpism vojenského komisae.
Do té doby, pokud nebude vyplnno naízení lidového komisae, zstává v plné platnosti nemilosrdné
vystupování proti povstalcm. Z Uralu a stedního
Ruska a Sibie pichází dostatené množství vojska,
aby mohli povstalce zkrotiti a jednou pro vždy potlaiti vzpouru kontrarevoluních spiklenc, kteí jen
klamem svádjí nevdomé lidi k povstání proti sovtské vlád.
Není nezajímavo seznámiti se také s názorem francouzského kapitána Jaquesa Sadoula, který ml možnost informovati se v samém centru, u sovtské vlády,
o prbhu tchto událostí. Citujeme zde jeho dopisy,
týkající se tohoto konfliktu z knihy »Notes sur la révolJ)cinai,a)gic

a
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—

(Oktobre 1917 Janvier 1919), jak
uveejnil v »Právu lidu« dr. Evžen Stern s úvodem
pipojeným pekladatelem. Úvod nezachycuje sice dobu,
o kterou nám na tomto míst jde, ale osvtluje prbh
ruské revoluce a dává nahlédnouti do diplomatického
zákulisí jednání Dohody a Nmecka s revoluním Ruskem a naopak.
»Za Kerenského
odebral se Alpíše dr. Stern
bert Thomas, vdce francouzské socialistické pravice,
do Ruska, aby tam ve své funkci francouzského ministra zbrojení zorganisoval válený prmysl. Provázel
jej jeho pítel, služebn mu pidlený záložní kapitán
Sadoul, který po jeho odjezdu stal se lenem vojenské
mise v Petrohrad. Saoul, svým obanským povoláním
advokát, muž neobyejn vzdlaný, je pesvdením socialista a ve francouzské stran ml, jak již bývá osudem inteligence, povst »mšáka« pro svj sklon k reální, stízlivé politice. Po odjezdu Thomasov píše tomuto obšírné politické dopisy, aby jeho prostednictvím
zpravil stranu o pomrech v Rusku. Cílem jeho je inlution bolchevique«

je

—

formovat

mu

vcn

a

—

nepedpojat,

líiti

vci

tak, jak se

sob píše, že jeho snahou je postaviti
se na stanovisko ist francouzské, odpoutati se pokud
možno od svého socialistického pesvdení.
A vru ve svých dopisech až do doby úplného rozejití
jeví.

Sám

o

se s francouzskou misí psobí dojmem spolehlivého pozorovatele a tím jeho obžaloby
taktice dohody nabývají drazné váhy. Teprve z konených dopis zejména Longuetovi je zejmo, že reaguje na útoky na
svoji osobu a bolševism ve Francii jednostranným hájením tohoto. Ale pes to veškeré jeho pedpovdi udá-

vi

losti

potvrdily.

Pišed do Ruska jakožto francouzská vládní osoba
zárove s doporuením francouzských socialist, na-

a
vázal a udržoval styky
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s

vdími

osobami všech

smr:

S bolševiky, nuMišcviky, sociálními demokraty, sociállevice, kadety a monar-

nimi rcvolucionái^i pravice

i

chisty.

tsn

ped vypuknutím
191 7, tedy
bolševické revoluce, líí ruskou situaci v následujících
Poátkem

fijiia

chmurných barvách: Na front v zázemí je všeobecný
Ruský voják neví, pro by bojoval, vedení je
administrativn neschopné. Ruská armáda
vojensky
i

rozklad.

i

utrpla hrozné ztráty, zejména za poslední nep-ipravené ofensivy, podniknuté z rozkazu Kerenského. Rovnž porážky spojenc na západní front ji siln depridohody
mují. A tak lid ruský považuje vítzství své
za nemožné. Deserce z fronty jsou hromadné, dle jeho
udání 43.000 dstojník bylo zasteleno vojáky, kteí
nechtjí dále bojovati.
Kerenský je již 6 msíc u vlády, aniž vládne. Je to
podle Sadoula mnohomluvný krasoeník bez energie,
bez methody, neschopný skutk. Neprovedl dosud jei

významnjší sociální reformy.
hospodáský život rapidn upadá,

Státní administrace,
loupí se, krade se,
vraždí se s klidem a za všeobecné lhostejnosti (str. 39).
Touha po míru jest obecná, zejména mezi pokrokovými
živly, ježto touží, aby Rusko mohlo se vnovat samo

diné

sob,

uspoádání

svých republikánských záležitostí.
Bolševici volají po míru za každou cenu, po míru bez
náhrad a bez anexí se sebeurením národ. Nabývají
tudíž stále vtši_ moci a jejich vliv v radách voják a
dlník vzrstá. Jediné východisko podle Sadoula pro
dohodu je, aby ihned proklamovala své válené cíle
s vylouením všech dobyvaných úmysl a bezprostedposlala do Ruska kanóny, munici, vagóny, lokomotivy, miliardy, prost vše, eho je teba k vedení války

n
a

eho
Je

l'ýti

se Rusku nedostává.
zejmo, že v tomto ovzduší bolševism musel navrchu. Proto též bolševick}'^ pevrat v Petrohrad
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proveden za jedinou noc bez vtšího krveprólití
stejn lehce v Moskv a jinde. Sadoul ihned
správn rozpoznal situaci; den po pevratu, 26. íjna

b}^!

a

tém

Vláda bolševická není pechodnou, stojí
za ní lid, t. j. dnešní Rusko, které chce, aby se poalo
s vyjednáváním o mír. Vdcové její jsou jediní, kteí
1917,

píše:

souasn

ve všeobecné ruské malátnosti mají energii;
jsou to muži akce, plní iniciativy a odvahy. (Str. 56.)
Podle svého programu nesou národu mír, vojsku na
f ion
zrušení trestu smrti,
pdu, dlníkontrolu v továrnách (t. j. podle naší terminologie podíl na správ a zisku). Proto jest pirozeno,
že lid jde za bolševismem. Sadoul nepochybuje, že
tento se udrží a proto podle nho je nutno s novou
vládou ihned navázati oficielní diplomatické styky.
Msíc na to píše: Vláda bolševická se upevuje, což
naši diplomatití zástupci nepoznávají a popírati toto
faktum jest stejn nemoudré jako popírati pohyb zeovšem oni jsou schopni pohybovati se na plese
u kteréhokoliv dvora, ale jsou vzdáleni duchu Ruska,
psychologii davu a ideologii socialistické. On jediný
z oficielních osob neoficieln za svoji osobu vyhledal
Trockého a Lenina, aby se informoval. Konstatuje,
že plné 3 nedle nevidl jediného francouzského žurnalistu v zasedací síni kongresu sovt.
V dopise ze dne 26. listopadu 1917 zachycTije názory o míru s Nmci, jež mu Trocký v rozhovoru
sdlil: Armáda ruská jest vyerpána, za dnešních povésti dále válku znamenalo by voditi slep ruské

t

km

zemdlcm

m;

mr

masy na jatka. Proto navrhoval Nmecku pímí a
bude jednati o mír na základ principu ruské revoluce:
mír bez anexe, bez náhrady, se sebeurením národ.
Na otázku, zda se domnívá, že Nmecko mír na tomto
základ pijme, Trocký odpovídá, že jist ne, nebo
by líni FTohcnzolIcrnové podepsali s\'i (irtcl smrti.
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«

«

Vil tedy Trocký v revoluci nmeckou? Podle Sadoula výslovn Trocký mu ekl: Nevím v bezprosti^ední sociální revoluci ani v Nmecku, ani kdekoli
svdomím v Nmecku v zemích
v hnutí a nepokoje mezi národy, které

jinde, ale chci oti^ásti

vím

i

dohody a
nejvíce trply válkou a hladem.
co tedy až Nmecko zamítne ruský mír? »Nuže,
prohlásím revoluní válku, válku svatou, ne na základech národní obrany, ale obrany mezinárodní a revoVojenské bojovnosti, jíž ruské vlády
luce sociální.

A

vetn

carské nedosáhly od armády, dosáhneme od
svých voják, jakmile jim dokážeme, donutivše spojen.ce k revisi jejich válených cíl a pokusivše se
poctiv a oteven o jednání na pijatelných základech
pro všechny socialisty, že nebojují pro imperialism anglický nebo francouzský, nýbrž proti imperialismu nmeckému a pro mír svtový.
Den na to 27. listopadu 1917 pak Sadoul píše: »Nejsem bolševikem; spatuji rozsah zla, jež bolševism
pivodil, avšak chápu též, co se mohlo státi a nestalo
se k zadržení hnutí. Dnes však je bolševism faktem,
konstatuji to; jest to síla, kterou podle mého názoru
žádná jiná ruská síla nemže zlomiti. Jedná se nyní
o to vdti, nemže-li jí býti užito pro spolené cíle
stopované dohodou a ruskou revolucí.
Upozoruje, že Kerenský, Savinkov atd. jsou bez
popularity a bez skutené síly. Nejen dlníci a vojáci,
ale
vynikající hlavy z ad ruské inteligence pidávají
se k bolševikm, ježto se chtjí postaviti na reální pdu. 2ádá, aby dohoda opustila své protirevoluní chiméry, nespokojovala se s nepravdivým osoováním
pedních
bolševik, ježto ruský lid je pevn a
i

vdc

správn

pesvden

o jejich idealismu a neví šovinipomluvám, že tito jsou zaprožádá, aby dohoda postavila se za bol-

sticko-konservativním
dáni

Nmcm,
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«

ševiky jakožto mravní
vajícím zápase o mír s

síla

a spojenec v jejich nastá-

Nmci, aby

tmto

vzata
opakuje,
s
a
že nenavázání styk s bolševiky znamená vydati Rusko na milost a nemílost Nmecku.
Avšak diplomatické dohodové mise nechtjí znáti
bolševism; posílají
zabarvené protibolševické
zprávy a podporují vší silou v zemi jakékoliv protibolševické hnutí. Sadoul jest jediný zástupce tydohody, který bez úedního zmocnní, jakožto francouzský socialista denn dochází k ruskému zahraninímu
ministrovi Trockému, s kterým se spátelil, jehož si
váží a jemuž slouží jakožto jediné pojítko s dohodou.
Ovšem protisocialistití jeho iu'ední kolegové a jeho
nadízení velmi mu zazlívají tuto dohodovací akci,
teba že jeho informací používají a hrozí mu odkomandováním do Francie.
Trocký zatím prožívá tžké chvíle; nebezpeí a neskonalé obtíže ohrožující revoluci ve vnitrozemí jsou
pekonávány nebezpeím, jež mu hrozí z vnjška, obá-

možnost znovu

zahájiti válku

nebyla

Nmeckem

dom

se nmecké krutosti. Trocký zná kaiserism, stejn
jako znal Francii a Anglii a obává se, že nmecký nápor znií ruskou svobodu. Jeho snahy udržeti vojsko
na front ztroskotávají o vyživovací obtíže, o nedostatek disciplin}^ a dstojník, zatím co dohoda nechává
ho bez opory a slep upadá do protibolševické psychosy.
23. listopadu Sadoul píše: »Neúast dohody má nejhorší dsledky a tyto budou brzy nenapravitelné.
láme tu nejhorší politiku, jaká je možná, oerujeme
muže, pojvíráme skutenost, pihlížíme neciteln, jako
kdyby se nejednalo o život Francie, k dramatu, který
zvolna ale jist vede Rusko k míru s Nmeckem.
Formuluje následovn své stanovisko: Dohoda nemusí uzavíti
s Nmeckem jako Rusko, ale

vá

D-

pímí
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Rusku, dnes rcprcsculox anéiiiu bolševiky,
po boku radou, vojenskou a hospodáskou pomocí, aby
se mohlo opíti bhem jednání o separátní mír nmeckým požadavkm. To jediná možnost, jak zameziti
uzavení míru mezi Ruskem a Nmeckem, anel) aspo
vymoci pro Rusko podmínky pokud možno nejvýhodnjší, ímž zárove zájmy dohody by byly znan chránny. Ale to by bylo teba, aby pi nejmenším zástupci
dohodových vlád s bolševickou vládou jednali a uvdomili si, že bolševism není dílem Lenina a Trockého, nýbrž, že dsledky války byl vzbuzen v duši ruského lidu
a Lenin a Trocký pouze tomuto stavu ruské duše dali
konkrétní formy v jednoduchých heslech.
Sadoul upozoruje, že postaviti se proti bolševismu
znamená postaviti se proti dnešnímu Rusku, že veškeré
ruské politické strany jsou shodný o nutnosti bezprostedního uzavení míru, že však aristokracie a buržoasie jeví se daleko poddajnjší a naklonnjší k ústupkm územním a hospodáským a podrobení se konservativnímu Nmecku, než mezinárodní bolševici (což
pozdji Miljukov, ukrajinská protibolševická Rada a
konservativní ruské listy dostaten dokazovali)^ Dále
tvrdí, kdyby dohoda jednala s bolševiky a nemísila se
ve vnitní otázky sociálního rázu, bolševici by dali tydohod pevné záruky, že by uinili ústupky skutenostem v hospodáském ohledu, avšak nejednáním a potíráním bolševismu se strany dohody bolševici cht
necht jsou vhánni do krajnosti ke škod dohody a
Ruska, demokratismu, stejn jako socialismu.
Jednání s Nmeckem poíná. Trocký žádá veejné
publikování prbhu mírového jednání, ježto pichází
s návrhem míru bez anexí a náhrad, se sebeurením
nccli

stoji

A

tímto programem chce svt revolucionovat.
2ádá, aby nmecké oddíly nebyly z východní fronty
peváženy na západní. Hrab Czernin musí si sednout

národ.
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vedle Radka, rakouského píslušníka, který tu zastupuje nepátelský stát. Trocký ví, že nmecký generál
Hoffmann, jehož v soukromých rozhovorech nazývá

»oepikovaným banditou «, brzo zane harašit meem.
A proto ješt ped podepsáním pímí Lenin a Trocký

—

žádají prostednictvím Sadoyla
a tuto svoji žádost
mise spojenc, zejména
nkolikrát oficieln opakují
francouzskou, aby daly své dstojníky (v Rusku bylo
na píklad toho asu nkolik set francouzských štábních dstojník) vojenskému bolševickému vedení k
disposici, jako technické a odborné poradce a instruk-.
tory pi výcviku vojska, aby toto mohlo provést potebnou reorganisaci a v pípad ztroskotání míru nmecký postup Ruskem zdržovat a tím pokud možno
nejvíce branné moci ústedních mocností zaneprázdnit
na stále nepokojné a rozsáhlé východní front.
Trocký rovnž, podle Sadoula, žádá americkou misi,
aby prostednictvím svých inženýr pevzala péi o
dopravu na ruských drahách. Mise spojenc neodpoví Leninovi a Trockému. Pouze Sadoulovi bylo eeno,
že lidem, kteí rozložili armádu, nemže býti dána víra,
i
když projevují ochotu pro pípad ztroskotání mírového jednání proklamovat revoluní svatou válku. Sadoul rozvine velikou akci, bombarduje Francii dopisy
týdn, když ve francouzském parlaa teprve po
mentu o této vci byla podána interpelace, odebere se
prvn francouzský vyslanec Noulens, vyslovený reakcioná, k Trockému. Avšak teprve po dalších dvou msících dává vojenská mise Trockému k disposici nkolik málo dstojník k reorganisaci milionové armády. Mezi tím podporuje dohoda bílé gardy finské, legie
polské, mšáckou Radu Ukrajinskou, která se pozdji
spojí s Nmeckem, Kaledina a veškeré kontrarevoluní
snahy a hnutí.
Sadoul si zoufá. Brest-litevský mír se nutn blíží,

—

ad
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«

osudný pro Rusko a spojence. S^tále opakuje: Pro dohoda nechápe, že Rusko musilo jít vlastní cestou, že
však tím nejde ješt proti dohod. Pro spojenci nevidí,
že bolševici jsou jedinou života schopnou a energickou
silou souasného Ruska? A uvažuj^^ eho by šlo docíliti, kdyby veškeré financi^ obti, vojenská síla a iniciativa používaná k podpoe kontrarevoluce byla poskytnuta vlád sovt v jich odporu
nmeckému

vi

imperialismu. Praví, že kontrarevolucí se v Rusku jedin šíí^í anarchie, hlad a vynucuje se teror a doktrináirské výstednosti. Krátce tato taktika vede Rusko
ke katastrof.
Píše Thomasovi: »Kdybychom se vzdali zasahování
do vnitních pomr, kdybychom ustali v povzbuzování poin kontrarevoluních, pedurených k porážce, kdybychom prost pestali favorisovati nepoádek a zárove se snažili ideov psobit na bolševiky
a urovnali jim cestu ke klidnjšímu vývoji, kdybychom
se odhodlali spolen revidovat válené cíle, mohli bychom bohat používat této vlády ke spoleným našim

cílm.
Sadoul cítí svoji bezmocnost a úplnou isolovanost a
ptá se Thomase: »Pro se nerozhodne Francie poslat
do Ruska nkolik inteligentních demokrat nebo socialist, kteí by vstoupili se sovty do styk, snažili
se je v mnohém pivésti k stízlivjšímu stanovisku
a byli schopni, ne-li je

pesvdit, aspo

jim

rozumt !«

Mír v Brest-Litevsku byl bolševikm vnucen silou
zbraní. Nmecko odpovdlo na tolstojovské prohlášení Trockého, že totiž neuzave ani míru
s Nmeckem, ani nepovede s ním dále válku, postupem
své branné moci do vnitra Ruska. Leninovi a Trockému nezbývá tudíž nic jiného, než proti bojovné a
prudké oposici ve vlastní stran vynutiti si ratifikaci
potupného míru v parlament, sovtu. Považují totiž

nmeckých

i
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tento niir za pechodn vnucené pimn. Joffe odjíždí
do Berlína jakožto vyslanec vlády sovt a organisuje
tam podvratné hnutí bolševickými penzi a bolševickým tiskem. V Rusku pak bolševici naizují odvody
dlník a sedlák a organisují na základ písné discipliny stálé vojsko, »rudou armádu«, proti nepíteli

vnitnímu

a

vnjšímu.

bezna

1918, tedy po uzavení separátního míru,
Sadoul píše: »Znamení doby. Mšácké asopisy otiskovaly jedin válené zprávy spojenc. Dnes otiskují
jedin zprávy nmecké. asopisy bolševické, které neotiskovaly zprávy naše, otiskují nyní jedin tyto. Y
kruzích bolševických stopovány jsou pokroky nmecké
ofensivy na západ s úzkostí. Prozetelní maximalisté
cítí, že jedin bude-li uzaven všeobecný mír na demokratických základech, provedena bude revise BrestLitevského míru.«
Po píjezdu nmeckého vyslance, hrabte Mirbacha,
píše: » Veškeí lidé pravice
stedu jsou na stran nmecké. Veškeí lidé levice mohli by býti na naší stran,
kdybychom místo popouzení jednch proti druhým
28.

i

spojili je kol sebe.«

Avšak zaslepená dohoda ím dále tím hloubji upadá
do svých protibolševických blud, stále zcjmji podporuje kontrarevoluci a chystá se na intervenci proti
bolševikm. Z toho vzniká velká nedvra bolševik

vi

dohod a jejím spojencm. Obtí této
stávají se Cechoslováci a osudný konflikt z toho vzniklý vyvíjí se v otevený boj a válku mezi bolševiky na
jedné stran
stran.

nedvrv

a

echoslováky

a

dohodou na druhé

Sadoul hrál v celé záležitosti význanou roli. Ze
všech dosavadních líení této pro nás historické události zdá se mi jeho líení, tebas snad v detailech nesprávné anebo neúplné, pece nejobjektivnjším. Údaje
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jclio u echoslovácích jsou tak dležité, že považuji za
nezbytné, uvésti je doslovn:

Moskva,

Panu

Albertu T

li

o

m

a

s

7.

o v

i,

kvtna

1918.
poslanci

(Chainpi^ny na Marn).

Drahý

píteli,

— Vli

bolševik spolupracovati s dohodou nekterou jsem práv obdržel od

lze již popírati. Plnonioc,

Trockého, že mohu nechat vybrat spojenci z archandl sk^^ch skladiš taková množstva a druhy materiálu,
jaká budeme chtít, slib, který mi dal a který dodržuje,
dopravit totiž Srby a Cechy, posílané zprvu do Vladivostoku, do Archangelska za úelem získání solidního
váleného území na severu, jsou dva nejnovjší fakty,
které ukazují tuto dobrou vli.
Jak by bylo myslitelno, že by bolševici, kdyby si nepáli a nedoufali ve spojenectví s námi, nás zplnomocnili vybrati si tento materiál, tak drahocenný pro
vládu národa, kter}^ trpí nedostatkem veškerých továrních výrobk a který zmírá vysílením, a hlavn vytváeti na severu Ruska dležitou vojenskou m.oc, která, jestliže bolševici nepjdou s námi, stane se v našich
rukách velmi nebezpenou zbraní proti nim, politickv
vojensky.
Fakta, jako jsou tato, jsou výmluvná a staila by
i

ukázat dobrou vli sovt a pání dorozumti se, i kdybych zapomnl na vše, co
prohlásili Lenin a Trocký, v jichž poctivost nepestávám míti nejplnjší d-

mn

vru.
Moskva,

Drahý

28.

kvtna

1918.

píteli!

Mezi sovtovými

a eskoslovenskými oddíly pihodily se události, které hrozí státi se vážnými. Naznaím
10
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vám strun tuto záležitost tak, jak se mi jeví ze zpráv,
mám.
Po míru Brestském mla být odeslána eskosloven-

které

ská armáda, sestávající z 45.000 muž, rekrutovaných
válených zajatc, na západní frontu. Obdržel jsem
od Trockého povolení transportu na Vladivostok, odkudž mly tyto vojenské sbory býti dopraveny do
Francie. 5000
je již ve Vladivostoku, 20.000 je
z

muž

postupn rozdleno mezi Omskem a Vladivostokem a
asi 20.000 jest jich ješt v Rusku. Když došlo ke vpádu
Japonc s jedné a k útoku band Semenových v Sibii
s druhé strany, zarazily sovty dopravu echoslovák,
obávajíce se, v dsledku nepátelství, jež jim spojenci
projevovali, poslati na východ vojska, podezelá z toho,
k Japoncm neb k Semenovu, nebo
že se pipojí
použito k obran Sibie a
že jich bude nepáteli
že budou tak tvoiti avantgardu spojenecké armády, ízené proti bolševické vlád.
jsem vykládal, jak
pesvdením, že o loyálnosti Cech
bylo
ruské revoluci není pochyby, že tito lidé nemají jiného
cíle, než osvoboditi svou vlast Rakouskem deptanou, že
nechtjí potíti jiného nepítele než centrální mocnosti,
byly
že vždy odmítali povoliti žádostem, které na

bu

sovt

Marn

vi

mým

n

vznášeny Kaledinem, Alexejevem, ukrajinskou mšáckou radou, aby bojovali proti bolševikm; tito perušili dopravu do Vladivostoku.
Ale bylo usneseno, že vláda sovt by dovolila echoslovákm odebrati se do Archangelska a odtud do
Francie s podmínkou, že budou ped tím postupn od-

tchto oddíl lodmi, aby nebylo vyprovokováno proti Rusku
ultimatum Nmecka, jež by toto sousteování oddíl

zbrojeni a že spojenci zajistí rychlý odjezd

znepokojovalo.

Tato druhá podmínka nebyla položena ješt v dob,
kdy sovty doufaly, že jo možný smír s dohodou a
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zdály se býti ochotny za\ ríti ui k obsazeni úzeiiii, bylo-li by toto nebezpeno spise Nmecku než jim.
Došlo k ástenému odzbrojení echoslovák, ale podle tvrzeni bolševiku poda*ilo se jim uschovati tajn
zna/ný poet zbraní, jichž by mohli nyní použít proti
sovtovým autoritám. Oddíly dlící ješt v Rusku, se
nehnuly. Trocký prohlašuje že nedopo týdny

takm

ješt k doprav do .Archan^"elska, je t(^ proto, že
nikdy neobdržel odpovdi na svou optovanou otázku
ohledn anglického lodního prostoru, jenž ml bý^i
uvolnn k odvezení Cech. Práv nyní, kdy píši, je mi
nemožno íci, zda Trocký se mýlí. Musím doznati, že
mi Trocký nikdy nelhal a že tento pozoruhodný muž,
z nhož spojenci dlají monstrum obojakosti a ramcnárství, zdá se mi zhola neschopným dopustiti se lži.
Tato nehybnost rozjit-ila echoslováky, prudké a
bojechtivé, odsouzené tráviti celé msíce \c vagónech.
Jejich rozhoení bylo snad vzníceno jistými ruskými

šlo-li

dstojníky jich generálního štábu.
ováno komunistickými agitátory,
vyslala,

aby

je

získala

ke

Zejm

bylo stup-

k

nim vláda

jež

vstupu do rudé armády.

agitací bylo svedeno sotva nkolik set echoslovák. Více komunist naproti tomu nebálo se prohlašovati, že sovtová vláda by nikdy nedopustila, aby
se Cechoslováci dostali do Archangelska a že ti, kdož
by odepeli vstoupiti do rudé armády, budou posláni
zpt do zajateckých tábor. Tyto provokace ješt více
rozjitily Cechy, jimž nkteí z jejich ad, v dobrém
nebo špatném úmyslu, tvrdili, že sovtská vláda, tajn
spolená s Nmci, usnesla se vydati je nepíteli. \' tomto nervosním naptí staila jiskra, aby zažehla požár.
Jiskra padla ped nkolika dny v Celjabinsku. Jeden
eský vojín byl v hádce zabit macfarským zajatcem.
Jeho kamarádi jej pomstili. Když zasáhly místní autority, pobili nkolik len sovtu a zahájili ihned na

Touto

10^==
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nkolika iiiistech (jejich oddíly jsou ro/.ptýleny mezi
Penzou a Omskem) nepátelství.
Moskva, 29. kvtna 1918.

Drahý

píteli!

s echoslováky zpsobily, že Trocký je donám. Jest pesvden, že jde o pípravu,
zkoušku japonské intervence v Sibii, která
má být rázem provedena spojenci ve shod s protirevolucionái a vedena francouzskými dstojníky, kteí
jsou mezi echoslováky.

Události

cela proti
o generální

Jsem naprosto

jist,

že se mýlí.

Jsem-li dobe zpraven, jest francouzská mise zastoupena u echoslovák pouze dvma dstojníky,
kteí mají na starosti jedin správu (platíme echoslovákm pedem jich výdaje) a jednání se sovtovými
autoritami.

Jeden z tchto dstojník jest Guinet, který se mi
zdá neschopným zaplésti se do takového spiknutí. Druhý je
pítel, poruík Pascal. Jsem-li právem podezíván ze sympatie k bolševické vlád, neztratil jsem
pes to všechen kritický smysl a moje sympatie není
bez výhrady. Obdiv Pascala, tolstojovského katolíka,
(Pascal se
omezující se ovšem pouze na teorii
k hnutí, jenikdy neznal se žádným bolševikem)
muž piznává hodnotu náboženskou, neiní jej náchylným k vojenské akci
sovtm. Krom toho jest
to disciplinovaný voják a pokud jen možno loyálni.

mj

—

—
—

vi

Jsem pesvden,

že již z poslušnosti k

rozkazm

a z

osobního pesvdení respektoval pedpisy mise, které
za takových okolností nejsou jist toho druhu, aby živily ohe, nepispjí-li k jeho uhašení. ekl jsem to vše
Trockému. Jest píliš zejmé, že by Francie mohla vše
ztratit v tomto politováníhodném dobrodružství, které
musí díve neb pozdji skoniti úplným rozdrcením nešastných vzbouenc. Jediné vážné upotebení Cecho-
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slovákú inúžc být na západní fronte, kde jsou nadšen
V boji na sibiské liranici budou umírati
vojáci ruští a eští jedin na prospch Nmecka.
Je-li tato aféra trapná pro spojence, je svrchovan
nebezpena pro sovty. Mají proti sob 25.000 vojákdobrovolc statených, disciplinovaných. Zabírají území, na
se nalézá množství eských zajatc, kteí
se k nim nepochybn pipojí. Jestliže se zápas prodlouží, jist ada protirevoluních živl se chopí této

oekáváni.

nmž

sovtové vlád.
hnáti mladou rudou armádu, špatn vyzbrojenou,

píležitosti,

Pro

aby

akci

zahájila

proti

teprve se utváející, do této války psychologicky odporné? Konen, pokud bude zápas trvati, bude jen
zásobovací.
zostovati krisi dopravní
A jaký rozhoený kik nastane v dohodových zemích, kde se fakta pekroutí a kde nepochybn nebude
i

inn zodpovdným

nikdo jiný než bolševici.
Je nutno za každou cenu uiniti konfliktu pítrž.
Podmínky kladené Trockým jsou tvrdé, ale pijatelné:
Okamžité zastavení nepátelství. Odzbrojení echoslovák, kteí budou dopraveni do Archangelska a

n

Murmanská, s podmínkou, že zodpovdnost za
pevezmou dohodoví dstojníci a že budou co nejrychleji
dopraveni anglickými lomi. Dále je teba, aby se
Francie zavázala k tomu, že dopraví do Ruska v urité
dob, dle toho, jakým množstvím lodního prostoru disponuje, ruské vojáky, kteí jsou ješt u nás.
Vysvtluji Trockému, jak to bylo od nho nejapné,
že dal ped temi neb tymi dny zatknouti pedsedu
a místopedsedu eskoslovenské národní rady, ermáka a profesora ^laxu, kteí jsou zoufalí nad touto píhodou, kteí mají znaný vliv na svá vojska a byli by
výtenými sprostedkovateli smíru. Obdržev plnou
moc od Trockého, bžím do vzení. Odvádím
na
centrální trlrqrnfní nnd, kde se spojíme pím<-) s
hn

Max
(

V\9

«

skem

a ostatními stanicemi, v nichž jsou echoslovácké
oddíly. Maxa uznává, že eši, tebaže mli pro to mno-

ho omluv, dopustili se chyb, které nezbytn vyžadují
nápravy. Je pesvden, že tato záležitost se musí co
nejrychleji ukoniti. Pijímá v celku podmínky kladené
Trockým a v tom smyslu telegrafuje.
Než, uví Cechoslováci tmto telegramm, které
mohou býti falšovány? Je mezbytno jít k nim a domluvit se. 2ádám Trockého, aby poslal na novou frontu
komisi, složenou ze sovtist, Maxy a dohodových dstojník. Trocký to ihned pijímá. Smíšená komise odjede tohoto veera do Penzy.

Moskva,

Drahý

15.

ervna

1918.

píteli!

vyítám neobratnost, omyly,
prudkost útok ustavin vrhaných proti spojencm,
jimž asto

Bolševici,

odpovídají mi zpravidla obžalobou, jejíž podstatné

vody uvádím

d-

————————————

:

pes pokrytecké protesty, opakované
vašimi zástupci, vystavenými naší odvet, odsouzenými k opatrnosti a odhodlanými prodlužovati naše iluse
o opravdivosti vašeho nepátelství, není jediného Rusa, který by nebyl pesvden o vaší úasti na inech
echoslovák, spojených od nynjška více mén ote»Dnes,

ven

Kdybychom mli ješt njaké
pochybnosti, stailo by peísti výatky anglo-francouzského tisku, dovolávajícího se nadšen tak zvané
s

protirevolucí.

osvobozovací akce Cech proti sovtm,
všechny tyto pochybnosti rozehnány«
Tolik
fliktu

s

píše

aby

byly

—

Sadoul o echoslovácích a jejich kon-

bolševiky.

Není naším úkolem rozebírati blíže citované dokumenty. Ale vskutku stží lze pokládati sovtskou
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\l;'i(ln

/a

1al<

ncpro/í^tí^lnon, že

b}'

ona se své

strany hyla tenkráte chtla pro malicherné píiny vyvolávati s námi válku a že by tuto vojnu k tomu ješt
zahájila za tak nevýhodných pro sebe podmínek: to
jest, že by zaínala vojnu na jediné dráze do svta,
jejíž ovládání znamenalo ovládati celou bohatou Sibi a zásobovati sibiskými produkty hlavní centra
evropského Ruska; že by zaínala zbytenou, riskantní
pro sebe vojnu v týlu, a na jediné tepn své nejvážnjší protirevoluní fronty, kde vysazený za zády Semenova japonský dessant ekal pouze na píležitost k
Práv naopak,
zahájení odkryté intervence na Sibii.
poznáním smrtelného nebezpeí, jakým byl pro sovty
hrozící konflikt s námi v uvedené situaci, a myšlénkami o oprávnnosti staré nedvry i starých podezení, možno si vysvtliti zoufalou snahu po dobrém
i
po zlém, smílivostí na jedné stran a krutými hrozbami na druhé, sliby massám a hrozbami vedení, likvidovati stj co stj uzrávající srážku.
Je možno
snadno uviti, že za dané situace odpovdní initelé sovtské vlády mli jedinou nejvelejší touhu
vidti nás co nejdále za hranicemi svého území.

—

Tím více, když zkušenosti z Penzy musely zeteln
ukázati všem, že s. armáda ve svém celku má skunezvratné pání jeti do Francie, že nechce nijak
zasahovati do ruské revoluce. Všecko úsilí eských
komunist v Penze o pevedení eskoslovenských dobrovolník do služeb ruské sociální revoluce nedávalo
kladn3^ch výsledk. Ba naopak úporné úsilí jejich, všemi prostedky zvrátiti vli nacionálních mass, oddálilo
tyto od revoluce. Jestli tedy i Rusko snažilo se dostati Cechy za hranice, tu možno snad viti, že hlavní

ten

a poslední slovo v

tom mli skuten

zapomnli, vezouce naše vojska k
divostoku
transportr/i

i

do
lod.

Archangelska,

spojenci, kteí

pístavm

dirigovati

do

\'la-

tam také
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Konen je nesporno, že smrteln ohrožené sibiské
sovty byly by propustily Cechy pi jakž takž dostatených zárukách loyality
pes eventuelní opané
píkazy odjinud. O tom svdí Irkutsk, kde na zakroení Vergého cšelon složivší zbran, byl vypraven
bez zdržování do Vladivostoku o tom svdí
vyjednávání ve Vladivostoku, Nižn-Udinsku, Kansku a
Mariinsku, kde plnomocník irkutského sovtu za úi

i

;

asti

Amerian

pokoušel se o jednotnou dohodu na

celé linii ve spojení

s

omským sovtem

i

moskevskou

známo, že
Omsk vyjednával o smírné
propuštní pi sprostedkování Guineta. V Celjabinsku nebylo vbec od samého poátku tajemstvím, že
hluboce znepokojení lenové místního sovtu, vící
v naši loyalitu, snažili se vším svým vlivem a všemi
silami umožniti odjezd s. ástí a tím odstraniti nebezpeí, jehož sílu již jednou poznali. Také dále na
západ, v Penze
pod Samarou, všude možno zjistiti
snahy sovt po likvidaci srážky mírným vyjednáváním. A tragické je, že práv tato snaha sovt po
míru, snaha Masarykova jeho zodpovdných zástupc
zachránila Ušákova, Kadlece, Gajdu a celé jeho dílo od
záhuby. Jak
on sám piznává, umožnila mu vítzství
a zahubila sibiské sovty.
K tomu dovolíme si citovati ješt oficielního historika eské anabase, ne pouze jako doklad k faktm, uvedeným již výše, ale též jako vhodný vzorek
hutnoty a ideové nápln tch element, jež vlna
vládou.

Je

i

i

i

i

epopeje
jako
nejvýznanjší represntaci
onoho asového národního hnutí vynesla nad hlavy
davu. Oficielní historik, piznávaje slabiny položení
Gajdovy skupiny od východu, odkud hrozilo mladé
kontrarevoluci smrtelné nebezpeí, píše o tom
»Situaci zachránila však na této stran usilovná mírová

sibiské

:

.'fkce
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irkutské Controsibie (ústední výbor

sovt

cen-

«

trální

Sibirc),

jež

podšena náhlou zmnou

situace,

jala se pomocí americké misse a též neinformovaných
zástupc s. vojska ve Vladivostoku hasiti požár zrádnou politikou bolševik vzniccný, jenž bhem nkolika
prvních dn nabyl již ohromných rozmr. « Nikdo se
jist nepodiví, že Gajda celou tu hru na vyjednávání
píše k dobru svého útu bez ostychu jako dmyslný
svj válený in. Ale charakteristické je, že .o konci
oné hry, po vítzné likvidaci poslední pedbajkalské
sám oficielní historik prost
hráze u Nižn-Udinska,
bez ostychu podotýká: »Jest pnrozeno, že za takových
(t. j. když hra s vyjednáváním vykonala
okolností
svoji úlohu)
a pi^i celkové nálad našeho vojska
nové mírové nabídky Centrosibiií-e již pijaty nebyly a s. deputace z Vladivostoku (prap. Houska),
i

—

—

vyjednávající o mír s bolševiky, rázn odmítnuta.
A pi^i tom »rázné'm odmítnutí« na cest do Vladivostoku, kam ješt nedávno s. ešelony tak spchaly,
ležela tehdy ješt hradba Bajkalu s adou tunel a
druhá polovice nekonené magistrály. Kdyby nebylo
iinvch cíl, bylo by nevysvtlitelno, pro bylo rozhodnuto platiti za ztíženou dopravu drahou krví a životy

s. dobrovolník.
Vypravuje se, že když pozdji nej východnjší oddíly Gajdovy skupiny dobyly stanice Karymskaja (kde
dlí se sibiská magistrála na amurskou a mandžuskou vtev a odkud bolševické oddíly ustoupily po amurské dráze na sever, takže pímá cesta na Vladivostok zstala volnou), nalezen byl na stanici nápis, zanechaný ustupujícími bolševik}-, tohoto smyslu: »Nyní
poznáme, jestli Cechoslováci skuten jedou do Vladivostoku. « Pirozen, že s. oddíl obrátil se severn za
ustupujícími bolševiky a do \'ladivostoku za svými
záležitostmi zajel si pouze Gajda.
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Od toho okamžiku je eskoslovenská fronta cele
obrácena na Moskvu. I tehdy jako po prvních dnech
vystoupení nutnost další intervence v Rusku odvodovala se tím, že nemžeme opustiti »bratrské Rusy«,
kteí nám pi vystoupení pomáhali. Tvrdilo se, že
jejich pomoc ke zdaru eské akce byla nutná. Nehled na to, že je to piznáním nemohoucnosti, neoprávnnosti povstání nové menšinové demokracie, je
to naivní neupímnost. Jestli tato svazující nás pomoc
byla skuten nutná, pak to znamená, že úloha »odjeti vlastním poádkem« byla neproveditelná,
a že
krev prolitá z vle toho, kdo zval bílé organisace k vystoupení, prolita byla
pouze proto, aby nám,
svázaným novým pátelstvím, byla vzata možnost odjezdu vbec. Pak byl to pravý opak toho, k emu armáda sjezdem dávala plné moci. Avšak není ani pravda, že jsme k odjezdu potebovali této pomoci. Vždy
sám Gajda o složení a významu jejím vyjaduje se následovn: »Spoléhati se na nové formující se oddíly
dobrovolník sibiské národní družiny ovšem nebylo
možné. Nejlepší setniny, složené ze samých dstojník a student, kteí píkladn konali službu prostých vojín, byly zatím zamstnány hlavn organi-

vdom

sací místní služby, stráží a

formováním nových vojen-

ských skupin. « Naopak tedy bezvýznamná pomoc bílých gard pouze ztžovala naši situaci. Bez nich, bez
této nové »lidovlády« náš pohyb na východ nebyl by
narazil na tak zoufalý odpor revoluních sovt. To
nc])yla blogvardjská pomoc k odjezdu z Ruska, naopak tu byl obtován odjezd z Ruska pro ruskou kontrarevoluci. Místo pikázaného Masarykem
sjezdem
odjezdu do Vladivostoku stj co stj, od prvé do poslední chvíle mli jsme nastavovati své hrudi ránám
i

míeným
154

proti ní.

Jak kiklavou neupímností vedle toho jest, když
ješt dnes Gajda, vyjednávající v Novonikojajcvsku
a ve Vladivostoku s protirevolucí, odvoduje odmítnutí vyjednávání s mírovou delegací vladivostockou (Housky) tím, že »bylo mu eljabinským výkonným výborem naízeno probíti se co nejrychleji do
AHadivostoku a že tedy neml ani práva pouštti se
do jakýchkoliv vyjednávání. « Dnes není pochyby, že

vdom

opraviv
píkaz Masarykv o neutralit
veill arodjezdu flo Francie stj co stj,
mádu do služeb ruské kontrarevoluce. Proto dokazuje-li on ve svých »Pamtech«, že svobodu s. národa
dobylo vystoupení proti ruské revoluci, tvrdí tím, že
dobyl ji ten, kdo opraviv píkaz Masarykv a neuposlechnuv I. voj. sjezdu, poal v Rusku období ci-

'Ciajda,

a

vdom

zích intervencí, léta krvav3^ch válek, jež svedla uklid-

ující se vývoj ruské revoluce do jiného eišt a
zniila nejúrodnjší oblasti Ruska tak, jak je nemohlo
zniiti deset íjnových revolucí
Gajda po zmaení posledního »nebezpeí« smíru
stává se generálem a nejvyšším velitelem sibiské východní fronty. Jeho vlastní noviny, vydávané v Irkutsku v ruském jazyku, mezi chlubnými záznamy
o potu poprav, vykonaných jeho chrabrým dstojníkem, bubnují cirkusovým stylem ulinímu publiku jeho slávu. Gajda a Kadlec stávají se v nich nejvtšími
muži a hrdiny souasného eskoslovenska. Ale pi
tom tak dkladn ocitají se ve služb u sibiské vlády, že tato pokládajíc eské vojsko za vojsko tchto
eského národa« cítila se v dobrém právu vydávati i »jejich« eské oddíly za své vládní vojsko,
což ovšem vyzvalo protesty zapomenutých »eských
v OCSNR.

»vdc

vdc«
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Voják Gajda horen linal se k výšinám. Generál
Gajda citil se pánem Sibie a hrdinou dne. A pece byl
to týž Gajda, jenž ped necelým rokem marn domáhal se odjezdu do Francie a piznání své srbské
dstojnické hodnosti pro francouzskou armádu a jenž,
jak se praví, byl odmítnut proto, že proti nmu závistiví druhové zvedli estnou aféru
prý za neoprávnné pisvojení si urité dstojnické hodnosti
kdesi v balkánské armád. On, rozený voják s nevysychající touhou po dobrodružstvích a inech, skrývající svj pvod za divným jménem »Radula Gajda«^
jenž by ve Francii, kam tak úporn chtl, konil ka-

—

nejvýše jako hrdinný velitel roty v zákopech,
stává se v ruských pevratech skuteným pánem Sibie. Gajda je chrabrý a pilný, s chorobnou ctižádostivostí, jíž podízeno všechno ostatní; ba i jeho primitivní vlastenectví lovka nehlubokého vzdlání. Jemu
jako všem
odchovancm západu zstaly
cizími všelidské problémy kosmopolitického Ruska.
riéru

prmrným

Z eské výchovy zbyly

mu

pouze

povrchní

pojmy

o abstraktním národu a abstraktním slovanství. Proto
zdají se mu všechny otázky jednoduchými; proto tak
samozejm bez ceremonií pouští se do nejzodpovdnjších ešení nejsložitjších otázek; proto jeho sebe-

dvivá

lehkomyslnost a smlost, majíc risknouti,
blízka dobrodružnosti. Gajda bývá energický
až do bezohlednosti; je i chytrý. Snaží se vždy pozvednouti takový prapor, jehož barva, fascinujíc dav,
dáti v daný okamžik, v daném jeho vlastním
jeho prol)oložení nejvtší prbojnou sílu. A
stý pvod a neumlost kloní ho k demokratickému gestu. Ze dvou cest k jednomu cíli, jejž vytýila mu ctižádost, zvolí jist tu demokratitjší. Ví, že demokracie
je \'rtš) sih)]!, že Jo silon »dn\ii panujícího v životo«.
je

tak

mže

konen
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i

Ale jsou situace, kdy jeho ctižádost musí pejíti a dovede pirejiti
pi^cs tento »pedsudek«.
K tomu na tomto míst pro celkový obraz budiž
pedbžn pr-ipomenuto --- (vedle poukazu na jeho pok sjezdu, jehož byl pvodn pouhým výkonným
i

mr

orgánem, a vedle zmínky o soupeení s druhým náse straže brzy
padníkem nejvyšší moci B. Pavl)
ny jeho ruských spojenc zvedly se hlasy protestu
proti nmu. Byl to nejen Grišin Almazov, jenž ml
stejnou ctižádost a stejné aspirace hráti úlohu sibiByla to brzy sama sibiská vláda,
skélio Napoleona.
znepokojená pílišnou bezohledností a samostatností
svého velitele východní fronty. Tak už v Krasnojarsku, když Gajda sám první
snad prost z prostoduché neznalosti kompetence svého nového úadu
bez ohledu na prozatímní sibiskou vládu zavedl své
polní soudy a poal z vlastní moci stíleti a všeti ruské obany, ministr vnitra Krutovský oste protestoval. Grišin Almazov pak, opativ žalující telegram dodatkem: »to diktatura! « založil zvláštní úední fascikl
u sibiské vlád}' pod názvem »záležitost Gajdy «. Do
stejné kategorie patí
pozdjší zatení a vyvezení
len tJstavodárného Shromáždní v Jekatrinburku a

—

i

—

—

i

jeho

konený

vrcholu}^ konflikt

s

Kolakem ped

jeho

úsilím státi se

pánem Sibie, neobmezeným, jedin sob

zodpovdným

za své

Teba mu

však

ainateur dovedl

dílo.

pedem

piznati, že nejlépe ze všech

hráti svoji úlohu na asijské

scén, že

nejlépe vyplnil své místo v sibiské avantue. Ješt jako Kolakem sesazený ruský generál, jedoucí »vlastním poádkem« na východ (v roce 1919), projíždl s
takovou okázalostí, s jakou nejel žádný skutený spojenecký generál. Salonní vozy, z nichž generálský ve
urostlých Cerdne v noci byl hlídán estnou stráží

ty
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kes i kozák
a tasenou šavlí,

v historických uniformách s karabinou
pobonici eští a ruští, personál, krás-

—

né ženy, automobily, nádherné koné a ruští chrti
tak vypadal Gajdv vlak. Nescházel ani vagón plný
obraz, mezi nimiž v prvé
poutala pozornost jeho
vlastní podobizna v životní velikosti, na koni, se všemi
odznaky jeho moci a hodnostmi i se známou zlatou
šavlí, dárkem to omské buržoasie. Tak obklopen atmosférou potentáta, projíždl Gajda naposled Sibií, hledaje ješt po cest nitky k politikm, za nž by mohl
se zachytiti pro poslední krvavý výstup na své scén.
Avšak o tom všem budeme ješt na svém míst mluviti. Tolik pouze k úvodu o charakteristice první hvzdy sibiského krvavého ohostroje.

ad

Je pirozeno a pochopitelno, že i v protivném Cea Gajdovi táboe psobily vedle zodpovdných
i
nezodpovdné elementy s rznou mravní i intelektu—
elní kvalitou, jak vynesla je na povrch vlna revoluce,
zvedající se ode dna lidské spolenosti. Byly to asto
odpadky spolenosti, které, jako vždy, zakrývají svá
díla praporem revoluce. Byly to i elementy, jež do sovtského tábora pivedla pouze fronta proti s. nacionalismu, bez jiných úvah a motiv.
každý z tchto

chm

—

A

—

malých, nezodpovdných lidí
stejn jako u nás
podle svého pojetí stavl se k uzrávajícímu a uzravšímu konfliktu. Tak zvlášt po vzplanuvší již srážce bylo možno v provinciálních bolševických novinách najíti lánky, které pi malém rozhledu pisatele a pi dokonalé neinformovanosti diktovala více slepá lidská
nenávist, než ideální revoluní zanícení. Je jisto, že
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tam na drulió stran existovaly skryté síly, které
pimkly se ke konfliktu a nerozvážn rozdmychovaly
plamen, snažíce se sovtské moci využíti k ukojení
svých tajných pání. Byl to zejména snad podvflomý
nacionální šovinismus zajatc »panských náro(lností«
Ale práv tyto nezodpovdné elementy (ztrativší ostatpo prvých eských iispších úpln pdu pod nohama) tím, že ped oima eskoslovenského davu zastioi

i

n

valy duši revoluce, nejvíce uškodily sovtm. Ony nejvíce usnadnily útok kontrarevoluce, kryjící se naším demokratickým štítem a bijící našimi rozhoenými osvo-

boditelskými bodáky.
Je známo, že v boji pro hodnocení každé zúastnné
síly platí jedno kriterium: s námi, i proti nám. A tak
podobn, jako náš tábor již v prvních dnech pojal do
sebe jako nejilejší a nejútonjší práv nejreaknjší
síly ataman Krasilnikova, Annkova a jiných monarchistických

»pogoná«, na východ pak Kalmykova,

na druhé
Chorvata a Semenova vedle Japonc, tak
stran nepekáželo se žádné síle, smující proti nám.
I tain všecky pohotové protieské síly postaveny do
i

Maai

boje. Nmci a
v internacionálních oddílech,
ocitnuvší se tak neoekávan v zoufalém, bezvýchodném položení, starali se ohnivými výzvami a apelem
ke všem možným citm svých soukmenovc, i tídních nepátel, zesíliti ady bojovník proti povstavším
Cechm. Vedle istého bolševismu objevuje se i nacionální bolševismus. Tento vzplanul hlavn v prvních
dnech,
význam spíše teoretický než praktický, spíše nepímý než pímý, spíše slovní než akní. Není teba dokazovati, že v dané situaci, zejména po eských
vítzstvích, tato agitace míjela se prakticky úspchem.
Nebo všichni pikrivší se ped krvavou bouí sibiskou za ochrannými stnami zajateckých tábor, spíše

ml
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nenávidli všechny ony rušitele svého klidu, burcující
k akci, vyzývající i nutící dokonce k dobrodružstvím,

zachránným ve svtové
Omsku), že zajatí Nmci a Ma-

v nichž riskovalo se životem,

vojn. Byly pípady (v
sami ubili dopadené své vlastní komunistické
tátory, nebo sami vydali je na smrt Cechm.

ai

agi-

Není jist teba dokazovati, že zejména nenávidni
byli všichni komunisté a internacionalisté
v dstojnických táborech. Tam Cechy po vystoupení pokládali

—

pímo

za pátele, za osvoboditele.

Obrázek o tom, jak obanská vojna peskupila nacionální tábory, dokresluje

pípad

ze zajateckého tá-

bora v Berezovce u Verchn-Udinska.

V

tomto táboe

Nmci a Maai, pevážn dstojníci. Tito »naši
úhlavní nepátelé«, pronásledovaní svými komunisty,
zachraují zranného a bolševiky zajatého echa tím,
že jej skrývají mezi sebou pevleeného v rakouskou
uniformu. Pi píchodu našich vítzných vojsk radostvybíhají vstíc prvním objevivším se Cechm. A v
nedorozumní s novou vládou okamžit používajíce
svobody dobyté Cechy
obnovují v táboe disciplinu,
subordinaci, raporty, nošení císaských kokard a disbyli

n

—

tinkcí.

Staí dstojníci rakouští picházeli
naši disciplinovanost a vojenskost.
proti »nepoádkm revoluním «

lichotiti

K

nám

vli našemu
zapomnli na

za

boji

naši

Dokonce jistý starší vyšší zajatý dstojesky, pohoštný eským velitelem
ve Verchn-Udinsku, prostodušn pišel nabízeti své
druhých dstojník služby jako nový dobrovolec, na
dkaz upímného smíení
»rakou(jak pravil)
ských národ«. Nebo podle jeho mínní složili jsme
skvle zkoušku » státotvorného elementu «. To ostatn,
»velezradu«.

ník, neznající slova

i
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—

—

zpraN

j)()(llc

.

zpnsoljcni

slcjnýni

ocenila

rakouská

i

vláfla.

Ale nejzajíiiiavjší a charakteristické piri lom je, že
si tohoto chováni pravých representant nacionalismu
panských národností, imperátorských dstojník v táborech, naši národn-revoluní vdcové a vlastenetí
historikové dosud vbec nevšimli.
2e naproti tomu

ony

neetné oddíly

internacionalist,

t.

ad

voják,

j.

proti imperatorským
stojníkm, nepi^átelských oné pi^evážné vtšin, jež

vzjjounvších se v prvé

dz-

stala v táborech, zadržujících a vracejících repatrianí
zajatecké transporty, byly nazvány vilémovskými or-

ganisacemi, jichž úelem bylo prý zachvátiti sibiskou
magistrálu: v dob, kdy Vilémv nejpovolanjší a nejvrnjší orgán, který by toto mohl snad vykonati, císaské dstojnictvo, sedlo pod stráží v táborech, radujíc
se z porážek internacionální »lzy«. A jestli i nkde
ideový intelektuál i exaltovaný jednotlivec z nich, pipojil se k revoluci, byl jist se stavovskou klatbou a

pohrdáním vyobcován
jako

» darebák «

a

z

ad

estných

lidí

i

z

národa

» zrádce «.

To pouze mimochodem. Tu budiž pouze konstatováno, že jestliže na jedné stran inn}^ byly pokusy
o rozdmvchání nejernjšího šovinismu na záchranu
smrteln ohrožených sovt, to stejn na druhé stran
demokratická, slovanská armáda do boje za »Slovanstvo a veliké Rusko« proti ruskému revolunímu národu organisuje a volá nábožensky fanatické Tatary,
Baškiry, šovinistícké Poláky, Rumuny, imperialistické
Japonce a pyšní se ochotnou pomocí »bratí Cííian«.
Gajda pozdji ve Vladivostoku naivn se divil (a podle
všeho se zdá, že jeho naivnost byla upímnou) a želiral na to, že Japonci onen boj »za veliké, slovanské
i

11
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«

Rusko« nechápou stejn idealisticky a nezištn, jako
prostý adový echoslovák.

Sovty

my

musily se brániti zoufale. I Gajspojenec, ruský kadet Krol, ministr oblastní Uralské vlády, hned pi dobytí Jekatrinburku Cechy ekl
jasn a upímn všem, k emu jim musí pedevším pomáhat i vojsko humanisty Masaryka, prohlásiv: »Ural
musí být zalit krví tch, kteí provinili se proti ruské
státní myšlence.

dv
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jako

VIL
Není pochyby, že s. vojenský sjezd provádje svou
úlohu, jejíž risk a

dsledky snad

ani

pln

nechápal,

ml

upi^ímn v úmyslu omeziti se pouze na nejnutnjší
opatení a prostedky (nedotýkati se vnitní ústavy revoluního Ruska) a míti na zeteli jediný cíl: dostati
se do Vladivostoku. Sjezd také, neznaje opatení Gajdy, obracel se svými výzvami a vysvtleními »k obaruské federativní sovtské republiky« a také jinak hlásal, že »my nikdy nepjdeme proti sovtm «.
Vyslav Neuberta do Moskvy vyjednávati, sjezd vrací
se k bžné práci a poíná na pedporadách ešiti vnitní otázky, hlavn úpravu píští naší samosprávy ve
Francii.
Pi zprávách o novonikolajevském pevratu
Gajdov znepokojen, pokouší se ješt svým socialistickým kídlem o protest. Ale bylo pozd odhánti du-

nm

chy, jež sám vyvolal.
ctvím jeho dostalo se

Nebo

vojsko, jež prostednirukou vojenské skupiny,

do
zachváceno válenou horekou, opojeno skvlými,
rychlými úspchy, bylo úpln dobrovolným, ke všemu ochotným nástrojem v rukou svých vojenských

vdc,

a zamstnáno fanaticky svým dílem, bylo daleko politické citlivosti.
pak smrš bleskurychle vyvíjejících se událostí utlumila hned v zárodku instinktivní protest desorientované levice.
kormidla byli

A

už

jiní

lidé:

vojáci,

Avšak svdomí

—

U

velitelé.

utlumené v ony
první dny, probouzelo se pozdji postupn.
Vdomí
zodpovdnosti pivedlo ke zvláštnímu prohlášení socialist sjezdu pi prvních výbojích reakce. Tato nejistota svdomí a vdomí zodpovdnosti pimla pozdji
i
k vyslání sjezdového pedsedy Zmrhala k CSNR
do Paíže, od níž nebylo slyšeti ni slova schvá-

ir

sjezdu, zahlušené a
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lení i povzbuzení. Práv ona upímná vle sjezdu
vynutila u eljabinských vedoucích initel jinou, formáln mírnjší, snad pouze diplomatitjší taktiku
oproti vojensky ízné bezohlednosti Gajdov.
Ale o podstatné jednotnosti cíl obou svdí známý
výrok Pavl, jenž uklouzl jemu, jinak opatrnému, po
prvních zprávách o novonikolajevských hrdinských inech Gajdy. Už tehdy v rozhovoru o eljabinském sovtu ekl Pavl: »nu, a my je necháme chodit dva i ti
dny a pak to arestujeme také«. Když pišli dstojníci
a kozáci žádati o pomoc ku svržení sovtské vlády podle vzoru Gajdy, tu pirozen Pavl mohl jim dáti prostou radu i poukaz, aby tak za zaruené naší neutrality i vlastn loyality k nim uinili sami. Stalo se tak

konen

po schzi ruských dstojník, již umožnila
nová »svoboda«, chránná našimi bodáky. Uinili tak
v noci a pece jen ne bez naší pomoci a ne bez asistence

samého Pavhu
Tehdy už uvnit nejednotný sjezd, oklamaný vetevšími se mu vdci, byl unášen lavinou událostí, kterou nevdomky a prostodušn postril pes okraj
spádu. Nenapadlo mu, když provádl odzbrojení rudé
armády, že revoluní diktatura, zbavena vlastních bodák, bez naší ochrany vydává se bezbranná v ruce námi ozbrojené diktatury protirevoluní že nkolik dbez nás
stojník s revolvery v ruce mohou kdykoliv
provésti politický pevrat »tam, kde eský voják chrání veejný poádek, soukromý majetek a svobodu
(t. j. k protirevolunímu vystoupení)
ruských obaovšem bez našich závorek
«, jak vyjádil se
Vojcechovský v jednom svém provolání. Jinak ovšem
sjezd na doklad své dobré vle mže poukázati na
upozornní v telegramu do Omska, že event. konfliktu
sovtské vlády s námi, »dvou pátelských armád«, lehce mohou využiti »temné elementy «. To byla poslední
;

i

n
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—

—

—
—

ochota, ale již bezprostedn potom, srážkou u Marianovky sjezd byl stržen do proudu, jímž unášeny byly

massy.
Charakteristický je následující referát Pavl na
predporadách sjezdových a pijetí jeho. Pavl vykládal, že náš odjezd nebude v tak krátké dob, jak
bylo myšleno na zaátku, ponvadž daná situace s.
vojska nutn vyžadovala podporu nkterých politických stran a vrstev ruského národa (železniní zízenci, kozáci, Baškii, esei, kadeti a ruští dstojníci).
Z toho prý vyplývá pro Cechy mravní závazek neopustiti tyto kruhy a strany v boji proti sovtské vlád
a zstati v Rusku tak dlouho, dokud ony samy nebudou dosti silný, aby se ubránily. A tento referát, svým

obsahem tak protichdný pvodní vli sjezdu, tuto

venou zprávu

zamuje

ote-

armády, boj proti Rakousku, za úlohu podporovati vnitní
ruskou kontrarevoluci, sjezd vzal na vdomí, doufaje pouze ve schválení a pomoc spojeneckou. Stejklidn, ba dokonce sympaticky pijata byla nová
myšlenka v armád.
Tak prost s. revoluce ocitla
o tom, že

n

i

se

dobrovoln »v

se vlastní

cíl

—

cizích službách«.

Jak se to stalo? Odkud onen pelom? Píiny mohly býti opt pouze prosté, lidské.
Podkladem byla
prostá dvra i dvivost a oddanost srazivších se
k sobi jako stádo v boui, mass k vdcm. Lákadlem
byla skvlá otevírající se perspektiva závratného úspchu v novém boji. Jásot a lichocení našich ruských spojenc, všech »lepších« vrstev ruského národa, s nimiž
sbližovala naše massy stejná civilisace, umlo udeiti
na naši citlivou slovanskou strunu. Oživený náš nacionalism a panslavism, vyrostlý v malých našich domácích pomrech, otupil a oslepil Cechy
lidskému
a všelidskému. Nov prostedí rychle mnilo názory,
jednostranný tisk snadno vypracoval nové veejné mí^

vi
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Stejn u nás jako u zmateného ruského davu. Široké massy ruské, znepokojené v prvnich okamžicích
obavami ped panstvím staré kozácké nahajky, zaaly
dvovati, jak se íkalo, »ueným, dovedným, dobrosrdeným, bratrským, opravdu demokratickým Cechm«. Zejména, když uzely je tak neoekávan ve
spravedlivém rozhoení bíti se s internacionalisty, t. j.
nenávidnými v Rusku interventy revoluce. Se zanení.

—

jak jim
jatými Nmci a Maary, pomocí jichž prý
»zrádci Lenin a Trocký zaprodali Ruvysvtlovali
když
sko a veškeru demokracii Vilémovi«. Proto
své blogvardjské dstojníky, kozáky a svou buržoasii nenávidli a nevili jim, pece jen dvovali Cechm. A naopak, jak mohla v s. armád vzniknouti myšlenka o protirevoluci, jestliže v ele ruského hnutí šli
socialisté revolucionái, když odbojnému sjezdu
pišla složiti své nadšené poklony babika ruské revoluce, Breško-Breškovská!
názor na bezprostední
Hlavní úlohu pi
úkol s. armády sehrálo isté svdomí nezkušených
mass. Pi tom Sibi slibovala i dále lehký boj a veliké úspchy. Y podvdomí armády tušil se veliký rozdíl boj na krvavé francouzské front a v Sibii, kfle
proti ní nestála pravidelná armáda. Vážným odprcem
pro skutenou armádu nemohlo pece býti to panické
demoralisované stádo, jež podailo se sibiským sovshromážditi pod své prapory z dlnictva, ze zajata bezideových nejnižších píživník revoluce v dob
katastrofálních úder tak neoekávan strhnuvší se
boue. Nutno již zde podtrhnouti, že tžkost a nepomrnost naší úlohy nebyla v dobytí magistrály, na níž
stály naše ešelony, spojené v jednotnou vojenskou organisaci, ale nad naše mravní a fysické síly byla teprve pozdjší Sysifova práce udržování Sibie pro kontrarcvoluci a rlobývání Ruska pro reakci.

—

i

.

—

zmn

tm
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^

Lehko možno

pedstaviti psychologii armády, když
po prvních úspších vystoupení ozval se tak boulivý
potlesk celého »kulturního« buržoasního svta, když
k takovému válenému štstí pojily se hluboké poklony mocných spojenc. Vera zapomenutí eští dobrákové stávají se ve svt mezinárodním initelem a v
nejvtší slovanské íši prvoadým vnitn-politickým
initelem; stávají se hrdiny dne ve svt i doma na Sisibii. Cechoslováci jsou ideálem svtových státník
biských žen. eští praporíci a poruici, jimž povýšená Francie u sebe doma mohla nejvýše dáti úlohu
umíti v první linii spolu se svými svenci, i pro píklad jim, tu v Sibii pijímají role nejvýznanjší a
nejsamostatnjší, až do generál, velitel armád a suverénní vlády se všemi atributy spojenecké moci. Ped
nimi s uctivou prosbou sklánjí se domácí ruské politické znamenitosti. Pi tom každá krpj krve prolitá
v Sibii zdá se nekonen výnosnjší, zdá se míti nekovyšší kurs než celý pluk, složivší kosti na bojišti
národ ve Francii. Cechm, ktei dosud tak úporn a
tžce probíjeli se celou svou zahraniní akcí na svtové
forum a nyní neoekávan byli vyneseni bouí do takových výšek, musela se zatoiti hlava; vlna opojení nemohla nezachvátit všechny píslušníky tak slavené ve
svt organisace a unésti je daleko od všech jiných
ideí a ideál
od skutenosti. Cs. armáda horliv
dlá svoje specielní dílo, své »historické poslání« s láskou slaveného a sebevdomého odborníka. Zvlášt
když v pozadí scény kreslil se jí utopick}^ sen o pozvednutí ruského mužíka k novému velikému všeslovansi

i

nen

—

i

skému boji proti Nmcm. Odtud s nepochopením rozdíl mezi západem a východem, rozdíl povah a tradice, rozdíl národopisn<-ch a zempisných rodí se
vle pizpsobiti Rusko svým vlastním ideálm. Tu
kotví
prostá víra, že akcí svou skuten prospíváme
i
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lidu. A v
gedie ruských legii

ruskému

tom

je

zárodek vnitni ideové tra-

— tragedie

omyl.

plné

K

doplnni nastinného obrazu stjtež zde ješt nkteré z pozdjších projev sjezdu. Z nich pes vlivy vynesených v elo pravých element
v této stylisaci
zeteln vysvítají
píiny a cíle, jež armáda podkládala své innosti v Rusku,
její obavy p další bh
i

i

i

událostí.

»Profesoru T. G. Masarykovi.
Cs. vojsko, ídíc se Vaším píkazem, zachovávalo
písnou neutralitu ve vnitních politických sporech a
obanských bojích na Rusi. Abychom se vyhnuli konfliktm, odevzdávali jsme sovtské vlád ást zbraní,
s nejvtším sebezapením snášeli jsme zdržování transportu, ponižování a podezívání se strany sovtských
úad; dovedli jsme strpti drzé urážky a zpupné úto-

chránnc sovtské vlády, tak zv. eských
internacionalist a komunist.
Pesvdili jsme se však, že sovtská vláda chce
naše vojska zde zadržeti a
agitací, hladem nebo
násilím je roztíštiti nebo rozbíti.
Vojsko poznalo, že kolem nho stále tsnji a tsky zrádných

bu

nji ovíjejí se zákené pikle, rakousko-nmecký úklad,
ízený nmeckým vyslancem v Moskv. A pedsjezdové pedporady rozhodly, aby pohyb našich ešelon
dál se bez souhlasu místních sovtských
dále.
Nemli jsme úmyslu vystupovati proti sovtské vlád, chtli jsme pouze zachrániti celistvost našeho

úad

vojska.

Lidový komisa Trocký vydal rozkaz naše oddíly

úpln

odzbrojiti, jednotlivé vojíny odstelovati, oddíly
rozpustiti a
získati je do rudé gardy, nebo zavít

bu

do zajateckých tábor a petvoiti na pracovní družinu. Dle tohoto rozkazu z Moskvy sovtské oddíly
napadly na naše pluky: u Marianovky, Irkutska a Zla-
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a jinde. Byli jsme nuceni
všech stranách pomáhalo nám
obyvatelstvo v bojích a nadšen nás pozdravovalo pi
vítzství. Ukázalo se, že sovtská vláda opírala se
jen o najaté roty nmeckých a maarských zajatc.

toústa. v Scrdobsku,
probíjeli

si

cestu.

Penze

Na

Když jsme tyto porazili a odzbrojili, moc sovt padla
sama, obnovovala se innost mstské i zemské samosprávy. Li4 osvobozených kraj dojemn nám dkoval
za spasení, všude vidli jsme snahy o obrození Ruska.
Jsme pesvdeni, že jsme ani jinak jednati nemohli
a že výsledky našich obtí budou dobré, že nás povedou k cíli našeho boje: k samostatnosti s. státu.
Toto pesvdení vede a povede nás do nových útrap
a k

novým obtem.

Na

Vás, pane profesore, vzpomíná celé s. vojsko
na Rusi a asto upímn si peje Vaší pítomnosti
opt brzo ve svém stedu, abyste se znova pesvdil,
že jsme vrni odkazu svých pedk husitských, že
pevn chováme v srdci Vaše pokyny a píkazy, že
jdeme jednotn do boje za svobodu svého národa a za
vítzství svtové demokracie.
Posíláme Vám, milovaný náš vdce, srdený pozdrav
a pejeme plných úspch Vaší namáhavé a zodpovdné innosti!

Na

zdar!«

—

»Do zemí eskoslovenských!
jehož pedstavitelé sjeli se na sjezd
v Sibii, posílá na sklonku tvrtého
roku svtové války svému drahému národu, všem milým, nesoucím tžké jamo cizí poroby, svj bratrský
pozdrav.
Cs. vojsko do posledního okamžiku ]:)ránivší ruskou
frontu
postlavši cesty ústupu z Ukrajiny mrtvolami
hrdinsky padlých bratr, bylo na své cest do Francie
záken pepadeno agenty našich odvkých nepátel
Cs.

v

vojsko,

mst

Omsku

i
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vrnými

sluhy, zmocnivšimi se násilim vlády
nad zmuenou ruskou zemi. Naše vojsko i naše osvoboditelné hnuti odsouzeno bylo k smrti.
i

jejich

Ale s. vojsko pamtlivo závti svých husitských
jediným krátkým úderem zniilo plán našich
nepátel a osvobodilo celou Sibi i znanou ást evropského Ruska od násilnické vlády sluh Vilémových,
jsouc všude na cestách svých s nadšením pozdravováno
od bratrského ruského lidu.
Cs. vojsko bude šastno, jestliže spolen s novými
ruskými a spojeneckými vojsky na obnovené východni
front bude moci se biti za svj cíl, za samostatnou
s. republiku.
Jsouc vázáno tsnými bratrskými pouty s bratry
na italské a francouzské front, ani na krok neustoupí
z tohoto boje, dokud se zbraní v ruce nepijde do své
osvobozené domoviny, dokud nepinese svému národu
zabezpeený mír, svobodu a záruky lepší píští doby.
V této vli jsou naše ady jednotný a silný a v této

pedk,

víe musíme zvítziti!
S hlubokým obdivem patíme na Váš hrdinský

zá-

pas doma a jsme pevn pesvdeni, že
vy vytrváte
do konce! My chceme býti svobodni!
zvítzíme
nebo zhyneme; ale nebudeme nikdy více raby. Sebe
vtší dálka nemže roztrhnouti silná pouta, vížící nás
s Vámi, nijaké vody ani hory nám nejsou nepekroitelnými na vítzném pochodu do svobodné vlasti. Opakujeme Vám slova Vaší památné písahy:
Pi hroud své a pi drahé památce pedk, ped
oima zkrušeného národa a nad hroby padlých v mohutném souzvuku všech duší svých slibujeme dnes
a pro všechnu budoucnost: zstaneme, kde jsme stai

Bu

Vrni

vrni v zápase, vrní v utrpení,
A'rni až do hrobu!
Vytrváme, dokud nezvítzíme!
nuli.

Zdráv
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bu

v práci,

národe skoslr)venský!

Vstávej ratolesti

pijde tvj as! Vzrstej a zkvétej svobodn
ve vlastech svých a ve velké bratrské rodin národ
píští osvobození
svta pro píští vtší blaho své
rostoucí,

lidstva. «

i

—

»K úkolm zítka. Kuské veejnosti.
lidových komisa na základ špatných informací a návrhu eských komunist uposlechl pí-

Sovt

nmeckého

vyslance Alirbacha a vydal rozkaz
odzbrojiti naše ešelony a bezbranné vojíny uzavíti
v zajatecké tábory k disposici nmeckým missím, které
zítra nebo pozítí na píkaz Vídn dopravily by je do
karatelných tábor haliských a maarských.
Sjezdové pedporady sešly se práv ped hodinou dvanáctou, kdy jednalo se o bytí i nebytí našeho zahraniního revoluního hnutí a v plném vdomí svojí zodpovdnosti vyslaly naše bratry do boje, aby u koene
pesekli tyto niemné plány.
Vystupujíc se zbraní v ruce proti vlád sovt, s.
vojsko ústy sjezdu prohlásilo, že nechce zasahovati do
vnitní úpravy budoucího zízení ruského státu, pedpokládajíc samozejm demokratickou formu vládní,která by zachovala cenné výsledky loské beznové

kazu

revoluce.
Cs. vojsko jsouc

samo vojskem lidovým a revoluním, bojujícím proti rakouskému byrokratismu a imperialismu, pedstavuje si vnitní uspoádání s. státu
na zásadách demokratických, ponechávajíc rozhodnutí
s. ústavodárnému snmu.
V boji za svobodu vlasti, za kulturní, demokratický
a sociální ideál spoívá
hluboký historický význam
delegace
naší revoluní akce. Toho jest si vdoma
sjezdových pedporad a v tom smyslu již se nkolikráte vyslovila, obracejíc se rznými projevy k ruské
veejnosti
k svtové demokracii.
Tím eeno, že s. vojsko samozejm nemže podi

i

i
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pórovati ony smry v ruské veejnosti, které by smovaly k diktatue, nebo dokonce k návratu carského
režimu, teba kryly by se krásnými hesly »spásy vlasti« a pod., známými dobe z éry Štúrmera a Protopopova. Nutno zeteln prohlásiti, že naše vojsko odmítne každé pokusy podobného smru, jak ve svém
stedu, tak i mimo nj a peje si pro Rusko vlády
pevné, demokratické, která by zachovala ruskému národu všechny cenné úspchy, dobyté revoluci, které
s. národ dkuje za jasné vyslovení zásady sebeurení

národ. «

—

Tak slavnostn deklarovala naše

cíle

eská demo-

kracie (representovaná vtšinou sjezdu), jež z prvních
dní vzala na sebe zodpovdnost za vystoupení proti
sovtské vlád. Ovšem k tomu demokracie musila by
v prvé
uhájiti sama pro sebe rozhodující vliv
v armád v tuhém boji se silnými politickými vojen-

ad

i

skými

jedinci.

Nebo

když potom vyrostla nad massami skutená
autonomní vláda eská, zostil se boj o tento nejvyšší
org"án moci do krajnosti. Je pochopitelno, že
v samé vlád, jež pedstavovala ve svých vrcholcích nepirozenou koalici politicko-vojenskou proti sjezdové
i

demokracii, musil nastati zápas o nejvyšší rozhodující
moc. A tak na demokratickém sjezdovém foru stetnuly se už ti skupiny: sjezd, pedstavující demokracii,
steženou zejména svým socialistickým kídlem, politické vedení, representované Pavl a vojeniské vedení
s Gajdou v ele dstojnictva.
Sjezd, jenž zasedal v Omsku, jevil v podstat následující rozvrstvení: pedn jednotný l^lok dstojník, volených ve zvláštní dstojnické kurii: k n-

mu

se adí slabá potem pravice; potom lenové
Oí^SNR, kteí nemli sice hlasovacího práva, ale vy-
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znaný

dále sted, kolísající z leva na
pravice, a nakonec socialistická
levice, potem nejsilnjší, ale trpící neorganisovaností,
nedostatkem vdích osob, a kompromisující.
C) tom není sporu, že po dovršení pevratu sjezd
se svým znepokojeným svdomím socialist mohl býti
koiiávali

právo,

poetn

vliv;

slabší

skutené pouze na pekážku tm, kteí podle svého
chtli tvoiti novou historii. Na jejich nové dráze pro
poslání svoje konil
sjezd nebylo žádné úlohy. Pro
tím okamžikem, kdy pedal armádu v jejich ruce a
uznán mohl býti jenom v tch pípadech, kdy jeho
autorita mohla podepíti moc pretcndent na nejvyšší
vhulu. wSkuten také oba soupeící vdcové, Pavl
Gajda, ohlížejí se na sjezd pouze potud, pokud jim
teba pikrýti svoje skutky jeho autoritou a od prvého
okamžiku starají se o jeho likvidaci.
Pavl, ocitnuv se prostednictvím sjezdu na nejvyšším eském vedoucím úad v Sibii, po zatení eljabinského sovtu pímo bez ostychu žádá odroení
sjezdu. Ješt za pedporad neoekávan odjíždí do Zlatoústu a zanechává soukromý lístek tajemníku Richtrovi, v nmž doporuuje odroení sjezdu. Záležitost

n

i

však pichází ped sjezdové forum, které rozhoeno
tímto krokem Pavl proti sjezdu, okamžit telegraficky jej povolává zpt do Celjabinska. Na pohnutém
zasedání po jeho návratu Pavl ospravedluje svj
in a podpírá ho tvrzením, že na této své cest se
»skuten« pesvdil, že vojsko se k dalšímu konání
sjezdu chová odmítav: na to znovu doporuuje jeho
odroení. Sjezd ovšem návrh odmítá
k vlastnímu
štstí B. Pavl. Nebo tentýž sjezd v brzku jemu posloužil jako bezpený štít v okamžiku nebezpeí uchvácení nejvyšší vlády smlým Gajdou, t. j. uchvácení
vlády ve jménu »disciplinované nemitingující armá-

—

dy. «

V

té

nebezpené

dob Pavl opt

našel

demokra173

tický jazyk

v

lánku

nmž

deníku«, v
napsal:
»Náš živel na Rusi je dnes v pevážné vtšin v rubáškách záštitné barvy. A kteí ješt nejsou, budou.
Doslovn
národ ve zbrani. Tento ozbrojený národ
chce míti zastupitelstvo takové, jaké odpovídá jeho
duchu. Tudíž pedstavitelstvo, volené na základ demokratického volebního práva. Pedstavitelstvo, které by
poskytovalo záruku svými osobními vlastnostmi i svými názory, že bude konat své poslání pesn podle poukaz daných sjezdem. «
»V politických vcech nemže býti u nás zavedena
vojenská diktatura. Nestrpli bychom jí ani u nás, ani
»Cs.

—

.

11

svých soused
».

.

.

.

.

.

Obanská

.

.

.«

a

vojenská sféra se rozdlují. Náš

bude vzorem vojenské odvahy a mimo
stroj píkladem svobodného obanství«.
To jest nejvtší demokratické vzepjetí Pavl, vynucené vážným nebezpeím z pravá. Nebo stejn jako se strany Pavl, vedla se usilovná práce proti sjezdu a všem politikm i se strany voják, Gajdy a Kadlece, podporovaných v celku jejich dstojnictvem.

voják ve

stroji

Oba svorn

snažili se

odstranním sjezdu

a

i

politické-

ho vedení dostati armádu nekontrolované do svých rukou. Tito však na rozdíl od »diplomata « Pavl šli po
vojensku ízn a pímo k cíli. Iniciativou kap. Kadlece
zrodila se u 7. pluku krasopisn psaná adresa »slovutbratru kap. Gajdovi«, podle níž mla býti vložena
veškerá moc z vle dstojnictva
pirozen v zastoupení a ve jménu armády
do rukou Gajdy. Specielní
dstojník byl vyslán sbírat na onu listinu podpisy dstojnictva
u ostatních pluk k tomu podle dvrného píkazu daného diistojníkm východní skupiny
lo se psobiti v podízených ástech k vynášení resolucí proti sjezdu, ba uvažovalo se i o získání lidí,
ochotných násilím rozehnati sjezd.

nému

—

—

i

;

m-
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snahách iiezstaH sami. K nim do popedí
brzy vystoupil tehdejší velitel 3. úderné roty 2ák. Pi
píjezdu roty do Celjabinska enil s tendencí ncj)irátelskou sjezdu ped seazenou rotou. Mluvil o nepoádv OCSNR
cích ve vedení v Celjahinsku, na sjezde
o prodávání zbrani bolševikm. Na sjezdu
dokonce
objevuje se resoluce, podepsaná adou dstojník 7.
pluku (Gajdova) a nkolika vojáky, v níž nazývají se
(mínn
lenové OCSNR pohrdav »redaktory«
Pavl)
a »písai«, jimž oni, vojáci, podizovati se nebudou; žádají pevnou vojenskou diktaturu beze snmu, bez OCSNR, bez kontroly a zodpovdnosti. Potom pichází objednaný dopis od jednoho ešelonu 6.

v tch

i

i

—

—

nmž

dprohlašuje se rovnž, že mužstvo
pluku, v
stojnictvo si sjezdu nepejí a naopak žádají zmilitarisování všeho veejného života v armád a vyízení
pouze dstojnické a invalidní otázky. Pináší se agitaní dopis dstojníku 8. pluku z AHadivostoku, v
tito protestují proti konání sjezdu v Omsku a prohlašují, že sjezd neobešlou. Je zajímavo, že dstojníci,
kteí dojeli až na hranice Ruska, za nimiž tušila se
Francie se sv3''m armádním zízením, postavili se otei
proti pouhému obeslání sjezdu v tutéž dobu,
i

nmž

ven

kdy jejich kolegové uvnit Ruska ochotn obeslali
sjezd a uznávali jeho legalitu a svrchovanost; ovšem potud, pokud jim mohl dáti nejvvšši moc nad armádou,

pokud on

cílm.
Krátce sjezd ml se z » jednotné vle armády «, t. j.
vle Pavl a vtšiny dstojnictva rozejíti, nehled
na to, že už v prvé schzi jeho pedporad bylo ustanoveno, že neskoní svoje zasedání díve, dokud poslední naše vlaky, jedoucí do Vladivostoku, neprojedou Celjabinskem, dokud neupraví vnitní pomry
v armád a nedá vojsku ústavu. Se strany tchto
revoluní armády « podnikáno všechno
y pedstavitel
svojí autoritou

sloužil jejich
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možné k diskreditování a znemožnní sjezdu. Se strany nkterých vojenských pedstavených na jednotlivé
delegáty inn všemožný nátlak. Za odejití se sjezdu
slibováno povýšení; po ukonení sjezdu u nkterých
ástí delegáti dokonce vojenským velením trestáni za
to, že se jej zúastnili, akoliv sjezd byl oficieln svolán a uznán za vrchní autonomní orgán ruských legií.
U mnohých ástí pak bhem sjezdu dstojníci žádali
mužstvo, aby své delegáty ze sjezdu odvolalo. Marn.
Sjezd zasedal dále, a kap. Kadlec, jenž rozhodl se na
konec z východní fronty jeti sám osobn do Omska
likvidovati ho svým vlivem, vrátil se s nepoízenou.
A tak od té doby východní skupina Gajdy s nepokoeným nepátelstvím k sjezdu
»civilním politikm« stává se autonomní. Nemohl-li Gajda dostati do
svých rukou celou armádu, udlal aspo z východní
skupiny svoji »gajdovskou« aimádu. Tam vedl nezávisle, bez ohledu na eské
ruské ústedí svoji vlastní
politiku, vydával svoje oficielní noviny a na konec
sám nezávisle povyšoval své ruské
eské dstojníkv. Politikové
sjezd se rozhoovali. Nakonec k vy^ šetení a urovnání všech gajdovských záležitostí jménem PVY, který zatím rozšíil se automaticky
o všecky pibyvší leny bývalé OCSNR, vyslán byl
Dr. Patejdl do Irkutska. Ale podíditi Gajdu politickému vedení z Omska zstalo pouze zbožným páním.
Útoky proti demokratisaní práci na sjezdu samém
jsou vedeny pravým kídlem delegát, jehož jádrem
jsou dstojníci (volení z každého pluku jeden, ímž
porušena demokratinost voleb
správné složení prvého sjezdu.) Tato pravice hrozí stále rozbíti sjezd
i

i

i

i

i

i

svým odchodem a když to zstává bez úinku, provádí pasivní resistenci pi projednávání pedloh v plénu. Práce dstojnictva na sjezdu vyerpává se tak
i
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—

stavovských
pouze hájením vlastních kastovnich
zájm. Snaží se prosaditi co možno nejvtší zvýšení
služného pro sebe, snaží se zvýšiti moc dstojnictva
odstranním vládních komisa a volených orgán ve
vojsku, zavésti pevn instituci dstojnických sluh a
povinné zdravení. Stojí na stanovisku, že cíle dojdeme
jen zmilitarisováním své »revoluce«. Spojenci jsou jim
všichni držitelé i kandidáti moci a všichni, toužící

oháti se na jejím výsluní.
Jako ilustraci k tomu, jak tžké bylo postavení sjezdu zrazovaného vlastními lidmi, možno uvésti následující pi^ípad
když innost velitele východní skupiny
:

Gajdy, jenž píliš sebevdom, hrub a bezohledn zasahoval do pravomoci samotné sibiské vlády, vzbudila její nedvru a protest, byl vyslán k vyšetení
této záležitosi do Gajdova štábu místopedseda PVV.
jenž vystupoval také jako socialista. Tento »dvrník
sjezdu« O' své újm, bez vdomí PVV podpisuje beze
všeho, jako jeho místopedseda, s Gajdou jako velitelem východních vojsk telegram Masarykovi do
Ameriky, jenž ml udlati reklamu pravici a vzbuditi
dojem, že na Sibii, majíce dvru celé armády, ideov
ku prospchu národa pracují pouze lidé, známí svým
protisocialistickým smýšlením.
Telegram, tendenn
zahalující skutenost, poslaný z Irkutska 14. ervna
1918,

znl:

»Profesor Masaryk, pedseda Cs. Národní Rady,

Amerika.
Posíláme struný nástin událostí od poátku ústupu
z Ruska. I. divise ustupovala pšky pes Kijev s menšími srážkami zadního voje s Nmci. II. divise ekala
na disposice, jež nešly. 6. pluk rozhodnul se 3. III. obsaditi Bachma a obstarati lokomotivy a vagóny pro
armádní sbor. Odboka bránila. Houska chtl míti
12
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sjezd v Pirjatín. Od
útoili
smry na
naložen. Ped Penzou

dvma

Odboka

s

Maxou

i

8.

do

12.

Bachma.

boje s Nmci, kteí
Posice udržena, sbor

tínedlní zádržka od sovt.
Vergé odevzdávali postupn zbra-

n. Zbylo 60 pušek na
zadržení. Situace v

jeden vlak a sliby sovta. Nové
kvtnu: ti pluky ve Vladivostoku,

4 pluky mezi itou a Celjabinskem, ti pluky západn
Volhy. Násilný pokus úplného odzbrojení v Novonikolajevsku. Situace napjata. Maxa dal rozkaz I. divisi
zpt na Archangelsk. Úplná nedvra mužstva. 17.
kvtna naši zabili v Celjabinsku zajatce, jenž z odjíždjícího vlaku ranil hozeným kusem železa našeho
vojáka. Pi vyšetování zatknuto sovtem všech deset
našich svdk. Konflikt místní, pak s Moskvou. 20.
kvtna v Celjabinsku sjezd vojska, svolaný odbokou,
jež vyslala tyi delegáty. Štáb isolován v Omsku.
Zvolen jednohlasn výkonný výbor pro pokraování
v cest. Odboka zastoupená Pavl, Závadou, Davidem a Richtrem. Sovnarkom a Maxa výhružn žádají
vydání všech zbraní. Jednohlasn zamítnuto. Nové telegramy. Odejít do lágr pod trestem rozstílení. Stejný výsledek. Odpovdli jsme obšírným telegramem,
odhadujíce správn možnost následku pro sovty. Zachyceny telegramy, nepipouštjící pochybnosti. 25. a
26. kvtna krvav napadeny naše ti ešelony v rzn3^ch místech.
nás na 42 mrtvých. Vystoupili jsme
a zmocnili se všech míst. Na hrozby Vergé ešelony
východn Nižn-Udinska vzdaly posice zbran a odejely. Ostré boje. Proti nám z polovice zajatci, hlavn
Maai, Dnes dráhy od Penzy do Bajkalu v našich
rukou.
nás na ti sta mrtvých a dvanáct set rann3''-ch. Zbraní nad poet. Nálada výborná. Sibi oištna. Národ se spojuje, žádá Ústavodárné Shromáždní.
Oposicc levých dlník malá. Zaátky vlády slibné,
však váhavé tempo a ne dosti isto. Spojenci žádají

U

i

U
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«

držeti linii; po pi"iclio(lu posil fronta na

I rálc.

'r-el)a

Nám

jednati rychle, vojensky i politicky.
cházela velmi vstíc. Prozatím jednají

by Sibi vyPavl a Kudela.

Máme

dojem, že jsme na správné cest. Potebí je nám
v politice. OCSNR ztratila veškeru dvru.
Houska dosud proti nám. Kde Maxa, nevíme, je ale ne-

vdce

možný. Klecanda zemel.
Vrátiv se ze svého poslání, tento místopedseda PVV
a doporuuje na sjezdu adu návrh, pedkládaných vlastn jeho prostednictvím Gajdou. Také
chce všechno zmilitarisovat. Demokratické ády, jimiž
ml býti zajištn vliv vojska, t. j. revoluního národa
na vedení politické hospodáské, nazývá bolševismem.
Tvrdí dokonce, že vojsko žádá zmilitarisování. Ovšem,
že sjezd boulivými projevy nevole se strany socialistického kídla odmítl
tyto mávrhy, naež navrhovatel

sám podává

i

i

i

a

malá ást

šují,

s

ním stejn smýšlejících delegát prohla-

že sjezd opouštjí.

Tak pvodní nejvyšší orgán s. revoluce na Rusi,
jenž stží hájí svou holou existenci proti vlastním, ze
své suverenity ustanoveným orgánm, proti útokm
zevn i úkladm z vnitku a pln zaujat svojí vnitní
frontou, nemže vzdorovati rozvoji reakce v Sibii.
ruském život prvním výbojem reakce je nový pozemkový zákon, vydaný sibiskou prozatímní vládou.
Tento zákon vyvolal v ruském obyvatelstvu neobyejné znepokojení a rozruch; obzvlášt v tobolské gubernii. Proto sjezd interpeluje
a žádá, aby tento

V

PVV

jasn

prohlásil sibiské prozatímní vlád, že s. vojsko
bude podporovati pouze vládu demokratickou. Ze znepokojeného svdomí delegát vzniká návrh, aby sjezdem bylo vydáno prohlášení, adresované svtové demokracii, které by jasnji formulovalo demokratické cíle
armády a objasnilo píiny jejího zasáhnutí do ruských
pomr. Avšak vydání takovéhoto prohlášení jménem
12*
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«

celého sjezdu bez ostychu už znemožnila pravice jeho.
sešli se na žádost ruských veejných pracovník
strany menševik a pravých soc. revolucioná (Maslov, Majevský) delegáti píslušníci soc. stran eskýck
a vypracovali prohlášení, jež se souhlasem
bylo vytištno a jako leták rozšiováno. Prohlášení toto,
jímž socialistické kídlo sjezdu vymezuje svj program
Rusku vzhledem k postupující reakci, a slibuje, že
nedopustí vojenskou diktaturu
pirozen zle bylo
napadáno, hlavn naší dstojnickou vojenskou skupinou.
tomto provolání, nadepsaném »Od s. socialist

Proto

PVV

vi

—

V

ruským socialistm*

se

mimo

jiné praví:

»My
mády

jako socialisté ubezpeujeme Vás, že naší arnebude a nemže býti použito k cílm protirevo-

luním.
Opakujíce prohlášení, uinná našimi oficielními zá»doasné sibiské vlád«, prohlašujeme oteven
a estn, že každý, kdo by se chtl odkloniti od splnní
tchto hesel, najde v nás svého nepítele.
Bute ubezpeeni, že úpln souhlasíme s tmito Vámi prohlášenými hesly:
Samosprávná Sibi, spojená s federativní demokratickou ruskou republikou.
Svolání tJstavodárného Shromáždní.
Nepiznání Brest-Litevského míru.
Boj zbranmi proti nmeckému imperialismu.
Zajištní obanských svobod v Sibii.
Ochrana práce a zajištní odborových organisací.
Odevzdání veškeré pdy národu.
Nedopuštní vojenské diktatury.
Tímto prohlášením podepsaní socialistití lenové
OCvSNR a PVV a 19 sjezdových delegát
vesms
stupci

—

organisovaní píslušníci socialistických stran ve vlasti
vzali sami na sebe smle zodpovdnost, již ješt ne-

—
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^ávno dával celý sjezd svými
vanvmi ruskému národu.

zítka «, deklaro-

»úk(ily

\nastní úkol sjezdu byl splnn, když byla vydána demokratická zízení, jež obsažena jsou v »Rádech a resolucích I. vojenského sjezdu«, prvním to pokusu o ústapochopení celého druhého
vu demokratické armády.
jejich suché paobdobí historie legií nutno tu uvésti

K

i

ragrafy.

Ustanovení a ády, vyšlé z prvého sjezdu jako první
ústava s. vbec, byly v hlavních rysech následující:
Ústedním a ídícím orgánem s. revoluního hnutí
vbec uznána CSNR v Paíži s Masarykem v ele, vedoucím orgánem pak s. revoluního hnutí na Rusi stanoven Snm s. revoluce a OCSNR.
Pravomoc tchto tí orgán vzájemn mezi sebou
byla vymezena následovn:
Snm s. revoluce na Rusi byl rozhodujícím orgánem s. revoluního hnutí na Rusi. Do jeho pravomoci
spadalo urování smrnic politiky s. revoluce na
Rusi (pokud šlo o otázky diplomatické, v souhlase
s CSNR.),
stanovení zákonit pro vyízení správních
záležitostí. Zvlášt jemu vyhrazeno: rozhodnutí o rázu
s. armády i stanovení zásad o pípustnosti vystoui

pení z vojska:
stanovení a

n

a

pjky),

rozpotu

a

stanovení

zmna zákon o nabý^vání píjm (dastanovení zásad v3''-dajných, schvalování

uzávrek;
i

zmna

zásad pro jmenování a povyšování

dstojník, vojensk3^ch úedník

i

poddstojník,

zm-

i
vládním dozoru ve
vojsku, usnášení se o zákon trestním, ádu trestním
disciplinárním, zákonu o organisaci soudu.

na zákona o volených orgánech
i

Zmna
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všech usnesení sjezdu s. vojska a snmu; schvalování
zpráv presidia i len OCSNR.
Snmu píslušela dále volba OCSNR (krom pedsedy, jímž ustanoven na Rusi dlící len CSNR). lenové OCSNR voleni byli snmem na jeden rok, snm
ml však právo volené ped vypršením lhty odvolati.
Návrh na svolání mohl uiniti pedseda OCSNR.
Z uvedeného je patrno, že snm s. revoluce na Rusi
byl nejdležitjším a rozhodujícím orgánem ruských
legií. OCSNR
byla jím volena a jemu zodpovdná.
byl
orgánem zákonodárným a kontrolním,
i

i

Snm

OCSNR

pouze pedstavovala na venek s. revoluní

hnutí na Rusi, vykonávala usnesení snmu a vyizovala všechny záležitosti správní.
Pokud se týe svolávání snmu, platila následující
usnesení:
svolává
dle poteby, jakož i v tom
pípad, když o to žádá s udáním programu nejmén
jedna tvrtina jeho len. Prohlášení o tom musí se

Snm

OCSNR

písemn pedsednictvu snmu,

státi

o svolání

s

OCSNR

jež

OCSNR

a jestliže

dorozumí
neuiní do

se
tý-

dne opatení o svolání snmu, má pedseda snmu právo svolati snm sám. K platnosti usnesení snmu bylo
potebí pítomnosti alespo poloviny len a aby se
vyslovila pro návrh nadpoloviní vtšina pítomných.

To znamená
hala se svolati
jej

i

proti

vli

tedy: v

snm,

jejich

ml

jeho

že

by

OCSNR

pedseda právo

zdrásvolati

OCSNR.

Vzájemný pomr
niení

pípad,

snmu

k

CSNR

v Paíži, rozhra-

kompetencí stanovilo (krom nutného souv otázkách diplomatických) pouze zvlášt-

hlasu CSNR
ní ustanovení, jimž ureno, že pedsedou
je
na Rusi dlící len CSNR. Byla to tedy funkce nevolená,
virilní. Tento pedseda
býti uznávanou autoritou

OCSNR

i

ml
OCSNR

nutným pojítkem mezi
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a

cizími

vládami,

iake)ž

i

()('SNK

s. organisaccnii. Jemu

ostalninii

a

vliraženo právo ešiti diplomatické otázky,

l)ylo

\

emž

ostatní

poradní.

V

pi

lenové pedsednictva OCSNR mli hlas
pípad, že by nebyl v Rusku pítomen len

CSNR, mla

tato právo jmenovati svého plnomocníka,

který by zúastnil se vyizování záležitostí politických,
ale pouze na roven s ostatními leny pedsednictva

OCSNR.
Jeho další práva a ustanovení pro pípad, že by pido konfliktu se snmem, obsahují následující od-

šel

stavce:

Pedseda OCSNR má právo zastaviti svým vetem
výkon usnesení snmovního. Vyjádení o tom nutno
bylo uiniti pedsednictvu snmu do týdne od uinného rozhodnutí.
Pedsedovo veto mlo za následek, že usnesení muselo znovu projednáno býti snmem téhož složení; bypak usnesení pvodní pijato beze zmny, ml
tento pedseda OCSNR právo rozpustiti snm a rovnž naíditi nové volby, které mly býti provedeny tak,
aby snm nového složení se sešel v dob jednoho msíce od rozpuštní.
Usnesení snmu nového složení v této záležitosti nelo-Ii

mohlo býti zastaveno.
Tímto zákonem stanovena svrchovanost snmu jakožto pedstavitele vle lidu proti vli kohokoliv: byl
to vrcholný demokratický zákon celého zízení vnitní-

ho ruských legií. Obrana revoluního kolektivu ped
pokusy o diktaturu garancie práv dobrovolník stráž
u pokladu svobodv a moci, sveného rukám vdce.
V nepítomnosti pedsedy OCSNR mli jej zastupovati místopedsedové v tom poadí, v jakém ])yli
zvoleni. Nemli však týchž práv, jako pedseda sám:
oni mohli ešiti všechny politické záležitosti pouze koIcíriáln s pibráním sekretáe dvrníka CSNR.
:

:

i
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Ostatní lenové OCSNR byli zodpovdnými správjednotlivých odbor.
Položil-li pedsedající len
CSNR veto proti rozhodnutí OCSNR, mla záležitost
býti pedána na rozhodnutí snmu.
Správních odbor bylo 12: finanní, vojenský, náborový, zásobovací, právní, zdravotní, sociální pée, propaganí, osvtový, národohospodáský, slovenský a
krajanský.
Pro hospodáskou revisi innosti OCSNR zízena
zvláštní tílenná revisní komise, snmem volená, která
o své revisi mla podávati zprávu snmu a jíž všechny
výkazy o hospodaení i s akty o revisích, provedených
finanním odborem, mly býti zasílány k vyjádení díve, než byly pedloženy snmu.
Zvláštním zákonem vymezena práva a povinnosti poslanc snmu. Stanovena jejich imunita; oni vyjmuti i z
disciplinární moci vojenských velitel. Volební ád byl
demokratický. Volby byly tajné a pímé. Jedinou výjimkou z rovnosti hlasovacího práva byl slovenský volební okres, který
vysílati 10 poslanc,
více, než by mu dle poetného zastoupení píslušelo.
Jeden poslanec pipadal na 800 voli, tedy pibližn
na jeden prapor. Každý pluk tvoil vždy jeden volební
okres a volil tedy normáln tyi poslance. Volb}^ ídilo
plukovní zastupitelstvo (volená instituce v pluku) a
volebním místem byly roty a ásti jim na roven
postavené. V nich volby ídil rotný dvrník, volený
rotou. Volební úast byla povinná. Za zvoleného považoval se ten, kdo obdržel nejmén nadpoloviní vtšinu
hlas, v opaném pípad bylo nutno provésti užší
volby.
Vzhledem k pozdjším událostem jsou dležitá na
prvém sjezdu pijatá pechodná ustanovení k organ isanímu volebnímu ádu. Jimi se stanoví, že:
ci

ml

i
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pomrn

sjc/.d .s. Nojska volí OCSXR dle |)ra\ idcl
1. první
pravomoci, ukázané v orgaiiisaníni áde:
2. pedsednictvo prvního sjezdu až do sestoupení se
snmu vykonává funkce vyhrazené organisaním a volebním ádem pedsednictvu snmu.
3. OCSNR je povinna ihned po ukonení prací sjezdových vypsati volby do snmu dle pravidel volebního
ádu i jména zvolených, s udáním ástí, ve kterých se
zdržují, oznámiti v »Cs. deníku« a sdliti je pedsednictvu sjezdu.
Nepsobí-li v den vypsání voleb volené orgány dle
ádu usneseného na I. sjezdu, ídí volby plukovní a rotné výbory.
4. PCSNR zvolená na sjezdu je zodpovdná snmu,
který také má právo provésti nové volby jejích lenu.
nov zvolený musí býti svolán nejpozdji
5.
do tí msíc od ukonení prací I. sjezdu s. vojska.
6. Zákon o právech a povinnostech len snmu platí
pro delegáty I. sjezdu s. vojska.
i

Snm

I. sjezdem bylo
práva a povinnosti,

Zvláštní institucí, jejíž další trvání

potvrzeno a uritji vymezena
byla zastupitelstva.

Pvod

i

—

oprávnní

jejicli

její

nutno

hledati

—

v

ruské

ve vdích
samém jejím poátku
orgánech vzbouených mass. Je pirozeno, že když
v beznové revoluci znien byl starý aparát carské moci.

revoluci

a na

kdvž na konec v listopadové revoluci tak zv. »revoluní
(jejichž
výbory« první prozatímní vlády kadetské
úkolem bylo, hasiti strašný požár lidové revoluce)
byly smeteny mohutným proudem ohromné vtšiny národa, že na jejich místo vítzné massy postavily orgány
své moci, svého revoluního násilí. Byly to orgány,
jež šlv v ele vzbouených mass. jež v ele proudu nei

—

—
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vli. Ony musily z revoluního lidu vyjiti,
musily býti lidem voleny nebo uznány.
Pirozen, že proud revoluce nezastavil se u carské
uniformy. Ba naopak, revoluce musila v prvé
vyrvat carské moci jeji nástroj
carskou armádu.
Strašná svtová vojna umožnila revoluci vítzství. Pojem útisku a svobody, nespravedlivost
spoleenských tam byla demonstrována nejmarkantnji pomrem mezi carským dstojníkem a vojákem. Mohlo-li
býti vtšího agitaního hesla pro vzpouru, než byl na
p. nápis u vchodu jednoho z kijevských park:
»Psm a vojákm vstup zakázán !« Bylo-li teba agitace pro revoluci tam, kde bezprávé, hladové massy
lidského davu, bez konce a bez výsledku umírající
v blát zákop »za cara a vlast«, léta patily na hrstku
svých pán a velitel, placených zlatem, hýkaných i
napájených vínem a okrádajících pi tom téhož »cara
sly jejich

ad

—

ád

vlast«? Bylo-li teba po revoluci dokazovat vojákm,
dstojník miluje svého »cara a vlast«, svj starý
život více než je a jejich hrubou revoluci? Bylo-li teba
dokazovati, že dstojnictvo touží po návratu starých
dob své moci a že nenávidí revoluní vládu?
Kdo pochopil svým srdcem toto lidské, pochopil
ohromný rozpor, i vášnivost srážky, i ukrutenství
rudé revoluce mass, zatlaených v temno nevzdlanosti,
bílé kontrarevoluce vrných »caru a vlasti« dstojník. Ten pochopil, že revoluce, onen zoufalý skok
do boje za práva vyddných, mohla opíti se pouze
o ony temné massy v šerých pláštích, o revoluní rady
jejich
o jejich komitéty. Dstojnictvo znamenalo
pro ni naopak nepátelský svt, sražený pouze zoufalstvím prvého skoku k zemi.

i

že

i

i

—

—

Takovým tedy
krajn demokratickým orgánem
byly ony revoluní rady a komitéty
sovty pracujících
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a bojujících.

Jenom

—

ty

mly

autoritu,

jenom ty

ini)lil\

(láti

vládnimt a ovládnout

moc svVm vdcfím

a

stichii,

vclitelnni.

jenom ty mohly
Taková 1n'la a

musila býti revoluní demokracie.
Sovty a komitéty, které vznikaly práv na místech boj a srážek, v obcích, továrnách, rotách spojením v organisaci, vystavly ústavu svoji postupn
podobn
vvvvšující se až k ústedí. Šly v ele lidu
na dobyté posici se
jako velitel v ele vojska,
zbraní v ruce tvrd pi^ed protiútoky hájily vládu, vyrvanou násilím v boji. Toto sovtské velení na dobytých l")arikádách v ele vzbouených proletáských mass
(obrovské vtšiny ruského národa), tato revoluní diktatura vyšla tedy zcela pirozen z nutnosti, kterou
pináší vždy a všude sám akt násilné revoluce neorganisovaných široký'ch mass utlaeného národa. A leží
už v pojmu samém, že toto velení revoluní je v prvé
velením nad revolucí, nad revoluními massami,
vepodobn jako » eské velení « znamená v prvé
lení nad Cechy. To všecko ostatn platí pro každou
pro
revoluci, i pro každou kontrarevoluci. Platí tedy
eskou nacionální revoluci. To všecko vdl Masaryk,
když na
kde to bylo možno i nutno v zájmu sa-

—

ad

—

ad
i

pd,

cíle, svolával revoluní snm a nekomitéty (zastupitelstva). To nepochovšak mnozí adoví vzdlanci v uniform revolu-

mého spoleného
chával
pili

voliti

dstojník.
Pravomoc vojenských komitét byla

ních

za vlády Ke-

renského stanovena zvláštním naízením. Ponvadž
pak naše dobrovolecké legie byly v té dob souástí
ruské armády
(v níž
je musil zachvátiti proud
revoluce)
vztahovalo se toto naízení i na n. Naízení ona byla však dosti nejasná, vymezení pravomoci této nové instituce bylo obtížné, takže v našich
legiích pociovala se poteba tuto neuritost odstraniti.
Jsk z dívjšího známo, tuto vadu odstraniti,

—

—

i
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:

uriti hranice kompetence volených org-án, bvlo úkolem I. voj. sjezdu. Jím také skuten uzákonn zvláštní
ád pro komitéty, jímž dán pak také eský název
zastupitelstvo. Tento ád stanovil, aby v každém pluku
Yoleno bylo z pléna celého pluku devítilenné plukovní
zastupitelstvo. Toto dlilo se na pedsednictvo a odbory: hospodáský a vzdlávací. Psobnost jejich byla:
a) politická, záležející ve spojení OCSNR s ástmi
a sjednocení voják na naší politické základn, vyluující jakékoliv stavovské nebo stranicko-politické

—

smry;
b)

kontrolní ve

c)

osvtová.

Vyloueno

vcech hospodáských;
,!i

Rozpustiti plukovní zastuprávo jedin OCSNR na základ žaloby, podané Ví rotných dvrník. innost plukovpitelstvo

vše ostatní.

mla

ních zastupitelstev vymezena takto:
1. plukovní zastupitelstvo vyizuje všechny ty záležitosti, jimiž
stará se o hmotné i duševní
poteby s. vojáka, jsouc prostedníkem mezi plukem
a OCSNR, jíž podává zprávy o potebách pluku.
2.
pedsednictvo representuje zastupitelstvo, intervenuje, ídí své kanceláe, svolává schze zastupitel-

OCSNR

stva,

dvrník

sekcím

i

dvrníkm,

které jeho ásti

fondy

a jich

pomocník, rozdílí záležitosti
svolává schze pluku nebo n-

za souhlasu velitele pluku, spravuje

atd.

sekce hospodáská kontroluje hospodáství pluku
tchto zásad:
usilovn napomáhá správnému pravidelnému vedení
plukovního hospodáství a všemožn inem podporuje
všechny zízence, pracující v plukovním liospodáství
kontroluje veškerou innost všech hospodáských zízenc pluku, jako náelníka hospodáské ásti, poklad3.

dle
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:

nika,

skladnika. obchodvcdoucicli

i

prodava

\

ojtn-

základ tchto pravidel:
lenové hospodáské sekce nebo jiní dva
píslušníci pluku, jmenovaní plukovním zastupitelstvem, úastní se každomsíní
roní revise plr.kovních hotovostí, úetní zprávy
úetních knih a doklad. Nálezy této komise pedkládají se veliteli pluku
ohlašují se rozkazem plukovním s poznámkami plukovníka o odstranní zjištných snad vad a nedostatk;
b) ku všem znanjším nákupm nebo opatením
nákladnjších vcí pro pluk a jeho zízení naznauje
se nejmén jeden len hospodáské sekce. O poteb
naznaení len do komise a jejich potu vyrozumívá
se zavas pedseda plukovního zastupitelstva;
c) lenové hospodáské sekce naznaují se do všech
hospodáských a jiných komisí pro píjem vcí (zásob
^ké prodejny atd. na
a)

dva

i

i

i

jmenovati

i

odv,

obuvi atd.)
komise mže plukovní zastupitelstvo
jiné píslušníky pluku, neleny zastupi-

potravin, píce,
d) za leny

;

telstva, jsou-li odborník}^;
e) lenové hospodáské sekce naznaují se plukovním zastupitelstvem k zrevidování zásob ve skladišti

(jednak, jak zásoby jsou chránny ped zkázou, jednak
k zjištní, zdali zásoba množstvím, jakostí i druhem
odpovídá záznamu). K tomu úelu velitel pluku vydá
jim písemné plnomocenství
f) zízenci hospodáské ásti pluku, pokud možno
široko zasvcují leny plukovního zastupitelstva do
všech odvtví plukovního hospodáství. lenové plukovního zastupitelstva mají právo obraceti se s dotazy do plukovní hospodáské ásti
divisního intendantstva:
g) plukovní zastupitelstvo k objasnní hospodáských otázek mže pozvati do svých schilizí náelníka
i
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;

;

;

hospodáské ásti pluku, pokladníka jiné zízence hospodáské ásti pluku
h) zodpovdní za všechny hospodáské operace jako
díve jsou zízenci hospodáské správy plukovní. lenové plukovních zastupitelstev jsou zodpovdní za
i

svoji kontrolní

innost;

j) ke kontrole hospodáství divise a korpusu vysílá
plukovní zastupitelstvo jím voleného kontrolora k revisním schzím, svolaným plnomocníkem,
4. Sekce kulturní a) sestavuje program vzdlávací
innosti pluku, stará se o zízení knihoven, ítáren,
poádání pednášek, opatení materiálu k nim i pednáše, zízení divadla, poádání koncert, her, zábav,
vydávání plukovních asopis, kroniky, pamtních
spis, almanachu, školy jazyk atd.
b) zahrnuje do své innosti i program stávající už
k toumlecko-literárn-statistické komise (Umlist)
mu úelu má právo vyhledati z píslušník pluku ku
práci kulturní kvalifikované odborníky (spisovatele,
výtvarníky, statistiky, hudebníky a j.)
e) všechny veejné, vzdlávací
zábavní podniky
píslušník pluku vyžadují svolení plukovního zastupitelstva, kteréž uruje, jak naložiti s istým výtžkem
vede kontrolu takových podnik. Ustanovení
toto vztahuje se
na plukovní hudby;
d) dbá o úelné prospívání podnik (plukovních fotografických laboratoí) a kontroluje jejich innost
programovou. Dbá, aby sbírky byly vas (periodicky)
sousteovány v ústedním archivu s. vojsk (museum)
a aby v ústedí bylo dostatek propaganího materiálu.
Kulturní sekce má právo navrhovati na místo plukovního fotografa kvalifikované odborníky, pihlížejíc
k služb bojové.
5. Plukovní zastupitelstvo jmenuje své zástupce do
lékaských komisí, urených k pehlídce zdravotního
;

i

i

i

i
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k vyazeni jednotlivc
podružným nebo tylovým.
6. Plukovní zastupitelstvo vede seznam (pipadne
adresá) trvale nebo doasn uvolnných od služby invalid a kontroluje výplatu piených jim požitk.
Plukovní zastupitelstvo vede seznam padlých a ze-

stavu

niužstva,

sniujícícli

k pracím

msín

melých bratr, který odesílá
do vojenského
odboru zárove s cennými pozstalostmi po mrtvých,
za úelem odevzdání tchto píbuzným ve vlasti.
7. Náhradníci úastní se schzí zastupitelstva s hlasem poradním, s právem initi dotazy a dávati návrhy.
8.

Plukovní zastupitelstvo pracuje v kontakte

s

ve-

litelem pluku.

Pojítkem mezi rotou a plukovním zastupitelstvem
rotou volený dvrník. Jemu ku pomoci voleni
byli dva pomocníci, první pro kontrolu rotného hospodáství, druhý pro obor vzdlávací. innost jejich
v rot byla obdobná jako innost zastupitelstva v pluku. Obzvlášt dvrník v souhlase s rotou navrhoval
po dvou kandidátech na každé místo rotných hospodáských zízenc a velitel roty ml právo pouze jednoho z nich potvrzovati.
Aby lenové plukovního zastupitelstva mohli skuten své funkce zastávati, byli osvobozeni ode všech
dvrníci
cviení. Ze stejných
prací, služeb
rotní a jich pomocníci byli mimo boj osvobozeni od
služby a prací, krom vojenského výcviku. Oni nemli
býti peloženi bez vdomí zastupitelstva ásti a nebyl

dvod

i

mli

býti

mocí

velitele,

trestáni

za

disciplinární

nýbrž soudem.

stupitelstva ve

výkonu

pedpisy, vyplA^vající
stavenému.

z

jejich

i

pestupky pravo-

Na leny plukovního

za-

funkce nevztahovaly se
k ped-

pomru podízeného

191

Naskýtá

byly tyto instituce v eské arna Rusi úelný, byly nutný?
Byly i úelný,
i
nutn}'! Bez nich nebylo »všenárodni« armády vbec. Bez nich v revoluním ovzduší s rozbitými starými autoritami, v prostedí, kde za zády dstojníka
nehrozil mocný pinucující aparát státní, nebylo moci
velitelské. Bez nich massy nepodídily by se dobrovoln dstojnictvu, jež postavilo se jako privilegovaný
stav nad n. Bez nich nebylo vojenské discipliny. Ponvadž nebylo jiné autority než sám kollektiv lidu,
jenž chtl sloužiti sám sob, podizovati se samému
sob a snášet utrpení vojny za ideál lepšího bytí samého sebe. Dobrovolník-revolucioná, obtující všecko za svj ideál, nechtl dáti si vzíti právo uriti cíl
své revoluci a kontrolovati cesty její. Jeho zastupitelstva byla lánkem, spojujícím massy dobrovolc s vedením. Pokud toto šlo poctiv v duchu a k prospchu
podízených mass ke spolenému cíli, musilo toto zízení upevovati
k vedení a autoritu velitel;
v opaném pípad práv odtud musil vyjíti první a
nejvtší odpor. Jist, že není teba dokazovati, že
nejmocnjší a vítznou nakonec v revoluní epoše ukázala se vždy armáda dobrovolná s jedin možnou
disciplinou dobrovolnou, slitá v jedno tleso spolenou
ideou.
nás dokázal rok 1918 sílu takové armády,
stmelené komitéty a rok 1919 bezmocnost armády,
zbavené komitét v rukách dstojnictva.
V ceiku je možno charakterisovati zastupitelstva
ostatní volené instituce jako skutené orgány eskoslovenské revoluce. Byly to i mly býti orgány
odbojného národa, rady voják a oban, representanti »lidu ve zl)rani«. Nebylo jiné síly, jiné moci,
jiného veejného mínní. Pozdjší vnitní boj o
je bojem o konený cíl lidové revoluce
skuteným
bojem o demokracii.
se otázka:

mád

—

dvru

U

i

—
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n

Zvláštním orp^áncm v armád byli plnomocníci (koniisai), jichž úelem bylo provádti kontrolu ve vojsku se shora. Oni byli souasn dvrníky OCSNR
v jednotlivých ástech. Zpsob vzniku tchto orgán
je

obdobný

se

vznikem zastupitelstev. Byli (^CSNR

vysílaným pojítkem mezi ní a vojskem, kontrolou
vládní nad vojskem. Zodpovdní byli snmu a OCSNR.
Mli jim (snmu a OCSNR) býti zárukou, že ve.škerá
innost ve vojsku se strany velení a podi^ízených pjde v intencích snmu, které sti^ežiti mla ustanovená
jím OCSNR. Mli vas paralysovati všechen odboj,
který by kdekoliv ve vojsku vznikl proti tomu, co
ustanovil snm. Pirozen po záchvatu vlády uritou
skupinou stali se oni
pokud vbec byli ustanoveni,
pouhými agenty své vlády proti snahám lidu.
disciplinární ád,
Sjezdem ustanoven byl konen
vymezující disciplinární pravomoc velitel, vypracován statut polních soud, upravena vnitní organisace
a postaráno o zaopatení invalid.
Takové byly první eskoslovenské zákony, jak dali je
na
nacionáln-revoluní demokracie spojení, první
a jediní tehdy obané republiky.

—

i

pd

Ovšem

že

pedloha o zastupitelstvech,

jich

pomoc-

ných orgánech a plnomocnících vyvolala na sjezdu
vášnivý boj. FIravice, zejména dstojníci, jsoucí v menšin, vedli proti všem tmto pedlohám obstrukci. která však levicí, zastupující pevážn mužstvo, byla zlomena.
Ku konci svého zasedání sjezd provedl volby OCSNR
v Rusku.
Místopedsedy zvoleni: B. Pavl, Dr. Jesenský, Dr.
Patejdl, sekretáem F. Richter. Dalšími leny jejednotlivých odbor stali se:
Medek, náborového: Davojenského:
finanního: Šíp,
viá, zásobovacího: Dr. Suchý, právního: Dr. Svobojími

13

zvoleni

a

správci
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pée: Kysela, propaganího: Dr. Kudela, osvtového: Polák, slovenského: Orišek, krajanského: Janík, národohospodáského:

da, zdravotního: Dr. Girsa, sociální

Král.

Zvoleno bylo 7 socialist, 7 píslušník mšanských
stran a dva Slováci.
Zaátkem srpna 1918 sjezd ukonil své práce a s živým ješt vdomím své dobré vle poslal o tom zprávu
do Paíže:
»Ceskoslovcnské Národní Rad!
První sjezd s. vojska na Rusi ukonuje dnes své
práce, zahájiv nové období ve vývoji našeho revo-

luního odboje.
Z obav o existenci našeho vojska

a

budoucnost s.

revoluce vyplynulo známé Vám rozhodnutí eljabinských pedporad, v3^tvoivších .novou situaci mezinárodní, která nás nutí zstati prozatím v Rusku.
Tím pirozen pipadl sjezdu úkol upraviti nkteré
ády pro vnitní zízení vojska a reorganisovati naše
politické vedení na Rusi. První paragraf nového »Rádu
o organisaci s. revoluního hilutí« zní:
»IJstedním a ídícím orgánem s. revoluního hnutí
jest Cs. Národní Rada s prof. T. G. Masarykem v ele.
Vedoucím orgánem s. revoluního hnutí na Rusi
je snm s. revoluce i Odboka Cs. Národní Rady
v Rusku. Do Odboky zvolil sjezd dne 3. srpna tyto
bratry: za místopedesedy Bohdana Pavl, Dra Jana
Jesenského Dra Josefa Patejdla; za tajemníka: Františka Richtra; za leny: Josefa Davida, Dra Václava
Girsu, Františka Janíka, Jaro Krále, Dra Josefa Kudelu, Josefa Kyselu, Rudolfa Medka. Martina Oíška,
Františka Poláka, Dra Václava Suchého. Dra Viktora
Svobodu a Františka Šípá.
státoprávn
Cs. vojsko na Rusi je dnes organisan
úpln samostatná vojenská jednotka. Chováme nadji,
:

i

194

«

že tento

skuteny

stav bude

formáln

i

z

mezinárod-

ního stanoviska spojenci u/nán.
l^jišujeme \'ás znovu, že s. flokrovolníei na Rusi
v jednotu}' ch a ukáznnýcli radách pod Vaším vrchním vedením ve svatém l)()ji za svobodu s. národa
a vítzství svtové demokracie vytrvají až do konce'

Nové
volby'a

OCSNR zl)ývahi
bhem 3 msíc,

t.

povinnost vypsati zákonné
j. nejpozdji poátkem Hsto-

padu svolati už zákonný Snm s. revoluce.
Sjezdová usnesení byla snesena v celek a vydána
tiskem jako »Rády a resoluce I. sjezdu s. vojska«,
nabývající zákonné platnosti od toho dne, kdy byla
odhlasována sjezdem.
Ale bohužel samo uvádní
jia resolucí«
ných usnesení sjezdu v život bylo sabotováno. Nebo
v praktickém život v armád moc vrátila se k tm,
kteí na sjezde byli v menšin. Ani píkazy OCSNR
se neprovádly. Tak na p. aniž by. vykalo sjezdového
usnesení, zrušilo velení vladivostocké skupiny plukovní
i
rotné výbory. Gajda pirozen vydává napoád rozkazy, odporující sjezdovým usnesením.
všechno dstojnictvo, zvlášt II. divise pod
vlivem východu (Gajda, Vladivostok) zstalo jednomysln pi svém odporu
sjezdovým usnesením.
Pouze zvýšení platu dstojnictva, stanovené sjezdem,
pijato všude se vzácnou jednomyslností. A pi tom
politické vedení nemohlo, i z ásti i nechtlo projeviti dosti síly ku prosazení autority zákona
neposlušným dstojnickým sborm a inilo jen ústupky
na škodu veejného prospchu a na škodu zájm mužstva. Ovšem byly
estné výjimky na p. v II. divisi
u 6. pluku. Kdežto u druhých pluk zpravidla zizování
innost plukovníci! zastupitelstev byla bez ohledu na pocity podízených dstojníky sabotována,

»ád

i

Tém

vi

vi

i

i

'
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»Rády a resoluce« pro velení 6. pluku na
dlouho pevným zákonníkem. To bylo však také jakožto pramen dvry k velení píinou, že pluk zstal
pomrn nejdéle v rukou svých dstojník.
staly

se

A pak konec konc všechna ona práce sjezdu,
všechna ona nová naízení zstala v této dob bez
vlivu na rozvoj událostí a vbec
bez praktického použití. Vojsko, roztroušené po celé Sibii, bylo úplné
zaujato konáním své domnlé kolektivní vle. Zájem
jeho cele obrácen byl k nové skvlé vojenské sláv a
tak oteveny zstaly dokoán dvee ostentativnímu
ignorování i sabotáži nové ústavy se strany velícího
dstojnictva. Ostatn, jak již eeno,
OCSNR sai

i

ma

— netoliko

se

»vládou«, nejevila

její

cílevdomý

spiritus rector

zvláštního zájmu

(ke

—

stavši

své

po-

zdjší vlastní škod) na praktickém demokratisování
vládní soustavy jmenováním plukovních plnomocník,
vybudováním fungující sít volených orgán v armád, hlavn plukovních zastupitelstev atd. Ale nejen
to, ona spíše projevuje tendenci odkládati pedepsaný
(II. sjezd) a vyhýbati se osobn nepohodlným
zákonm, stanoveným I. sjezdem. Za takových po-,
ovšem muselo následovati
u nás to, co následovalo vždy v podobných situacích. To jest: postupné vzdalování se vedení od proudu »vedených«
mass, jež rodilo stále rostoucí rozpory a zrálo k ne-

Snm

mr

i

vyhnutelnému konfliktu. A teprve, když odklon od
mass uzrál v napjetí, když vyrýsoval se uritji
ped oima armády, tíhnoucí do pirozeného svého
eišt, pak teprv vle mass našla svoji zákonnou cestu,

urenou ády

a resolucemi

I.

voj.

prve tehdy objevuje se jejich smysl
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i

sjezdu; a te-

význam.

Vlil.

Vystoupením, jímž dán

armád nový

cíl,

zanikla

pvodní

idea, sjednocující eskoslovenské legionáire.
Národní revoluní armáda ztrácela rychle tu morální
páter, již dává moment spravedlnosti, obsažený v každé revoluní idei. Jestliže pi probíjeni se na východ
mohl se ješt cítiti tento moment v spravedlivé vli
k odjezdu z Ruska i k sebezáchran, jestliže byl s to,
podnítiti massy k hrdinským
v první dob, i
zahaliti mnohou drsnou skutenost, tož nebylo to-

inm

hoto momentu vbec v útoných akcích smrem na
západ a zvlášt po dosažení cíle, po otevení cesty
k Vladivostoku. Na místo idee vyzvednut primitivní
ideál vojáckosti, místo velikých hesel revoluního odboje zbývá emeslné »bílit«. Místo velikých lidských
ctností revolucionáe slaví se a chválí pouze zvíe v lo-

vku.

Sám

Gajda, dostav se až do Vladivostoku, instinkže na další jeho cest hybnou silou armády mže býti ne láska k vlasti a národn revoluní zápal, ale pouhá slepá oddanost k vdci. Proto
tolik úsilí vnoval tomu, aby pipoutal k sob vojsko; proto ješt ped pevedením východních ástí
na západní frontu pikazuje 8 až lodenní odpoinek
pro východní skupinu se všemožnými požitky, rozdávání
líhu nevyjímaje a neohlížeje se na zoufalé telegrafické
prosby Syrového o rychlou pomoc hroutivší se volžské
front. Místo národní revoluní armády mla býti
stvoena Gajdova armáda, oddaná ne ideálm, ale
osob »mocného a štdrého« Gajdy. Ona mla jednotným, náhlým objevením se na západ stvoiti ostrou,

tivn

cítil,

neoekávanou
svého

zmnu

kritické

situace

k

nové sláv

velitele.
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Odtud pokraování

anské

válce, cizí

v

bojícli

na ruské

púd

obdemoraliv

eskému lovku, poalo
s druhé strany práv odtud

sovati ideové vojsko. Ale

zaínají se objevovati první jiskry odporu proti poaté dráze v ojedinlých duších ideálních dobrovolník, odporu, z nhož rozhoelo nové hnutí ruských
jim pozdji novou ideu spravedlnosti,
nový tmel a nový rozmach nadšení.
Tento vývoj k nové revolunosti, toto probuzení šlo
zvolna tím tempem, jak rostl sklon k reakci a k rozvratu v ruském prostedí. Rozvoj »osvobozené Sibie«
stal se nadšeným a nezkušeným echoslovákm náprvé dny oni mnoho vzornou politickou školou.
ili a mnoho snili. Když po skvlém dobytí magistrály,
která sama znamenala vlastn celou Sibi, po spojení
obou aktivních skupin, sibiské a penzenské, generál
legií,

jež dalo

V

Céek

naídil: »oznámit všem bratím, že na základ
rozhodnutí sjezdu sboru, v souhlase s naší Národní Radou (!),
po dohod se všemi spojenci, náš sbor uren
jako pedvoj spojeneckých sil, a že instrukce vydané
štábem armádmiho sboru mají jediný úel, vybudovati protinmeckoii frontu v Rusku ve spojení s celým ruským národem a našimi spojenci, « tu není pochyby, že nacionální nadšenci eští vili tmto velkým slovm. Snili o zázrané, všenárodní, všeruské
i

stmelené novým zázran vzkíšeným enthusiasmem pro novou vojnu s Nmeckem. Vždy všichni ruští pretendenti na politickou roli pod ochranou
našich bodák jim takový cíl ochotn slibovali, ovšem
až po svržení bolševismu.
Brzy ale zkušenosti pouily nás o nemožnosti onoho
spojení s »celým ruským národem« a našimi spojenci.
Od spojení s Vladivostokem bylo známo, že spojenci,
nejednotní v ruských otázkách mezi sebou, na tuto frontu nei)ijedou; a uvnit Ruska nebylo lze žádným isi-

jednot,

—
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lim vykouzliti onen
v.

onocli nejvýš

»cclý ruský národ^^; zejména ne
a pestrých element býva-

rznorodých

lých aktivních ruských poUtiku, vtšinou generál bez
vojska, vynoivších se ve stínu našich vítzných bodák. Jedin všcruským byl tehdy snad instinktivní
odpor k jedinénui ochotnému »našemu spojenci«, Ja-

ponsku.

Za

všichni bývalí politikové se stejnou sebeve všech vhodných stediscích snažili se tvoiti »vlády«, ochotné vládnouti »vší ruské zemi«. Jeto

dvrou

jich reaknost zhušovala se postupn od západu na
východ, od hranic ])olševických k mikádovým. V Samae revolucioná Cernov obnovoval svj ztracený
nejvyšší státní úad pedsedy ÚstavíKlárného Shromáždní. Šetrný k dlnickým sovtm propaguje heslo
»za revoluci a Ostavodárné Shromáždní«. Ale v Charbin, na druhém konci magistrály, na hnijících, revoluci
odplavených zbytcích carského Ruska, stavl svoji moc
Semenov a Chorvat už za úinné podpory mikadovy.
Na konec však ze všech tch rzných zárodk vlády
zbyli dva hlavní soupei: první sibiská vláda v Omsku,
u níž pevnými sloupy »nového poádku « stali se vSemenov a Chorvat, takže jí zbyla jediná fronta obrácená na
levo a na západ, a druhá ruská samaská vláda, eserov-

ská, jež

odvážn

ohlásila fronty

dv.

Sibiská /lada v Omsku, jako prvorozená,
šla

pvodn

z téže

autority jako

starého Cstavodárného

samaská,

jež

vy-

to jest ze

Shromáždní (Komu, Sibko-

mu, Duma), probíjející se k
Sibie, mla již uritý vývoj

sjednocení protibolševické
do pravá /.i sebou. Jak již
eeno, eské vystoupení rozdlilo ustavivší se »Sibiskou vládu« eserské Dumy na
asti. Pedseda Derber s ástí ministr zstal odsouzen k neinnosti ve
Vladivostoku a pouze netrplivé pohánl, rozvoj událostí na východ. Ostatní ministi, roztroušení uvnit

dv

1^9

Sibie, pekvapení cizím zasáhnutím, neudrželi všichni
jednotnou protibolševickou orientaci. Proto na záchranu autority »dumské sibiské vlády«, na záchranu hesla Ústavodárného Shromáždní ped vystoupivšími
s Cechy dstojníky prohlásili lenové »Sibiského komitétu ústavodárného shromáždní« (Sibkomu) pedseda Boris Markov a plnomocník Pavel Michajlov na
místo vlády pouze »omský komisariát sibiské vlády «,
opírající se o Cechy, ale za to od prvého dne nenávidný carskými dstojníky.
Pokud úspch povstání byl pochybný, pokud rudá
vojska stála ješt na sibiské
nedaleko od Omska na jekatrinburské železnici, pokud bylo ješt nebezpeno na exponovaném vládním míst, pokud sám
úspch díla vyžadoval opatrnost ped znepokojeným a
nerozhodným lidem, v jehož duši byly ješt píliš erstvé
stopy revoluce, dotud reakce nehlásila se zjevn na exponované místo. Tam hodilo se lépe demokratické renomé, enthusiasm, neúmorná a nezištná píle Pavla Michajlova a tichá úpornost orthodoxního socialisty revolucionáe Borise Markova.
Teprve když situace »nové Sibie« se upevnila, objevila se nutnost
možnost dalšího pochodu na zahájené dráze od obojakosti »Sibkomue« na pevnou pdu
pravého behu: pokud možno nejdále od žáru listopadové revoluce. Po nahrazení komisariátu vládou zbylých
ministr zaal se v ruském táboe boj mezi ministry
a sibiskou dumou. Zaal pokusy o neutralisaci dumy
pibráním »censových element« a konil rozpuštním dumy a odstranním drberovské skupiny úpln
od vlády pi souasném spojení omské vlády s chorvatovskou vládou charbinských spekulant.
V boji o suverenitu proti eserovské
vláda mohla najíti a našla oporu
moc v organisovaném dstojnictvu a »censových elementech«.
Naproti tomu
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politiku, vzdálivších se od revoluních mass a nepijatých protirevoluními silami, zstala v ruském

duma

bez opory jako díve, ba snad ješt více,^ odkázaná se svým demokratickým stedem na pouhé sym-

svt

cizinc-Cech.
Vliv reakního dstojnictva,

patie

jež podpíralo a tlailo

vládu, vzrostl ješt více rozkazem Ivanova Rinova o obnov starých distinkcí carských »pogon«,
jímž pi významu hodnosti na vojn rázem dostala se

omskou

v dominující položení celá stará carská hierarchie.
protinTakovým zpsobem vlastenecká,

upímn

Ústavodárného
mecká vláda »Komue«
Shromáždní) zstala jako druhorozená pouze v Samae a tím boj sibiské eserské Dumy s omskou vládou promnil se na boj všeruské Samary se sibiským
(komitétu

i

Omskem. Krom celní války vznikly spory o území,
úpln jako bývá u nástupních stát, ba zrodila se skutená irredenta uralských prmyslník v Jekatrmi

i

Celjabinsku, kteí evropský Ural vlekli od ruské Samary k autonomnímu sibiskému Omsku.

burku

V

i

tomto vášnivém boji o moc zstal

den, ale

massy,
pro boj

vn

—

scény

je-

t. j. lidové
ten nejdležitjší initel
zájem
projevovati
které brzy pestaly vbec

práv

»pán

s

krasnoarmjci«.

To dotklo se zejména vlády »LJstavodárného Shromáždní v Samae«, jejíž demokratism stedu stvoil
i

uprosted revoluního boje fronty dv.
Samara chtla vésti branný boj proti bolševikm

podepsali jménem revoluce brest-litevský mír
a rozehnali všenárodní Ústavodárné Shromáždní, ale
ne proti proletáské revoluci samé. Samara chtla však
proti hroi mírn, demokratickými zbranmi brániti se

za

to, že

zící

vojenské diktatue

z

východu

a

maskovanému

ca-
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ismu. Na ievo jako odprci bolševického míru

brest-

na eských bodácích ozbrojenou
»protinmeckou« frontu; z pravá na jejich ohlášený
odboj odpovdli celní vojnou a úlohu, likvidovati samaské odbojníky, penechali samým bolševikm. Samara, opírající se nanejvýše na bezvýznamné v praxi
sympatie eskoslovenských demokratických mass, postavivší se mezi oba ruské aktivní tábory obanské vojny, i lépe proti obma, byla také brzo bez aktivních
bojovník. Nemajíc možnosti návratu z dráhy branného odboje proti bolševikm, nemajíc sil k udržení své
litevského

postavili

smlé »protinmecké«

fronty ani proti

samotným

bol-

ševickým oddílm, vypuzena ze Samary, musila utéci
se pod ochranu svého nepítele s pravá, pokoiti se a
jíti k nmu do služby. Tak vzniklo v Uf v záí 1918
koaliní protibolševické demokratické »Direktorium«
pod vrchním vdcovstvím reakní Sibie, sklízené mocí
pomocí liberáln všeslovanských Cech. Direktorium
jako vláda nikým nebylo vítáno, neopíralo se o nikoho a v dsledku svojí koalinosti nebylo schopno práce.
Bylo bezmocné proti náporu z pravá. Byla to vláda, jež
stala se závreným slovem demokracie a vstupem
k reakci. Nebo v elo protibolševického boje musili
dostati se nejnesmiitelnjší, nejrozhodnjší a nejschopnjší protibolševici.
Direktorium bylo pouze doasnou spásou pro esery. Obavy ped vítzstvím bolševismu na front i v týlu v samých demokratických zízeních, poznání nevhodnosti skutené demokracie pro boj o rozhodující
moc, to vše bez jiných vliv pinutilo by esery ke spojení s kadety. A odtud zahájená cesta vedla pouze k jedinému logickému východu:svržením demokracie
postaviti proti diktatue revoluní tvrdou diktaturu
protirevoluní. Tam také cílevdom míil Omsk. Kadeti, tlaení proti své vli cizími vlivy do koalice s csei

.

i

—

202

smle, aby nové >>všeruskc

(lirektoriuin« bylo
iiezodpovédno a nckonlrolovatelno do
konce vojny s bolševiky. Je jasno, že takové »Direktoriuni« nuisilo by se státi tím, ím mla býti pozdji
Kolakova vláda, t. j. diktaturou jedince silného svojí
mocí nad armádou. Její konec byl by tak nedohledný,
jak./ je neohraniený pojem »konec vojny s bolševiky «.
Taková neodvolatelná, nezodpovdná a nekontrolovatelná vláda dovedla by prosaditi svoji vli bez lidu
pi eventuelní komedii »nového« LJstavodárného
Shromáždní. Proto druhá strana, v tu dobu také bez
lidu, esei a jejich duma, bezmocn.á v ruském protibolševickém táboi^e, protžovaná za to ve »všeruskc
koalici« cizí, eskou mocí inila naopak každou dozodpovdnu »starému« eseasnou vládu podi^ízenu
rv, žádali

iioflvolatlno,

i

i

rovskému Ústavodárnému Shromáždní.
Pi tchto rozporech pedseda omské vlády Vologodskij poslav nakonec na naléhání Cech delegáty
do Samary ku tvoení »všeruské vlády«, dal jim dvrné instrukce sabotovat všemi prostedky její organisaci a odroiv dumu a zabrániv jejím delegátm v cest na východ, pospíšil sám do Vladivostoku pipravovati »všeruskou diktaturu«.
Tak byl uren osud Direktoria díve ješt, než podailo se námahúm »státníka« Pavl slepiti kehký útvar
»všeruské koaliní vlády«. Aby snad pece nesesílil do
rozhodného okamžiku tento plod z umlé eské líhn,
o to od prvého dne vedle vojenských pán staral se
v úloze krkaví
t.
zv. omský blok, postavený k
vyjednávání v
uinn sice pokus
matky.
dáti oposinímu Omsku ochotnjší kurs, ale pokus
konil vraždou dumského delegáta Novoselova. A píliš
umírnná levice Direktoria, zastrašená z pravá, pijímá pozdji na úad ministra vojenství Kolaka, doporueného Vologodským pes to, že on ped svou ce-

Bhem

nmu
Uf
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stou

do

Omska otevené

že

prohlásil,

»nehu(le

pra-

covat se socialisty*.
V tchto vášnivých bojích skupin o moc celá ona
»demokratická kontrarevoluce« pes to, že mla možnost erpati síly na území od Volhy až po Vladivostok, nemá o koho opíti se v boji proti Moskv
jak se íkalo: proti hrstce násilník. A namlouvala si
nedávino, že za ní pjde 90 procent obyvatelstva! O njakém lidovém povstání proti sovtské vlád nebylo

—

vbec. Lid, nespokojený útrapami revoluce,
holdoval snad novému vítzi, tše se nadjí na bývalé
lze mluviti

štstí, ale nic více.
historik.

Vždy

i

Na

to

stžuje

si

i

Gajda

v dstojnických kruzích v

i

oficielní

Rusku bylo

málo ochotných zúastnit se boje. Tak Jekatrinburk po
dobytí dal dobrovolník necelé ti dstojnické roty a
v dobyté Kazani pipojilo se k boji proti sovtm
z celkového potu 4.000 sotva 300 bývalých dstojník. Gajda nazývá to hanbou ruské inteligence a stžuje si, že ani v Sibii nebylo lépe. A k tomu ješt
z tch, kteí v Sibii doplnili ady »národní armády«
mnozí hledali v prvé
v armád prost existenci.
i

ad

Ke všemu tomu
na pomoc

marn

ani spojenecká vojska nepospíchala

ekajícímu »s. pedvoji«, jak

slibo-

em

spojenci bez rozdílu byli
Guinet. Jediné, v
ochotni pispchati na pomoc, byla evakuace na východ zlata, vyvezeného Cechy z Kázan. Jinak v názorech na intervenci bylo kolik hlav, tolik myslí, jak
ukázaly srpnové deklarace spojenc. Nejochotnjší
aktivn »pomáhati echoslovákm* byli Japonci, ale
pouze okupací dobytého Cechy Zabajkalí. Francie ochotn mluví o pomoci »zdravým elementm ruského
národa proti bolševické desorganisaci«, ale rozumí pod
val

pomocí práv jenom eské bodáky. Anglie snaží
se vysláním zvláštního »socialisty« plukovníka Woorda i ony »nezdravé elementv« smíiti s monarchismem.
svojí
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pouze o »eko'namickou poiTioc«, pod ímž
exploataci prmyslu jako konkuAmerika nakonec ze žárlivosti
renci proti
na ochotu Japonska, se zi^ejmým osti^ím proti jeho
imperialismu dovedla íci nkolik slov pravdy. V její
Vojenské zakroení (cizí) spíše pideklaraci teme:
nese Rusku škodu než pomoc v jeho tžkém položení.
Zakroení v záležitosti ruské za tím úelem, aby byla
zasazena rána Germanii, mže státi se spíše zpsobem využití Ruska, než poskytnutím pomoci. Jmní
ruského národa bude využito na vydržování cizích
armád, místo na rekonstrukci jeho vlastní armády
.« A tak z tchto
a na výživu obyvatelstva
cílem, jejž Amerika je ochotna z nezbytnosti postaviti
svému snažení v Sibii, není ani protinmecká fronta,
l)a na venek ani protimoskevská intervence, ale pouze:
»i. poskytnutí ochrany a pomoci echoslovákm proti
útokm se strany bývalých rakouských a nmeckých
zajatc 2. ochrana vojenských sklad v Rusku pro
její budoucí armádu: 3. poskytnouti Rusm takovou
pomoc, již mohli by pijmouti pi organisaci své vlastní
sebeochrany« (rozumí se sebeochrana na venek a ne

Zajímá

se

neskrývan rozumí

Nmcm.
^>

.

dvod

.

i

;

obanská

vojna).
Za takových okolností není divu, že rozarování eské armády bylo tím hlubší,
vtší a závratnjší
byly nedávné nadje. Ve vychladlých hlavách, jimž nebylo možno zavírati oi ped skutenostmi, ped nezakrytou pravou podstatou sibiské vojny, zaaly roditi se krititjší myšlénky.
A v této dob teprv, už do nových
pišel na
základ starých oficielních informací první vzkaz od

ím

pomr

prof. Masaryka. Bylo to mezi záím a íjnem, kdy
Gajdovo dílo bylo hotovo, kdy svt oslnn sibiskou

raketou, ve všech tóninách opakoval sibiskou reklamní melodii, oficieln ovenou i spojenci. Sibi zdála
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:

se býti skuten v nikách znovu spojené protinemecké
ruské i »západní« demokracie. A hlavn: zaínal konec vojny. Zaal nevyhnutelný katastrofální pád
mecka. Z Paíže na druhou frontu do Sibie spchal
gen. Stefánik a gen. Janin.
Teprve tehdy Masaryk schvaluje Gajdovu opravu
svého pvodního stanoviska a podpisuje následující
rozkaz
»Rozkaz armádnímu sboru eskoslovenských dobrovolník v Rusku.
K
strádáním, která Jste snášeli, s poátku jako

N-

tm

potom když Jste se bili spolen s arza Vaší spolené práce s armádou
ruskou
za Vaší spolené práce s armádou Ukrajiny,
pipojily se dny tžkých zkoušek, kdy byli Jste napadeni tmi, ke kterým Jste byli vždy loyálními a kterým Jste inili vždy jen dobe. Vykonali Jste svou úlohu tak, jak Vám kázalo Vaše svdomí a náš národní
program. Zaali Jste boj a pokraovali v
na smrt
proti všem za svobodu a samostatnost svého národa.
Podstoupili Jste zkoušku ohnm a pestáli Jste ji dobe; sami beze zbran. Vy Jste hrdinn a vítzn obstáli proti ozbrojeným protivníkm. Všichni spojenci,
ba dnes
nepítel, uznávají Vaši cenu. Vaši vrnost
válení

zajatci,

mádou ruskou

i

i

nm

i

spravedlivost Vaší vci. Perspektiva cesty koleni
svta a spojené s ní velké obtíže nemohla ve Vás zlomiti vli bojovati po boku spojenc na
Francie
proti spolenému nepíteli.
Již to nauilo všechny
si Vás vážiti a dnes již se mluví oprávnn
o anabasi echoslovák.
Náš národ
spojen
ve Vás; on doufá, že
Vy mu pinesete novou sílu v tžkých hodinách, které
prožívá.
Vím, že Jste hotovi k vyplnní všech Svých úkol.
Vzponierite, že Jste na území národa, který
jako

a
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Vy

—

jest pítelem národa ruskélK), který \ uéi
loyálním. (Toto místo vztahuje se na ínský národ v Mandžurii. Pozn. rcd. »Cs. deníku«). Vlivem okolností musíte zstat v Rusku a postupovati

sami

nám zstal

spolen

spojenci.

se

Nmci

Našimi nepáteli v Rusku jsou Rakušani a
a ti jednotlivci a strany ruské, které se s nimi spojily
proti našim estným spojencm a proti nám.

armádou demokratickou a taktéž
její cíle. To, co jsme vidli v Rusku, nauilo nás, že
Ceclioslováci nemají nic spoleného s anarchií a nepoádkem. Má celá nadje je ve Vás a ve Vašem náNaše armáda

je

elníku gen. Diterichsu, jako \'ašem vrchním veliteli.
jménem tch, od nichž
Dkuji Vám jménem svým
i

jsem pijal svoje poslání.

Bute ujištni, že teba od Vás vzdálen, pracuji pro
Vás; stejn nyní, jako když jsem byl mezi Vámi, mé
srdce a všechny mé myšlenky pati Vám.
Tento rozkaz budiž oznámen všem dobrovolníkm
eskoslovenské armády.
Podepsal T. G. Masaryk, pedseda eskoslovenské
Národní Rady.«
To byl tedy akt, jenž znamenal, že z tch dob jsme
dáni k disposici spojencm, bez kontroly, pouze s vírou
v demokratinost samé armády. Ovšem, že jist ne
z pouhé úslužnosti. Francie postarala se prost koupiti
i

:

za sliby tak vynikající a nadjnou protirevoluní sílu
pro svoji druhou frontu, ped blížící ce likvidací prvotní
fronty protinmecké. Teba chápati Masarykovu snahu
(jak se mu jezhodnotiti hotová nezmnitelná fakta
vila v dálce z opoždných, výhodn zabarvených ofiony »vlivy okolností« ku spolecielních informací)

—

—

nému, konenému cíli.
Ale pi vyplování tohoto píkazu, v celé další služu spojenc skutená tžkost pro demokratickou ar-

b
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Rakušany a Nmce
jednotlivé spojence ruské na protivné front a est-

mádu
jich

byla

práv

v tom:

najíti

.

—

né spojence napadené jimi na naší;
a najíti v tch
službách pro demokratickou armádu demokratické cíle
v Rusku. Nebo není a jmenovit v revoluní srážce
nebylo širšího, ba nemožnjšího pojmu než demokracie,
její cesty a cíle. Jak
to bylo chápáno, ukázaly

rzn

nejbližší události.

Nehled na Masarykovu autoritu, pes to prese
všechno pouze setrvanost, apatie, vdomí kolektivní
zodpovdnosti, nejistota ideového chaosu a ohledy na
nedostižený dosud cí) národní revoluce udržovaly upadajícího ducha armády, jehož marné touhy znova a
vždy silnji poaly se obraceti k starému cíli
do
Vladivostoku a z Ruska. Tak zaínal nezadržitelný
pelom v massách armády.

—

Oproti tomu však po docela jiné linii šel vývoj psytch vrstev, jež práv vystoupení vyneslo nad
šedou massu armády. Teba si pedstaviti, že celá Sibi, ohromná vtšina ruské državy, k níž obráceny
byly zraky celého svta, byla v rukou a fakticky pod
vystoupení. Prostí eští
vládou eskoslovenských
vlálidé, jež náhoda zavála do Ruska, stávají se
dou a jsou postaveni u kormidla svtové historie. Prosté
eské hochy oblékají v stejnokroje generál, velitel
front, velitel všech ozbrojených sil na území dobytého Ruska, oni stávají se veliteli všech spojeneckých
sil, štábními dstojníky atd. Snadnost, s níž se to stalo
a lehkost, s níž funkce v tch pomrech se zastávaly,
svádly k pecefíování vlastních schopností; tím více,
ím více chybl skutený rozhled. Zdálo se jim, že
teba pouze obratn napodobovati ve všem vnjším
skutené státnické a vojenské vzory.
chologie

vdc
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tém

v

he

nové

rozdány byly úlohy narychlo. Snad ne-

chyblo dobré vle a snah, ale vojenská hierarchie na
mnoze byla daleko od výkvtu armády. Úloha velkého
státníka

a

faktického nejvyššího representanta

»s.

Rusku «, pipadla Pavl, ponvadž prý nebylo
jiných praktik. Ale nejvyšším velitelem armády nestal
se tvrce »anabase«, první eský generál R. Gajda. Nestal se jím proto, ponvadž skuten neml schopností
podíditi svou vli velitele »mínní civilních politik«.
Na ono representaní místo dosazen Syrový (pes jeho
státu v

dobe mínný odpor), pouze proto, že on i v
generála mebyl schopen v žádném smru kížiti nkomu politické a vojenské plány. Tetí hlavní
úlohu »ministra války« se zásadn nesprávným gestem hrál Medek, hoch se zpívajícím srdcem, na nhož
z nezbytnosti padla volba na I. sjezdu. A tak dále
to staí, aby bylo jasno, pod jakými vlivy a pod jakým
vedením vytváela se celá ostatní hierarchie armád}?^
Ale za to ped oima tchto vrchních vrstev rýsovaly se grandiosní perspektivy nebývalého svtového
historického díla, tvoeného eskoslovenskými silami
v Rusku. Je pochopitelno, že v takovém oslnní oni
snad ani nevidli blížící se stíny reakce, a i když pišla,
nezdála se jim býti v odlesku konených sn velkým
zlem.
Pímý dsledek všech uvedených
v souhrnu
byl, že zatím, co vrcholky, vlády a štáby naše i ruské
rozkvétaly do šíky
výšky, zužovala se stále jejich
pirozená základna. Bylo nezbytno pikroiti za úelem rozmnožení ozbrojené moci k mobilisaci. IVid prapory znovu vzkíšených ruských generál byli eskou
pomocí shánni násilím noví borci za poádek. Z onch
sehnaných ustrašených dtí ruských mli pak staí,
obrození ve svém blahobytu dstojníci vytvoiti vítzvlastni

úad

—
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armádu jako
Ustrašené dti sice

mnohoslibné statni moci.
mlky uily se a poslouchaly. Ale
pes to jejich velitelé ne vždy rozhodli se dáti jim
pedasn zbran do rukou. Pro jistotu a na povzbuzení pokleslé vojenské morálky nových oddíl žádala
se pedevším všude pítomnost s. ástí.
S takovým rozvojem sibiského díla i Cechoslováci
rostli i)oetn. Naízená mobilisace mezi Cechy a Slováky pivedla mnoho nových podílník rostoucí slávy
a moci, zvlášt mli-li možnost voliti pouze mezi dvojím
mezi slavnou legií a tžkou prací v pracovních
družinách. Tím z armádního sboru vyrstá armáda
o tech divisích se vším píslušenstvím.
Horlivý štáb eskoslovenských vojsk dokonce vysílá
zvláštního kurýra
k Drichovi na Don s naízením
»všeobecné mobilisace Cech« i pro Denikina. S tím
atribut

noLi

:

i

nadšen souhlasil Drich, ale nesouhlasili mobilisovaní, takže v koneném výsledku dobrý poin minul
se tam s praktickým výsledkem. Za to na Sibii vedle
sice

eské armády usilovnou inností Cech formovány ješt
na podporu vládní a vojenské moci onoho »nového,
slovansky cítícího Ruska« národnostní vojska
z Polák, Srb, Rumun, Lotyš, Ital, Rusín, Baškir, Tatar atd., pokud se týe rakouských národností velkou vtšinou z bývalých zajatc.
A pece všechna tato skuten skvlá organisaní
innost echoslovák v zájmu sibiské protirevoluce
za mravní
hmotné pomoci celého ostatního svta, nemohla miti se s tím, co v téže dob sorganisovali od

opt

i

celého
svými*

svta odlouení bolševici. Gajda, jeinž se
soustednými ástmi, jist úspchem, smle
Perm,

míe pímo

na Moskvu, zvyklý z východní fronty 'na rychlé tempo postupu po železnici, narazil na neprostupnou stnu. Zpsob válení
zmnil se z pomrn pohodlného zpsobu války v eše-

vyrazil na
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I

loiích na

skutenou frontovou vojnu.

K

tomu pistu-

povalo ješt nastalé i)odzininí a zimní období, které
nedostatené pípravo vojska k zimnímu tažení
pr-i
inilo boje skutené nesnesitelnými. Proto také ásti,
pivezené pes zjevnou neochotu, zejména vladivostockých, z východní Sibie na západní bojišt, poaly
brzy obraceti své zraky zpét, ztrácejíce jakoukoliv chu
k výboji. Tím více, že podle psaní oficielního tisku
a znní oficielních píkaz, s. ásti ekaly na oné

»protinmecké front« skuten nmecké

divise,

spo-

jené s internacionálními oddíly bolševik, proti nimž
k hrdinnému odboji prý se pozvedl celý ruský národ.
Zatím ve skutenosti i tu naše útoky odrážel týž
ruský národ, tytéž ruské dti vtšinou zmobilisované,
a podobné na vlas tm, jaké na naší stran cviili, vodili a honili ruští dstojníci. Na obou stranách ruští lidé.
na obou stranách stejn pokorn umírající v boji, jehož

skutený smysl pln i snad

i vbec nechápali, na obou
stranách stejn pohotoví utéci, nebo dáti se do zajetí.
Tak tedy pouze tvrt roku stoupala nad východem

hvzda sibiského ohostroje. Pak poal pirozený
pád. V lét 1918 zaznamenává s. armáda maximum
svých vojenských úspch. Potom armáda poíná u-

bílá

stupovati.

Píinv

vahy na stran

jsou již znáiny. Vedle skutené peprotivníka jest to píliš negativní vý-

sledek utopických ideál pi nenávratné ztrát jediného ideového tmelu, spojujícího armádu v jednotný
jak
celek. Jest to i rostoucí poznání, že to není
podpomínil prof. Masaryk
boj Rakušan a
rovaných jednotlivci a nkterou stranou ruskou proti
estným spojencm Slovanstva, ale že tu celý ruský
národ zvolna obrací se proti cizinciím, proti neestné
nmeckému
mezinárodní reakci a imperialismu

—

Nmc,

—

i

dohodovému, spojenému

s

jedinci

a

—

i

nejtemnjšími

stranami Ruska.
14*

211

že tento pelom v armád byl pomrn píliš nátoho píinou je vzntlivá, sanguinická eská povaha, rychle vzplanuvší pi úspších, ale stejn rychle
ochabnuvší po prvních neúspších, pi prvním vystízlivní. Neodvratné posunování fronty na východ mohla zameziti pouze cizí pomoc. Slibovaná spojenecká
pomoc nepicházela a nepišla. Rychle postupující bolševická fronta zastavena na Urale toliko zasáhinutím
všech sibiských záloh. A mimo to hlavn píchodem
zimy. Nebo
vladivostocká skupina, která dosud nejmén byla vojensky exponována, která však také
nepoznala protibolševických vášní
prvých srážek
r. 1918 a kteráž konen koncem podzimu pod velením
Gajdy zasáhla do boj smrem na Perm
zklamala
úpln. I ona stává se špatným nástrojem a není píliš
ochotna ani vzíti rostoucí tíhu fronty s beder 6. pluku,
hlj^m,

i

—

jenž jediný v

miloval místa své slávy
své západní fronty. A
svží Gajdova fronta stává se od prvních
zatím co na front prvé divise již nadobro

smíil se

s

2. divisi

pomry

dn

a jediný
tak celá
passivní,

a nená-

vratn pervala se nitka, udržující vratkou rovnováhu
armády. Tam zaal se už konený nevyhnutelný návrat mass do pirozeného eišt.
Ale onen náhlý pelom, od vzestupu k závratným
výškám k pádu do iprachu zem, zlomil ne jednu rozletvší
Byl

se

vstíc vidinám duši. První

estný

Ovnil

a proto

z

nich byl ppi. Švec.

dvivý,

ideální a proto obtavý.
ideál vlasti vojenskou slá-

již triumfující svj
vou, zastiující všecko, co líili národní historikové husitské revoluce. Chtl tou slávou, sibiským vojenským
dílem, dáti vlasti nový zdroj národního života. A když
nyní všecky ony drahocenné vavíny strhl kalný proud
životoflárné boue, tu on nepochopiv tragický pelom
v duších mass, sám nepochopen jimi, vzal si dobrovoln
život. Po nm, rovni jemu city i skutkem, byli ješt jrní,
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I

«

\-

prostých uniíorinácli zapomenutí nespravedliv, kteí

laké zoufali na<l ideálem, zašlapaným dravou revoluní
bitkou. Takoví jako on bijí se na všech frontách za každou ideu. Nejbližší sob duší, souasn v protivných táborech umírají za jeden svj spolený ideál: obtovati
se dobru. To jsou všude nejvrnjší služebníci myšlenky, k níž podle sil svých dovedli se povznésti, i
kterou v otevi*ené srdce bez výhrady pijali od jiných.
Proto v každém z nich, na každé front, pod každým
praporem, pítel i nepítel musí ctíti ono všude totéž
prosté,

velé

Ovšem

a

obtavé

srdce.

ppi. Švece nemohla zadržeti
proud historie.
jeho nezmnila nieho na osudu
sibiského díla, ona nemohla armád vlíti nové sily

mrtvola

ani

Ob

k dovršení intervence.

Bylo tžko už zastírati massám pravou nepopulární
podstatu vojny a proto zbývalo k udržení bodrosti heslo: vydržeti aspo,
jak bu, dokud znova slibovaná pomoc spojenecká nepijde. Dovezli dokonce na
spch na frontu za úelem pozvednuti ducha vzorky
všech spojeneckých armád, jež možno bylo na blízku
sehnati. Ale
tyto nepatrné oddíly spojenc, hlavn
francouzské, dovezené na ukázku na frontu, obracejí
nedisciplinovan své vlaky zpt, odpirajíce vbec bojovat a volajíce na zpáteni cest k vynucenému odpoinku v týlu vesele k Cechm: »la guerre finie« (válka skonena). A mechápavým vysvtlují své názory ješt výstižnji slovy, dávajícími každému, což jeho jest:
»FranQais Paris, Tchque Prague, Russe bolševik.
A potom tito ukázkoví representanti panských národ
chováním svým na odpoinku
dokázali, že pokládají Sibi za dobytou kolonii, Rusy za divochy domorodce a echoslováky za najaté koloniální vojsko,
jež možno lacino najímati za lesklé tretky a vlastní ví-

bu

i

—

—

—

zejm

tznou vysokou

valutu.
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Ža takových okolností vojsko zbavené
clniti

k další innosti

i

vzory, propadalo pomalu

s

bez
chutí napodobiti spojenecké

mravnímu

ideálu,

Ženy

rozvratu.

a

líh staly se obvyklou zábavou
na zapadlých stanicích uralských drah, zatím co tylová stediska, hlavn
»stolice« Jekatrinl)urk, žila plným životem pnfron-

tových mst, v nichž »odpoívají« vojáci. Tekou proudy papírových penz, vína, rozkoše a radovánek, kontrastující s bídou tch domácích vrstev, jež neživí vojna.

V

tom všeobecném rozvratu eši jako

nejsilnjší,

a proto páni

Sibie, všude privilegovaní, bystejší,
praktitjší, dobí organisátoi, umli zaíditi svj život lépe než domácí. eská novorozená smetánka hrála
první roli na parketách místního obrozeného velikého
svta. A pouze vedle ní podle starého vzoru se vším odškodnním za nedávno minulé útrapy poali žíti carští dstojníci.
U ruské buržoasie však rychle zaalo chladnouti
nadšení pro echoslováky, jakmile u tchto pohasla
ochota umírat za jejich blaho na front. Na veírcích u ní vera hrdí a slavení representanti eské armády, dnes rudli studem a hnvem za rozvrat
sv3^ch »pologramotných« mass. S druhé strany
ruský
lid vidl v nás cizince, žijící v dostatku v jeho dom, v
on hynul v bíd. Vždy i domácí ruští vojáci,
ochránci bohatých, žili bídn v srovnání s eskoslovenskými vojáky. Nebo carští dstojníci znali pouze carské zásobování. Jaký div, že tento ruský lid se závistí
hledl na nás a že nenávidl nás jako vinníky své bídy.
Jaký div, že mezi ruským lidem rostly pak sympatie
k bolševikm a špionáž v jejich prospch. A proti
to sympatiím, proti této špionáži opt poal boj teroru
eské
ruské kontrarozvdky (tajné policie), asto
složené z nejhorších element armády. Je jasno, že
i

nmž

tm

i
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innost této tajné policie musela se pak státi bojem
proti všem nespokojeným s daným stavem vci.
Zatím co rostla všeobecná nespokojenost, podncovaná rostoucím politickým terorem tch, kdo ml v ruce zbra a inností smutn proslulých kontrarozvdek,
ruská monarcliistická

reakce

koncentrovala

své

síly

pipravovala se k pevratu a k záchvatu
vlády. Nejaktivnjší hrdinové kontrarevoluce, monarchistické atamanské oddíly Krasilnikova, Annnkova
a Semenova byly dávno trvale osvobozeny od boj na
front, vyišujíce pdu pro svoje panství bojem s bezbranným lidem v týlu. Na frontu za
posílána pouze
nejtemnjší ernosotnnská literatura, jež jako »prospšná klidu a poádku« jedin s neohranienou svobodou
zvíjela agitaci. Tak pod ochranou šavle zvedala hlavu reakce a pi^ipravovala se na vzki;-íšení cav týlu fronty a

n

r(,

rismu.

215

!X.

Do takové atmosféry ke všemu uvedenému pišla
rada velikých událostí, jež samy o sob musely oti^ásti
passivitou s. ástí.
První a stžejní událostí byla kapitulace Nmecka,
utvoení s. státu a mír. Logicky už nebylo protinmecké aktivní fronty; první a podstatný cíl s. revoluních snah byl dostižen a mír na svtové front
logicky ukoniti i naši válku. Zmizelo strašidlo brestlitevského míru, nmeckých intrik, zmizel reelní podklad pro protinmeckou východní frontu na Urale. I
i

ml

pro ty ruské eserovské elementy, jež proti
postavil jedin brest-litevský mír, ztratil

bolševikm

— zvlášt

posledních zkušenostech z

vnitní obanský boj

protibolševické

fronty

po

—

smysl a oni poali uvažovati
o ukonení obanské války ujednáním kompromisu i
pouze míru zbraní s bolševiky.
Je na snad, že pízniv zmnné situace snažila se
využíti k ukonení vojny sama sovtská vláda. Cierin
posílá z Moskvy vyslanci Joffemu do Berlína k pedání zatímní vlád eskoslovenské v Praze telegram,
který byl zachycen
eskou stanicí v Celjabinsku, Telegram, jenž pomkud zmaten peložen pro tisk, ml
tento smysl:
»Lidové dlnické vlády Ruska, jež ve svých jednáních vyjadují vli dlník, prohlašují slavnostn zatímní vlád eskoslovenské, že nikdy nehodlaly vydati
Rakousko-Uhersku echoslováky, pišlé do Ruska. Sovtská vláda vyjednávala s anglickou a francouzskou
vládou ohledn plné svobody pro echoslováky v Rusku. Avšak oni postavili se v elo reakcioná, pívrženc starého shnilého režimu. Všechna opatení, jež
sovtská vláda byla vynucena uiniti proti Cechosloi
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další

«

vakm,

jsou pouze opateními zákonné obrany revoluce
proti hnutí kontrarevolunímu, snažícímu se porobiti
lidové niassy v Rusku. Rada vítzství, dobytých rudou

revoluní armádou dlníku a sedlák Ruska nad radami bílé gardy a echoslovák dokazuje, že poslední
nejsou

s

to svrhnouti vládu

sovt, dlník

a

sedlák

Ruska.

Sovtská

vláda, nehledíc na dobytá vítzství, lituje

vlád eskoslovenské,

prolité krve a prohlašuje zatímní

že jest ochotna nechati projíti

echoslováky Ruskem,

do rodného kraje. Sovtská vláda peje si
vejíti ve vyjednávání se zatímní vládou eskoslovenskou ohledn stanovení podmínek odjezdu echoslovák, již by chtli odjeti do území nedávno jmenované
a sídlící v Praze zatímní eskoslovenské vlády.
Sovtská vláda žádá okamžité odpovdi od zatímní
eskoslovenské vlády. Podepsal komisa zahraniních

aby

se vrátili

záležitostí.

Po

nabídce pokraování v boji muselo už
pravou svoji tvá, heslu »Vydržet« muMusil úpln komit starý
sil býti ukázán pravý
cíl.
klam, jenž nacionalism s. legií udržoval na »germánsko-bolševické front«. »Cs. deník« byl nucen
hájiti nutnost dalšího boje
pouovati, dokazovati
už pouze protibolševického.
Na zachycenou nabídku míru on rozhoen odpo-

úpln

této

odhaliti

i

—

i

vídá:

»Nebudeme

se tímto

telegramem

blíže zabývati. Je

prost odporné »slavnostní prohlášení* sovtské vlády
nám, kteí jsme na vlastní kži zkusili jeho Iživost. Je nudné stálé nazývání našeho vojska kontrarevoluním.«
A zapomenuv na to, že byli jsme již jednou nuceni
vyjednávati o pímí s Nmci, Rakušany a jejich ofi-

vi

cielními spojenci, ukrajinskými nacionalisty a buržoasií
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«

pod vládou zrádné Ukrajinské Rady; zaporenuv, že
(jako nacionální armáda zcela moude
odešli jsme
a správn)
kdy vedla

—
—

se

Nmecku

Uhersku,

nevýhodné protinmecké fronty,
skutená válka proti Rakouskua jich spojencm; zamlev, že ani

z této

ješt

—

—

spojenecké státy
a tím mén eská republika
nepoinaly vojny a nebyly nikdy, ani díve, ani potom,
oficieln ve válce se sovtským Ruskem, ponvadž ono
sponebylo nikdy
(nehled na vynucený mír)
jencem Nmecka;
pehlédnuv, že i válka proti Ra-

—

—

—

kousko-Uhersku, Nmecku a všem jejich spojencm již
konila,
eský oficios tak nešastn argumentuje
svj pochopitelný odpor k likvidaci vlastního mnoho-

—

slibného díla:
»Naše vláda vede válku proti Rakoiuisko-Uhefsku,
mecku a jejich spojencm ve spolku s vládami ostatních spojeneckých stát.
Dosavadní politika naší vlády je zárukou, že žádného
separátního jednání o mír, ani o pímí, ani o nco

N-

podobného nezaneme.

A

píliš

mnoho

dvuje

nejistému zítku, píliš za-

se budoucnosti, smle prohlásiv:
»Nepochybuji,
je-li opravdu doma již ustavena eskoslovenská vláda
že její odpov bude stejná, jako naše: pohrdavé mlení. Se zrádci, kteí prodali monarchm utlaené národy stední Evropy i svou širou
vlast, se zákeníky, kteí se pokusili zniit naši vojenskou moc, s tmi se vbec nejedná.
Ruka, kterou Lenin, Trockij a spol. podávají zatímní eskoslovenské vlád, zstane viset ve vzduchu.
dlužil

—

—

státu nemže ji
ruka, kterou v Brestu tiskli Vilémovi
kati, je to ruka, která se pokoušela zardousiti naše vojsko, je to ruka, jež rozbila a uvrhla do propasti celý

Žádný poctivý oban eskoslovenského
pijmouti;

je to

ohromný ruský
218

stát.«

Ale
nobvlv

i

to Vvšecko byly snad

to

argumenty

proti miru, ale

ješt arí^iimenty pro ntomoii \nlkn. Proto

konen

»Cs. (Jenik« oteven:
»Naše úloha v Rusku není skonena! Nestaí dobýti

prohlašiije

oficielního

—

zabez:pei'ti.« Což dle míji
mluvího s. revolucioná bylo mož-

svobody národu, nutno

nní

i

no pouze bojem do konce proti ruské revoluci.
Aby konený cíl boje stal se ješt jasnjším, pichází

odkryt reakní omský pevrat

i8.

listopadu 1918, ja-

kožto další logický postup do pravá, od koaliní nemohoucnosti k inné vojenské diktatue. Pevrat byl proveden monarchistickými atamany ist asijským zpsobem po zásadní dohod generál ruských i našich,
kteí pi tom stejn pohrdliv pezírali všechny pe-

kvapené » zodpovdné politiky «. Kolak smlouval se s
Gajdou, smluvil se se Syrovým, ale všichni oni vysocí
spiklenci a stavitelé státu pokládali za zbytené každé
rozhovory pedem s s. vládou v Sibii. Oni byli pesvdeni, že složitý organism lidské spolenosti mže
nejlépe uzdraviti se a fungovati pod ízným dstojnii

ckým komandem.
Pro jasnost obrazu bude nutno zaíti

historii od poo diktatue, jež jist byla i poátkem
akce za diktaturu.
První nezdaený pokus zachvátiti vládu vojenskou
silou uinil Grišin-Almazov práv v den, kdy Sibiská
vláda, znepokojená jeho napoleonskými sklony, zbavila ho úadu. Hned za ním na uprázdnný úad jeho
pedložil kategorické nároky druhý len dvojice sibiských hrdin
Gajda.
to je vlastn první nábh
Gajdv k zachvácení nejvyšší moci. Bylo to hned po
spojení se skupinou vladivostockou po vjtzné likvidaci
sovtské vlády v Sibii. Na ece Qnonu, kde úloha
Gajdy jíiko velitele východní fronty se konila, Gajda
spolu s Pepeljajevem rozhodli se poslati ministerskému

átku myšlenky

—

A
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pedsedovi sibiské vlády Vologodskému projev, jímž
prohlašují za nutnost soustediti veškeré velení nad
spojenou ozbrojenou protirevolucí v rukách Gajdy a
Pepeljajeva navrhují jmenovati velitelem všech ruských
sil. Tato kombinace však se nezdaila, jelikož sibiská
ministerská rada chovala se už tehdy odmítav a s podezením ke Gajdovi. Místo nho ddictví po GrišinAlmazovi dostal se souhlasem eser carský ispravnik
Ivanov Rinov, pes svoje monarchistické sklony, pouze
proto, že on pi svojí populárnosti mezi kozáky byl
v daný okamžik nejmén schopen ohroziti suverenitu

obanské
Snad

vlády.
podíl na

tchto náladách sibiské vlády v poke Gajdovi mla i OCSNR, již Gajda iginoroval
více ješt než sibiskou vládu a která za to stejn odmítav stavla se
ehož dkazem je i jmenování Syrového nejvyšším s. velitelem. Je též známo,
s jak3'^m sebevdomím, urážejícím staré skutené generály, vystupoval v té dob, prozáené nejskvlejšími
nadjemi, vítzný Gajda, vera ješt neznámý kapitán
dobrovolnických legií. Však také, ve Vladivostoku,
kam pijel Gajda korunovati své dílo podízením si
Dálného Východu, došlo k prvním oteveným rozhovorm o osobní diktatue mezi Gajdou a Kolakem.
Tam je také poátek skrytého románu, v
hlavní
úlohu hráli Kolak a Gajda, dva soupei o neobmezenou moc na Sibii, románu, jehož pedposlední kapitolou bylo Gajdovo povstání ve Vladivostoku.
Tehdy však, pi prvním setkání ve Vladivostoku, Gaj-

mru

vi nmu —

nmž

Kolak shodli
souhlasil úpln už
da a

se

úpln. Gajda

— jak sám praví —

tenkráte s tím, že »pouze diktatura
zachrániti zemi«. Za první a nevyhnutelnou podmínku této diktatury pokládal ovšem
podle vlastních
slov
»aby doasný vlada byl lovk všeobecn populární, stojící mimo veškeré strany a nad nimi. Jeho

mže

—
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—

«

svobodomyslnost musela ])ýli nade vši pochybnost jasná, aby demokratické kruhy, jimž bylo zvlášt tžko
smíiti se s myšlenkou diktatury, nemohly nic míti
])r()ti jeho osobnosti. « A tu Kolak unesen politickým
limem Gajdy, dojat blízkostí duší a o'bou strannou shodou názor, nabízí bez rozmyšlení vládu jedinému lovku »všeobecn populárnímu* u Cech, Rus, eser
kadet, voják
dstojník; lovku, jenž skuten
i

i

stál

»mimo veškeré strany «, pi^ipouštje k sob
vchodem socialistické politiky a druhým depu-

moudi^e

je<lním

tace velkokapitalist, pinášející

»osvoboditeli Sibirc«

drahocenné darv; lovku, jenž

stál

skuten

»i

nad

nimi«, ucházejícími se o jeho píze; jedinému lovku,
jehož eská »svobodomyslnost« vzhledem k
starých carských generál byla »nade vši pochybnost
jasná« a proti nmuž jedinému jakožto vdci demokra»demokratické
tických osvoboditel echoslovák
kruhy «, stojící pod eskoslovenskou ochranou, jimž ji-

mravm

i

nak bylo by »zvlášt tžko smíiti

myšlenkou diktatury«, nemohly nic namítati. Kolak tehdy v prvním
opojení prohlásil Gajdovi, jak tvrdí Gajda sám: »Vy
jste jediným lovkem, majícím na své stran vojska,
pouze Vaše rozkazy mohou býti uskutenny. Za Vámi
je

—

se s

síla.«

Ze nemohl býti tu mínn nikdo jiný, vysvitne, srovnáme-li to, co žádá od kandidáta Gajda, s charakteristikou ostatních kandidát, již picházeli podle pozdjšího
návrhu pluk. Lebedva vbec v úvahu. Byli to: IvanovRinov, Dutov, Boldyrev, Chorvat, Diterichs, Semenov
a
Kolak. Kolak poslední. A jeho pokládal, jak
sám praví, ze všech uvedených ješt za nejvhodnjšího.
Ale o
byl pesvden, že »jeho politické krédo nebylo úpln jasné.
Každý pochopí, že ctižádostivému Gajdovi ve Vladivostoku musila se zatoiti hlava. Zvlášt když i ped ci-

—

~

i

nm
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zími diplomaty eský generál, velitel jediné vážné sily
na protibolševické front, organisátor bílých ruských
oddíl, úpln zastínil hlavu sibiské autonomní vlády, a
všechny ruské generály bez vojsk. eský Gajda byl
pro spojence reální veliinou a garancií proti všem
nmeckým orientacím sibiské protirevoluce, aspo do
té doby, než vzejde domácí »tvrdá všeruská vláda«.

Gajdovští Cechoslováci zdáli se býti také jedinou spolehlivou silou, jež mohla v Rusku prosadit a udržeti
»všeruskou vládu « se spojeneckou orientací.
I skromní ruští delegáti Vologodský a Gims pochopili váhu eského Gajdy a význam jeho pro poskytnutí všespojenecké pomoci a splujíce dívjší slib,
navrhli telegraficky do Omska sviti Gajdovi »za
dobré služby omské vlád a v nadji, že takovým zstane
v budoucnu «, nejvyšší velení sibiské armády;
i

Omsk, zejména Ivanov-Rinov úporn se
Za to eské ešelony obráceny na Ural,
aby na vlastní úet v cizích zájmech pokraovaly v in-

pes

tomu

to,

že

bránil.

Pro Gajdu tehdy odkryly se obzory bez hrataké vysoko zvednul hlavu nad domorodé
pány, uražené a závidjící v skrytu srdce. Odjíždl

tervenci.
nic.

On

Vladivostoku jako vítz, provázen lišáckými diplomaty a spokojen pi tom jako albánský ministr. Na
voze, v nmž vracel se Gajda k irkutskému štábu,
možno bylo ísti hloup obvyklý nápis, jenž hlásal svtu neobvykle hloupý sen mladého karieristy lakonickými slovy »Irkutsk-Moskva«.
z

Prvotní dobrá shoda v zásadách Kolaka a Gajdy
musila nésti ovoce. Hrdému admirálu nabídnuta služba
u Gajdy, jenž s vysoko zvednutou hlavou vracel se do
Omska, ovnen slávou, jako otevený soupe TvanovaKinova; Kolakovi nabídinuto kupé v Gajdov ešelonu.
Ale tajemné píiny zadržely ho ve Vladivostoku a poi
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tom pozdji v Oiiisku. Tam neoekávan Kolak mní
službu u Gajdy za úad ministra vojenství, zatím co
Gajdovi, tvrci vystoupení, zstává pouze veleni s.
divisí a hrou zlomyslného osudu kyne mu pouze služba
u Kolaka. Velitelem jekatrinburské skupiny 8 právy velitele armády stává se Gajda teprve
i

—

na nátlak Pepeljajeva a Cech.
Pluk. Lebedv dostal diplomatický úkol ukonejšiti
žár Gajdových tužeb, podnícených Kolakem ve Viadivostoku. Není divu, jestliže Gajda,

tem vci,
zjevno

i

ml
z

pocit

jízlivé a

podvedeného

a

pekvapený

obra-

zaskoeného. Je to

zlobné trpkosti,

s

níž píše o

tom

sám: »Plukovník Lebedv odejel se spokojeným srdnenašel protivníka, ponvadž v Omsku
cem, že ve
dobe cítili, že by jim bylo tžko jíti proti pání sibiské armády. « (Jak vidno, Gajda byl pesvden, že
jeho touhy, jakožto všeobecn nejpopulárnjšího atd.
byly i touhou a vlí sibiské armády.) Ale pekvapení
bylo takové, že pro ten okamžik nezbylo nic jiného,
než dlati prozatím píjemnou tvá ke špatné he a
podle úmluvy podporovati zásadn vojenskou diktaturu. Gajda pi tom pouze hájil názor, že možno jistji
dosáhnouti diktatury postupn a nenápadn, než pevratem. Jakožto veliteli sibiské armády zdál se mu
býti výhodnjším titul »nejvyššího velitele« s právy
diktátora. Tato cesta od velitele k vyššímu a nejvyššímu veliteli oddané armády byla od poátku jeho cestou. Nebo od velitele k nejvyššímu veliteli pechází

mn

pímo a nenápadn.
Nemile dotený Gajda zekl prý se v té dob jakékoliv úasti na pevratu, ponvadž prý »neml práva
vmšovati se do vnitních záležitostí zem«. (!) V záchvatu této neutrality Gajda slibuje Kolakovi, že
nedopustí v obvodu své armády agitaci ani pro diktaturu, ani proti ní. Ale ponvadž agitace pro diktaturu
se
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armád, v

v

zákonem,

niž

diktát

a

discipli/na

iiejvyšším

jsou

zbytená, znamenal tento slib neutrality
od stoupence diktatury vlastn zamezení agitace proti
diktatue. Vždy už vzhledem na myslící s. dobrovolníky nemohl se Gajda odvážiti oteveného piznání
diktatury. Prakticky skuten nejlépe mohlo ono piznání státi se mlky, postupn a poznenáhlu, aby se
mysli zbyten nebouily.
je

Na

téže základn domluvili se i s gen. Syrovým
gen. Diterichsem. Práv toto byl vlastní úel známé cesty Kolakovy po front. To byl úel parád i hostin, konaných v tuto dobu za význané úasti eského

a

s

dstojnictva bez pítomnosti vrchního velitele generála
Boldyreva.
Teprve po tchto pípravách bez vdomí OCSNR
(aspo její ásti) byl v Omsku proveden již zmínný
pevrat. Hrdiny tohoto pevratu byli Krasilnikovci.
Nkolik dstojník Krasilnikových za souhlasu nejvyššího velení a za neutrality pítommých spojenc
zatklo prost v noci všecky demokratické leny vlády,
obsadilo vládní budovu a ministr vojenství Kolak na
to prohlásil se za podpory pravých
pohbené
koaliní vlády »nej vyšším vladaem «
diktátorem.
Souasn, týž den i8. listopadu vytištny jeho prokla- w
mace beztrestn v samém frontovém pásmu ve známé*
tiskárn v Jekatrinburku. A teprve potom
okamžit po oznámení provedeného pevratu
generál
Syrový vydává píkaz, v
praví:
» Vojáci
sveného mi bojišt! V Omsku došjo
k vnitním politickým událostem. Já, vrchní velitel spojeneckých a pipojených k nám ruských vojsk západní
fronty, mám uritý, jediný a jasný úkol: bojovati s Ger-

len

—

—

—

nmž

I

mano-Madary

—

pomocníky
bolševiky. Proto
vojska svené mi fronty budou vyplovati tuto úlohu
s dívjší energií a sebeobtovností. Vyplovati pouze
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a jejich

«

moje i)nkazy! Ncdopouštcti žáflne .ij^itacc. j)r()i)a^^ancly,
nebo polilickýcli naízení a proklamací vnitního charakteru, jež by mohly míti vliv na i)evnost a sjednocenost vojsk pi vyphiování pímýcli l)itevnícl) úkol
na front. Peísti tento rozkaz ve v.šech ocUlílecli!«
Aby snad nebylo pochybnosti o smyslu píkazu, dopluje ho podpl. Klecanda, zastávající úad L':enerálního ubytovatele, následovn:
»Vrchní velitel zá[)adní frc^nty naídil zakázati rozpošiování veškerých proklamací k obyvatelstvu,
cházejí od kohokoliv, krom rozkazu záj)aflní front.
A potom za tohoto pikázaného silencia, po tomto
skuteném odzbrojení všech protikolakovc, veškeré
demokracie, už dne 19. listopadu proveden násilný pe-

a

pímo ve frontovém pásmu v »eské stoHci« uralské a v sídle nejvyššílio orgánu lidovlády, »Sjezdu le-

vrat

n

Ostavodárného Shromáždní «,

kde podle j)íkazu vSyrového

nemlo

v

Jekatrinburku,

býti netoliko

pe-

»nepoádku«, ale ani agitace pro i proti diktatue. Pevrat proveden dstojníky »disciplinované
armády« ped oima samého velitele fronty. Clen výboru sjezdu Ústavodárného Shromáždní Fomin marn
ukazoval veliteli fronty gen. Gajdovi, že jeho dstojníci dokonce pod ochranou garnisonního náelníka pipravují útok na sjezd Ústavodárného Shromáždní, že

vrat

a

otesení fronty. Odešel
takový útok mže znamenati
od nho s pesvdením, že Gajda sám je odhodlán
passi vitou pomáhati spiklencm.
Tak úpln nerušené a neskrývajíce své úmysly, schái

zejí

se

již

z

veera v

blízkosti

hotelu,

v

nmž

sídlil

výbor sjezdu Ostavodárného Shromáždní, ozbrojení
lenové vojenské kontrarozvdky a mnoho dstojník
garnisony. A pes to, že ješt v této poslední chvíli
obrátil se ohrožený sjezd se žádostí o ochranu k eské
vojenské policii, že všecko to ostatn dalo se veejn
15
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ped oima eských velitel, pes to prese všecko mohla tato skupina Kolakovc bez jakékoliv pekážky
leny sjezdu Ústavodárného Shromáždní, zabíti bezbranného a nebránícího se známého
na Urale veejného inovníka Maksunova, zatknouti
a odvléci samého pedsedu všeruského Ústavodárného
Shromáždní a pedsedu sjezdu len Ústavodárného
Shromáždní vedle ostatních pítomných delegát a

v noci napadnouti

zízenc

sjezdu.

eská

ochrana po tom všem vymohla pouze, že odvleení lenové Ústavodárného vShromáždní dovedeni
byli zpt do svého hotelu a že k nim byla postavena
eská stráž. Podle píkaz Gajdy bylo to vlastn domácí vzení pod eskou stráží. Písemný materiál, zachvácený Kolakovci pi noním napadení, odevzdán
Gajdovi, jenž také na základ nho vydal dokonce rozkaz
(brzy však odvolaný)
zatknouti pedsedu
Ústavodárného Shromáždní V. M. Cernova.
Pravda, lenové OCSNR, zbylí v Jekatrinburku
(pedseda Pavl a tajemník Richtr byli tou dobou ve
okamžit
Vladivostoku vítati generála Štefanika)
po omských událostech se sešli a nemohli pirozen
jinak
už vzhledem ku všem dívjším prohlášením a
zárukám
než postaviti se odmítav ke generálské
protibolševzpoue, ohrozivší koaliní klid v Sibii
vickou frontu. Dne 21. listopadu dokonce vydávají ná-

—

—

—

—

—

—

i

sledující oficielní prohlášení:

»Odboka eskoslovenské Národní Rady v Rusku,
aby uinila pítrž rozšiování rzných zpráv o jejím
stanovisku k nynjším událostem, prohlašuje, že eskoslovenská armáda, bojující za idee svobody a lidovlády,
nemže a nebude ani podporovati, ani souhlasiti s násilnými pevraty, píícími se tmto zásadám. Pevrat,
provedený v Omsku t8. listopadu t. r., porušil zásadu
zákonnosti a úcty, na níž musí býti zbudován každý
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«

«

—

rusky. M\, /.ísdipci skoslox-cnského vojska.
které dosud nese lilaviii tíhu boj s bolševiky, litujeme, že v týlu armády bojující provádjí se násilné
pevraty pomocí sil nutných na front. Tak to dále
být nemže. Odboka eskoslovenské Národní I\ady
v Rusku doufá, že vládní krise, vyvolaná zatením levšeruské prozatímní vlády, rozeší se zákonitou cestou a proto nepovažuje krisi za ukonenou.
ozná
Ale když musilo toto prohlášení býti
stal

i

n

úedn

mno

tiskem s velících eských míst znepokojené eské armád (už k vli uklidnní hrozící boue a k vli
udržení vojsk na front)
tu Gajda, vždy jinfly neochotn}' podizovati se cizím píkazm, projevuje neÍ)ývalou horlivost ve vyplování dívjšího píkazu Syrového a obrací se s protestem proti OCSNR, nejvyššímu ort^ánu s. na Rusi,
jelikož prý i pro její projev platí vojenský zákaz, podle nhož se nesmí agitovati ani pro, ani proti. Tak lehce tedy zákonem stala
se suverénní vle generál.
i

—

—

Stejn
resoluci, vynesenou sjezdem len Ústavodárného Shromáždní (t. j. institucí uznanou za státoprávní
na ufimských poradách, z nichž vyšla všeruská vláíla Direktoria) o tom, že sjezd nemže uznati
násilné uchvácení vlády vojenským ministrem, že í)ude
snažiti se o likvidaci diktatury a znovuzízení zákonné
vlády v dohod se samosprávnými institucemi, zbylými
leny všeruské vlády. eskoslovenskou Národní Radou
i

i

a ostatními spojenci

—

i

tuto resoluci (jajda ve zvlášt-

ním píkaze nazval »proklamací, pobuující jednu ást
obyvatelstva, vystoupiti se zbraní v ruce proti druhé.

Za

to

mli

býti vinníci

okamžit vypovzeni z Jekatpi tom garan-

rinburku. Osobní bezpenost byla jim

tována Gajdou pouze na
jabinska a to všem

—

linii z

Jekatrinburku do Cel-

krom pedsedy

tjstavodárného

Shromáždní Cernova.
15^

-
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Teba

pipomenouti, že po

vdáni svého prohlášeni
ani svými generály
ani kolegy ze spojencckýcli missí, v dobré víe v upímnost diplomatických frází »západní demokracie «, s horlivostí, oekávající pochvaly, starali se, aby slovo stalo
se skutkem. V osobním voze generála vSyrového ujednán plán vojenské demonstrace j)roti Omsku. Ureny
už pluky, které mly postupem po obou liniích od Celjabinska
Tjumen pinutiti Omsk k obnovení rlívéjšího zákonného stavu. Zbylo pouze generálu vSyrovému vydati tyto píkazy.
(J)všem, že to práv se nestalo, a tak velká slova eské »vládnoucí demokracic«
zstala pouhým akademickým projevem.
toho v pevné víe, že v pijíždjícím eském
revoluním ministru a francouzském republikánském
generálu ohrožená demokracie ruská eská, vždy vrná západu, najde spojence a ochránce, horliví lenové
OCSNR posílají zprávy vstíc pijíždjícím. Ale odtud dostávají odpovcf, jež velmi pipomíná známé
eské poekadlo o »mudrováiií«, ševci a kopytu. Y odpovdi oba nejvyšší pedstavitelé práv zvítzivší západní demokracie žádají pouze, »aby naše vojsko pedevším hledlo na nepítele v pevné
že naše
vláda (t. j. gen. Stefánik)
velení (t. j. gen. Janin)
udlá všecko potebné.
Taktéž všecky .snahy
OCSNR, uhájiti osobní
svoboíJu jekatrinburských
Ústavodárného vShromáždní, musily koniti nezdarem. Volení zástupcové
v

lenové OCSNR, neinformovaní

i

—

Krom

i

i

dve,

i

len
len

i

ruského národa
s
»prvním vyvolencem «, pedsedou
Cernovem, posazeni do nákladního vozu a pod ochranou eských borc za lidovládu vezeni do Celjabinska.
Po cest prý s nimi zacházeli hrub. A v Celjabinsku
uprosted noci oznamují jim písný zákaz, vzdáliti se
z vlaku bez povolení velitele; budou prý vyvezeni do
^adrinska ('msto stranou od magistrálv). Ncuposlechi
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«

píkazu biukni pokládáni za »i>(ilitické descrtéry«.
ze štábu ^cn. Syrového poslán pes Oinsk
do Sadrinska telegram, podle nhož lenové sjezdu
Ostavodárného Shromáždní, tebas nejsou vzni, neluivší

Souasn

i

mají právo vzdáliti se

z

msta
Ovšem

a mají býti postaveni

nenápadný dozor.
na zakroení len
pítonniých v Celjabinsku, gen. Syrový musil
odvolati píkaz a dokonce omluviti se osobn za ono
»nedorozumní«, ale to nijak nezmnilo jeho sympatie
a jeho snahy. Nebo když ufimské úadv Ústavodárného
Shromáždní (»rada správc«) v zájmu zákonného poádku nedopustily jednání o pevrat po pímé linii tepod

OCSNR,

legrafní mezi

Kolakem

a

Dutovem

(t.

j.

agitaci

pro

diktaturu na front), tu gen. Syrový nejen že okamžit
(v zájmu nezákonného omského spiknutí) zrušil naízení ufimských orgán lid(jvládních, ale i)ikázal dokonce vinníky v perušení Kolakovsko-Dutovských
spikleneckých rozhovor postaviti ped vojenský soud.
toho v samém Celjabinsku, Zlatoúst a j. pes
vojsku pod ochranou eského
boue v obyvatelstvu
štábu, bdícího nad klidem a poádkem ve frontovém
pásmu, arestovány ty místní orgány vládní, které zstalv vrnv zákonu a vlád, a odvleen flo vzení v Omsku i známý pracovník protibolševický Majevskij.

Krom

i

V Uf

pak už dokonce

ped oima zástupc OCSNR,

ped oima eského

vojska, na píkaz gen. Diterichse.
(jenž jako bývalý velitel vladivostocké skupiny byl dosud v eských službách), za souinnosti gen. Vojcechovského (bývalého
nynjšího dstojníka v eských
i

službách, hrdiny eljabinského protisovtského vystoupení) pepadeni a zateni hrstkou reakních dstojník

lenové Ústavodárného Shromáždní

úad
A

a

»rady správc

(ministerstev).

zdála-li

se

pes

to

nkomu, zejména Cechm na

front, uspokojeným prohlášením ()(\^N^]\, situace

jc-
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st neukonenou

nevyjasnnou, vyjasnil ji jist uritý
a jasn}^ píkaz Gajdy celé front, otištný velikým
tiskem v jekatrinburských novinách, jenž naizoval
všem podíditi se vojenské vlád Kolaka.
Cernovovi podailo se z Ufy prchnouti do sovtského Ruska. Ale ostatní jeho druhové, odvezení z Celjabinska do Omska, neušli tam vzení, ba nkteí smrti
v strašném omském vraždní socialist."
Marn volala tehdy ruská demokracie o pomoc k ea

i

ské demokracii, reklamujíc sliby ze slavnostní deklarace o »iikolech zítka« po prvních dnech vystoupení,
kdy eská demokracie, opírajíc se o armádu, tak sebevzala odpovdnost na sebe. eští socialisté, již
potom ješt jednou slavnostn a rozhodn odmítli možnost dopuštní vojenské diktatury, dnes sami nelegální,
v obavách o svj zítek, svázáni úastí na protibolševickém díle, nuceni bezmocn pihlížeti k triumfu absolutní vlády šavle a nahajky. Odvážili, se sice protestovati, ale musili smíti se s novým »demokratick3qn cílem «
jak psal Masar3dv
v souhlase se spojenci, v zájmu »klidu a poádku v armád«
v zájmu »svobody
národa«.

vdom

—

—

Pirozen,

—

úžasn

kontrastovaly s velikými hesly boje »za svobodu, za lidovládu,
za Ostavodárné Shromáždní a proti diktatue«, pro
nž zvedli své zbran dviví s. revolucionái v kvtnu 1918 k boji s revoluní diktaturou, musely otevíti
oi všem a zatásti svdomím rozmrzelých a apatických
onoho pirozeného znechucení, na mímass. A na
st již díve pociovaného vdomí zbytenosti, rychle
šíilo se poznání pímé škodlivosti našeho setrvání na
front.
Po posledním píkazu Gajdy, jenž už nepipouštl pochybností C) \ ýsledku »ešeni \ládní krise«, vzniká ve
že tyto události, jež tak

pd
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vojsku

iiiyšleiika

o

opuštní fronty. Ale jako všecky

tato nová zvednuvší se vlna živelného odporu proti Gajdov »neutralit« rychle tiší se sliby a nadjemi ve spravedhíost a demokratinost pijíždjícího
na Sil)i revoluního ministra generála Štefánika.
Celá tato historie p-íliš markatn ukázala, jaký
smysl mají »cnosti« vojenské, jaký význam má zákon
a právo tam, kde stetne se se zájmem moci. Tehdy ped oima myslící armády po prvé byly obnaženy
modly, strženo pozlátko velikých, krásných slov i slib.

dívjší,

i

Generál ští spiklenci proti zákonu, vlád a státu, kteí
nejen neprotestovaH proti Kolakov agitaci pro diktaturu, ale sami spojují se s ním, povstávají okamžit
na ochranu »píkazu« a k protestu i proti své zodpovdné vlád za její projev proti omskému nezákonnému
násilí jakožto zloinu pobuování a agitace proti diktatue
proti zákonu. Spiklení generálové ped klamanými massami strádajících voják pikrývají se s poátku pláštm »neutrality« ani pro diktaturu, ani proti.
Jako by hotová vojenská diktatura potebovala, a ješt
k tomu v »disciplinované« armád, jež sama je ztlesnním principu diktatury, zvláštní agitace pro poslušnost; jako Í3y po vykonané loupeži bylo lupim
teba na všech rozích kieti o ní. Tu ponejprv vymstilo
se OCSNR, zejména jejímu socialistickému kídlu, že
nenepostarala se o provedení zákonného zízení.
bylo orgánu, jenž mohl by ve jménu armády paralysovati reakní avantury vysokých velitel a odmítnouti
cynické gesto generál, s nímž oni piskoili na pomoc
aktivní atamanštin, na ochranu protizákonného spik-

—

:

Te

nutí.

—

Aby vše bylo ješt názornjší, tito neutrální vojáci,
kteí ani v nejmenším nebránili veejn konaným pípravám k pevratu a ani v nejmenším nepostavili se
proti teroristickému vzbouení hrstky Krasilnikových
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kozáckých dobrodruh proti »slabé« (protože bez jejich
ochrany) demokratické vlád, za msíc po tchto událostech okamžit zakroují v úloze strážce poádku a
zákonnosti a v tomtéž Onisku masakrují massové povstání národa, vedené
leny Ústavodárného Shromáždní proti diktatue šavle a nahajky. Tu neplatila
»neutralita«. A byli to práv eši, hlavn Zajíkova
proslavená vojenská tajná policie, jež v ty dny spasila
ohroženou menšinu reakní proti massám národa, když
domácí ruské ásti ukázaly se neschopnými k potlaení
ruského lidového povstání. Tím umožnno následující
na to známé vraždní omskvch socialist, veejných initel a len Ústavodárného Shromáždní.
i

Proto za Omsk zodpovídají krom spojenc
oba
eští generálové, bez jejichž svolení pevrat nebyl myi

slitelným.

Toto omské vraždní socialist, když byl s pomocí
znovu obnoven »poádek« a spasena ped pádem
vojenská diktatura, je prvním veejným vystoupením
nového režimu, prvním charakteristickým aktem nové

Cech

vojenské vlády. Ono také zatáslo svdomím vš-ech snících o mírné demokracii v žáru boje a postavilo všecky
demokraty do jedné fronty proti skutené reakci z pravá
proti kontrarevoluci. I sami západn-demokratití
tvrci diktatury vzchopili se k ostrému protestu. A pece bylo zcela logické, jestli
tento nový režim, znamenající nutný další krok na zapoaté cest do pravá po-

—

i

zákona i)latného z první minuty kontrarevoluního
boje, vraždil své nebezpené nej)átelské sousedy z leva,
zatlaené za hranici »b()lševismu«.
dle

Uvádíme prcjst, co vypravoval o tom len Ústavodárného Shromáždní Speranskij
jenž z vzení vyvázl živ a zdráv
podle výpovdi vyslýchaného pod-

—

—

dstojníka Paderina, aktivního úastníka vraždv.
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«

Dne

ráno pišel dcj štábu Krasilnikova
oddílu štábní kapitán Bartošovskij téhož oddílu a žádal
o nkolik vrných a spolehlivých lidí k jistému dležitému dílu. Pihlásilo se jich sedm, vtšinou dstojníku.
Bartošovskij veer zav^edl je v ^arnisonní besídku, kde
byly
místnosti polního soudu. Tam od pedsedy sou<lu pijal rozkaz pivésti z vzení k soudu adu osob
podle seznamu. Když však ve vzení nenašlo se ani jedno z uvedených jmen, tu mezi Bartošovským a náelnásledující rozhovor:
níkem vzení byl
»Dejte mi aspo nkoho. Pece se nevrátím s prázdnem.
22. prosince

i

vymnn

»Tak

— berte tebas

z

tch »urediIovc«

Ostavodárného Shromáždní,

j).

(t. j.

len

a.).

Vybrali tedy skupinu. V ní mimo jiné byli protiljolševití inovníci Fomin, Majevskij, Bruderer, Loktov,
Barsov, Markoveckij, Sarov, Lissau. Z drobných, niko-

mu neznámých
jec Rudnko ve

lidí

byl v ní jakýsi zajatý

rudoarm-

vysoké bílé epici, jež v šeru oste odrážela se od temné skupiny. Ona byla píinou, že adjutant velitele msta, jenž byl také s Bartošovským
a nudil se po cest v neinnosti na konci prvodu, kiknul

:

»Blaja papacha

—

stoj!«

Když pak voják Rudnko,

zastavivší se na kood ostatních, adjutant vystelil z revolveru do jeho zad a pekroiv padlého, šel spokojen

mando, oddlil

se

dále za povinností.

opt

mu

dlouhé vlasy redaktora
vyadil ho také
asopisu »Národ«
G. N. Sarova,
jedním výstelem ze skupiny svých svenc. Po
ješt Loktov, jenž byl zaten zárove s Fominem v Ccljabiiisku, obrátil na sebe jeho pozornost svým židovským typem, následkem ehož on nedošel s ostatními
k cíli a zstal nirtev ležeti na cest,
Ale brzy

nelíbil}- se

—

i

nm

i
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«

«

U polního soudu prohlásil pedseda o celé zbylé skupin, že nikoho z ni mu není teba a pidav k ni ješt
ti jiné, pikázal vésti je zpt do vzeni. Bartošovškij
však místo k vzení zamíil s nimi k bližšímu Irtyši.
Vzni pochopili, že vedou je na smrt a ve skupin poal
neklidný šepot. Bylo 12 zatených a 7 lidí dobrovolné
stráže. Po prvé salv tchto sedmi ozbrojenc upadlo
do snhu na behu eky 1 1 zatených. Proto strážci
prohlédli dobe padlé, rozstíleli je ješt ranami z revolver, rozsekali šavlemi a rozbodali bodáky.
Když Bartošovškij vrátil se zpt do garnisonní besídky, tázal se ho štábskapitán Rubcov, náelník školy
poddstojnické:
»Tak co
svoji úlohu ^'ykonal?«

—
Vy konal.
»Dobe. — A ministry
»Ne. — Nenašel.

»

našel ?«

—

Podívám se sám.«
»Což pak nejsou ve vzení?!
Odešed do vzení, Rubcov vybral si ješt J. J. Dvjatova a J. J. Kirienka. První byl redaktor samaských
novin »Zemlja VoIja« a správcem úadu zahraniních
Ústavozáležitostí a státního majetku pi výboru
dárného Shromáždní druhý bývalý len 2. státní dumy, bývalý komisa jihozápadní fronty z dob Kerenského a pozdjší komisa sibiské vlády v uralské
oblasti. S tmito dvma on sám zamíil k Trtyši. Ale
potkav nedaleko celou skupinu zajatc, jež vedli k zastelení na druhou stranu do háje za mstem, máchnul
rukou a pidav
svoje dva k tlup urených na smrt.
i

len

;

i

vrátil se

dom.

Tyto mrtvoly, nalezené druhý den ráno, pobouily
nemálo msto. Bartošovškij musil se skrýti. Dostal falešné dokumenty od Annkova a odejel do Semipalatinska. Ale boue protestu
se strany spojenc diktai

tury,
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z

nichž zástupci

Cech

i

Amerian

prohlásili

ei

u uznáni vlády, která
dokonce, že iieiiiže býti
dopouští samosoudy, pimla Kolcaka k ustanovení
vyšetovací ko(ovšem teprve ke konci ledna 19 19)
mise. Bartošovskij vrátil se do Omska a byv zaten,
oilvodnil u výslechu vraždu tím, že maje málo strá-

—

—

nemohl bezpeno dopraviti zatené do vezení. Soud
to pikl mu 12 let vzení. Avšak již za msíc ho
propustil na záruku dstojník Krasilnikcna oddílu.
Tím vc byla vyízena a nikdy nikdo se ani o práci
ani o výsledcích specielní vyšetovací komise nedovdl. Za to mnoho mluvilo se mezi obyvateli Omska
o vysokých ideových úastnících vraždy. Uvádlo se
jméno I. A. Michajlova, kolakovského ministra financí zkompromitovaného
v záležitosti zavraždní sibiského ministra Novoselova), generála Ivanova Rinova
a náelníka omského garnisonu Bezovského. To ovšem
byl pouze hlas lidu.
že,

pes

i

Vraždní

1918 nebyla ani první ani jediná politická vražda, osnovaná tajnými dstojnickými
organisacemi, jež byly iniciátory duší vojenské diktatury. Ped tím byl ubit již na ulici Omska len Ostavodárného Shromáždní, sekretá ufimské stát. rady, i sekretá Sjezdu len Ústavodárného Shromáždní. Boris
Xik. Moisejenko. A pi evakuaci Ufy v prosinci 1918
uspoádán dstojníky a kozáky veliký židovský pogrom
Mezi tmito zahynul
s vraždním politický'ch
strašnou smrtí len Ústavodárného Shromáždní za jihozápadní frontu D. P. Surguev a inný len samaské
organisace strany socialist revolucioná Jašin.
22. prosince

i

vz.

Tento teror ke všemu výše uvedenému, vedle stále
rostoucí všeobecné nechuti k nesmyslné, vždy tžší a
tžší vojn, po
pomr 28. íjna 1918 v Cechách,
pi /ávratnéni pokroku reakce v tak krátké dob, sesí-

zmn
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nedvru,

pímý

odpor k vedení, proi)udil arvyjádeni své vle.
A teprve tehdy ády a resoluce I. sjezflu, jež dávaly tuto
zákonnou cestu lidové vli, jež stavly zákonné hráze
zvli vedení, nabývaly svého významu. Armáda stále
jednotnji a jednotnji, stále kategoritji a kategoritji žádá svolání protizákonn odkládaného snmu,
k nmuž ani volby dosud nebyly vypsány. Sám mezník 28. íjna, jakožto dosažení spoleného cíle, zdá se jí
dosti vážnou píinou k uzavení
dosavadních spolených snah, píinou k dol)rovolné likvidaci spoleného hnutí, ev. k stvoení zákonné armády ádné. Tím
spíše, že v této dob pijíždl pedseda OCSNR, len vedení revoluních organisací zahraniních, paížské Národní Rady, generál Stefánik. Žádost tato, již nahoe
dlouho pehlíželi, byla na konec podávána armádou i ve
form ultimativní a byl to zejména 7. pluk, jenž první
odekl vyplovati bitevní píkazy, dokud nebude velením vyplnn píkaz vlastního revoluního zákona,
dokud nebude svolán snm. Konen provedení vožádala
opoždn ovšem
leb poslanc na snm
socialistická
ást OCSNR, jíž následkem stále
lil

mádu

ba

a pinutil

ji

hledati cesty k

i

út

—

—

i

ji
rostoucí eskoruské reakce hrozily možnosti, že
stihne díve i pozdji osud ruských socialist, zahnaných pod firmou bolševik v nelegální položení. Za takových
bhem zápasu o zákon a demokratickou
pocestu k vyešení obtížné situace levá ást
stavila se za zákon a snažila se opíti o vojsko. Ovšem
i

pomr

OCSNR

že ani

pravému kídlu

OCSNR

a

generálm nebyla

ta-

jemstvím nálada mass. Svolání snmu hrozilo kížiti
všechny jejich smlé intervenní plány, sahající až do Moskvy. Zákony I. sjezdu staly se hrozbou
jejich nedávno nabyté moci. A tu pirozen musel ustou])iti zájem zákona ped zájmem moci, NcboV záko!)

a pekaziti
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pouze služchnikcni moci. Nová mocenská skupina
vyžadovala nových, ji slonžicícb zákon.
Proto veleni neuznávalo zastupitelstva. JVoto také
(;ajda neuznal žáílný sjezd, krom toho, z nhož vyšla
ten jxníze do toh(i okamžiku, kdy moc
jeho moc a
pravé kirídlo OCSNR
ocitla se v jelio rukou. JVoto
zákony I. sjezdu sa])otovalo. \' zájmu nové moci bylo
nutno ubíti starý zákon.
l'ž dne 26. listopadu 1918 rozlícený Gajda, nemilosrdný
všemu, co v tomto nejslibnjším okamžiku ohrožuje jeho plány, vrhá se v prvé irad na
ic

n vlády

i

i

vi

obvinním v rozvratné agitaci. V telegraruský štáb netrpliv
fické žalob burcuje eský
(ponvadž není možno
k velmi nutnému rozhodnutí

OCSNR

s

i

—

opustiti frontu a odejet

díve skoncentrovati
a probíti

si

cestu

dom

okamžit)

celý náš korpus na

—

:»co nej-

jednom míst

pes Rusko; udlati oistu

všech na-

šich pluk a shoditi všechny pívržence bolševismu.
komitét, komisa atd. a ze zbytku estných eských
voják uiniti vojsko poi^ádné; pi tom mysliti na
OCSNR v Rusku (!) Žádné sjezdy a žádné snmy!
Vojáky, kteí nebudou chtíti bojovati a konati správn
službu, dáti do pracovní flružiny a dopravit dom porl

konvojem (stráží, p. a.) jako zráflce!«
Tento boj o zákon opt rozbil doasnou jednotu armády, jež vznikla v dob prvého nadšení, rozmachu,
síly
nadji, v dob vystoupení proti sovtské vlád,
v dob velikýxh vítzství, v níž dstojník hraje úlohu
ne velitele, ale vdce, jemuž armáda vdí za úspch kolektivního snažení: vdce, žijícího pi tom ve své obi

tém

rovské vtšin frontového dstojnictva
stejným
životem jako podízení brati. Teprve po porážkách, po
vystízlivní, s pokleslou autoritou
a inspirátor, z nichž zatím tak mnoho odplynulo v hluboký týl

vdc
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vyplynulo do netušených výšek, v nastalém oteveném boji o zákon, znovu oste štpí se armáda na
dva proti sob vystupující tábory: dstojnictvo, hlavvyšší, jehož tídní zájmy vedou k reakci, a vojsko,
a

n

jehož zájmy vedou k demokracii.
pod nátlakem vojska a ásti OCSNR s nadjí na konené rozhodnutí sporu generálem Štefánikem, jenž pije! iiž do Vladivostoku, generál Syrový
vydává píkaz k provedení voleb v hrozivé dny po omském pevratu 23. listopadu 1918 pes protesty Gajdy
i vyššího dstojnictva. Zajímavo je, že tento píkaz Syrového nevzbudil již takovou horlivost velení ve vykor ávání
jeho, jako prvý píkaz, týkající se blahovolné
neutrality k omskému pevratu. Naopak, Gajda za porn dcí vyššího dstojnictva volby odkryt sabotuje. A ješt pi koneném provádní naízených voleb mnozí dus)jníci, mezi nimi
Gajda, v odporu proti nim dsledsetrvali, ostentativn nevolíce pes to, že naízené
volby podle zákona byly povinné. Ovšem že tento zejmý nedisciplinovaný odpor proti zákonu i vojenskému
ro'/]<azu situaci jen zhoršoval, podncuje úpornost armády v hájení proti velitelm zákonného práva na
snm; porušil disciplinu a vzal pro tu dobu Gajdovi po-

Konen

i

n

slední zbytky popularity.

lak poal rozvrat armády^ se shora. Nahoe podceujíce intelekt
zdravý pirozený instinkt »podízených«, s prostoduchou domýšlivostí » zodpovdných
vdc« stavli proti pirozenému, živelnému proudu
a
nabubelé mechanické fráse, rozdávání stužek,
pochval, vojenské slavnosti a parády. Na tomto pozadí
teprve nabývá zajímavosti to, co tsn ped pipravoi

ád

vaným pevratem kolakovským, pi slavnosti rozdávání prapor II. divisi 10. listopadu 1918
tedy už po

—
— písahaly

dobytí svobody národu eskoslovenskému
» svobodn rozhodu uté« pluky.

23S

narodili, \c jnicnu nscIio
Cil lidskc
Cechiim a Slovákm
jako
lidem
jako
t< ho, co je nám
nejvýš sváto, v plném souhlase se svým svdomím, budeme bojovati spolen se svými spojenci do poslední
kapky krve proti všem svým nepátelm tak dlouho,
dokud nedobudeme úplné svobody svému národu eskoslovenskému, dokud naše zem eské i slovenské neliudou sloueny v samostatný a nezávislý stát eskoslo\enský, dokud národ náš v našich zemích nebude
plným hospodáem a pánem svého osudu. Slavnostn
se zavazujeme, že nikdy a nikde, nehledíce na nijaké
nebezpeí, beze strachu a pochybností, s plným vdomím a svdomím od tohoto nejvyššího cíle svého boje
za nijakých podmínek neustoupíme: ale jako vrní a
estní bojovníci, nesouce ve své krvi ddictví svých
slavnA^-ch djin, i vždy jsouce pamtlivi nezapomenutelných hrdinských
našich muedníku a
Jana
Husa a Jana Žižky z Trocnova, slibujeme býti jich dstojní, bojovati za pravdu a práva naše, nikdy z boje
neutíkati, nijakému nebezpeí se nevyhýbati, rozkaz
náelník svých poslouchati, svoje prapory a odznaky
ctíti, nepítele nikdy o milost za nijakých okolností
rrprositi a se zbraní v ruce nikdy se nevzdávati, bratr
b'atra milovati a v nebezpeí do konce chrániti, smrti
se nelekati, za svobodu národa i vlasti své vše i život
položiti. Bez jakéhokoliv nátlaku, svobodn rozhodnuti,
tak chceme a budeme konati! Tak velí nám naše est
i "'•rnost
k našemu lidu i domovin !«
Taková slova dali opakovati s. revolucionám v pítomnosti Kolaka, v tutéž dobu, kdy generálové ujednávali pevrat a nastolení své diktatury, ujednávali
-vzpouru proti vlád a státnímu poádku, spiknutí proti
svobod národa a proti všemu, co nám dosud jako li>

\'c'

iiiRMUi

^\c

1

i

in

dem
proti

i

Cechm mlo
pravd

bAHi sváto, proti

vdc

našemu svdomí,

a právu.
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Pisaháme
Ve jménu své
»

cti

lidské

.

.

v plném souhlase se svým
bojovati
za pravdu a práva naše
za svobodu ....
.

svobodn rozhodnuti
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.

.
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.
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.íícnerálcni

pijel do Vladivostokii
Janincni generál Štcfánik.

usnesení OCSNR vyjeli mu vstíc do \'ladivostoku Pavlfi a Richter. Pro Pavlu, jehož se Stestejný svfánikcm spojoval vedle starého pátelství
revoluci,
ruskou
stejný názor na
tový názor, tedy
nebylo tžko získati pedem rozhodující vliv u generála. Ba více: Pavl stal se mu, cizinci v Rusku, brzy
nepostradatelným. Za to. i proto práv nenašel u nho
sluchu uhlazený, rozený diplomat Dr. Girsa, jenž nikdy, ani díve ani pozdji, nemohl se shodnouti s hrubou linií malomšácky krátkozraké politiky Pavl.
Janík pak, který z opaného kídla OCvSNR byl také
náhodou ve Vladivostoku v tuto dobu, neml už tolik
osobního významu a schopností, aby mohl soutžiti
s Pavl.
toho zdá se, že Stefánik pijel do
Ruska již pedem o jednotlivých osobách, zvlášt
o Pavl a Dru Girsovi stranicky informován; akoliv
již
tak pouhá shoda v zásadách musila dovésti Štefánika ku shod s Pavl
ve všech podrobnostech.
Možno si pedstaviti ty pocity, s nimiž krajn znepokojená, bezradná armáda upírala zraky k pijíždjícímu národnímu hrdinovi, prvnímu revolunímu ministru. Za všeobecné hluboké nedvry k malým sibiským »vdcm« armáda všechnu
upírala k nmu, k uznanému skutenému vdci, zidealisovanému
v pedstavách prostých národních revolucioná.
Zdálo se pirozené, že on, nejlepší a nejšlechetnjší
»bratr generál« po dosažení spoleného cíle pijíždí
dopraviti armádu dom, zachrániti bratry spolubojovníky a vyvésti je z onoho vného pekla a závratného
víru revoluce. Víra v šlechetnost a demokracii ko-

Na základ

i

i

Krom

i

i

dvru

16*
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lébky rc\-u]uce Francie, byla lak prostá a ^'eliká, že
pítomnost francouzského ^^enerála Janina po boku
chorého Stefánika nemohla seslabiti nadji na kon.oc
boj po uzavi^eni míru, konec zmatku útrap.
Prostým lidem zdálo se býti samozejmé, že »šlechetná Francie«, jež zdála se projevovati tolik »pée,
starosti a uznání« pro nás, nejen že nebude pekážeti,
ale pomže sv^^m oblíbencm vrátiti se, clo »svobodné
vlasti«, když spolený cíl, t. j. poražení centrálních
mocností, ili
jak se jinak íkalo
militarismu,
imperialismu, monarchismu atd., byl dosažen. Pouze
i

—

—

pítomnost Pavl po boku Stefánikov a komentáe
diskreditovaného »Cs. deníku« znepokojovaly armádu
a kalily ržové horizonty vyhlídek do blízké budoucnosti.

prosince

8.

1918,

pominuv Omsk, pijíždí Štefánik

do Jekatrinburku, sídla
zastavil u vrchního

vl

—

OCSNR,

pro se nejak urlává Pa-

l^íina,

vladae Kolaka

—

byla prostá. Zavinilo to dobrodušné prohlášení
OCSNR v Jekatrinburku proti pevratu. Rozmrzelý takovou »vesnjckou politikou« Štefánik, nechtl-li vzbuditi dojem ideového rozporu mezi ním,
jako lenem ustanovené vlády v echách, a OCSNR.
musil nejdíve
jako volenou vládou revoluních legií
peorientovati OCSNR na svoji linii; musil vypeskovati tento 'nediplomaticky upímný, demokratický orgán, který vážn chápal pomocná hesla vlád o demokracii, zákonnosti, poádku atd., orgán, který nedovedl zatajiti ani úelnji pebarviti vli r epr es eii to váného národa. To byla hlavní píina. Vedle toho však
jiné pohnutky, jež radily navštíviti nejdíve
jist byly
vlastní bojující armádu na front a pak teprve cizího,
neuznaného ješt, vrchního vladae v Omsku,
Štefánik, ocitnuv se u cíle své daleké pouti, u eskoslovenské armády, pedevším vydává provolání

len

—

i
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k vojákm, jež jako veliké ])lakáty 1)\ lo \yk'p<.)\ áiio po
cšelonech a všude tain, kde umístny byly eskoslovenské ásti. Toto provoláni svými diplomatickými obraty
rozselo však po armád první semena zklamání, zmatku a nedvry. \>likými písmeny volalo k armád:
»\'ojáci eskoslovenské republiky!
Picházím k Vám jako bratr, který stál u kolébky
našeho vojska a chce až do posledního okamžiku sdíleti jeho osud. Picházím k Vám jako len s. vlády,
vlí osvobozeného národa jmenovaný ministr národní
obrany. Cs. vláda chce takto vstoupiti v bezprostední
styk s tou ástí národní armády, které est a spojenecká solidárnost ukládá ješt dále pracovati polem,
^icházím k Vám jako mluví národa již orgaiiisovaného, abych vyídil velé díky Vám, jeho vrným synm, kteí nelekajíce se žáflných obtí, s pochopením
pro velkou dobu vysoko povznesli prapor svobody zabezpeili národu svému volnost. Navštívím naše chrabré
vojsko od pluku k pluku, vyslechnu Vaše pání a vysvtlím úkoly, které na nás ješt zde ekají. Až tyto
úkoly budou vykonány, vydáme se spolu na cestu do
i

svobodné vlasti.
Brati! Doba návratu záviseti bude pedevším ud
jednoty a ducha našich vojsk
od stupn dvry, s jakou pilnete k své první národní vlád.
Vzhru hlavy! Vaše strádání, brati moji, blíží se
ke konci. \'eliké byly útrapy našeho vojska, ale sláva
jeho bude ješt vtší, dovršíme-li dstojn svoje dílo,
dílo nezištného Slovana a poctivého spojence.
Zdar neodvislému, sjcdnocetiému národu eskosloi

venskému

!

Zdar eskoslovenské republice!
Zdar našemu presidentu Masarykovi!
Generál M. 1\. Štefánik,
ministr národní ()l)ranv.«
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To

b3Ía prvá sJova vytouženého spasitele eských
revolucioná, topících se v bahn rozpoutané asijské
kontrarevoluce. To pivezl z daleka
bratr generál

—

Stefánik.

Je jist tžkou a nevdnou úlohou kresliti lidský
portrét oficielního národního hrdiny, tím více pak pro
prostého adového statistu na historické scén.
pece

A

v zájmu pochopení celé další historie legií je nutno
aspo pokusiti se o to. Není-li tedy vyhnutí, nech
aspo v zájmu pesnosti mítka (snad jako vlastní
subjektivních,
pitžující okolnost) pedchází
bezdných dojm pisatele z prvého setkání s národním hrdinou a potom, vedle toho, nech portrét kreslí
jeho vlastní slova, projevy a skutky.
Stefánik po svém píjezdu do Jekatrinburku okamžit zahájil návštvy u frontových oddíl, za nichž
v dlouhých debatách s delegacemi vyslýchal pání a vysvtloval úkoly eského vojáka v Rusku, Pisateli, jenž
byl sám uchvácen vlnou všeobecné nadšené dvry
v zidealisovaného vdce a hrdinu zahraniní revoluce,
vryly se hluboce do srdce dojmy prvého a posledního
setkání s ním.
Bylo to v Jekatrinburku pi povinném pedstavení
delegace podízených. Pro nás, pro všechny, píjezd
Stefánikv znamenal pi nejmenším tolik, že nad Gajdou, Pavl, sjezdy a vším tím naším malým, domácím
svtem stanul konen v nejkrititjším okamžiku lovk úmrný dob, svtem uznaný vdce, jeden z nejlepších spolupracovník »tatílva Aíasaryka«. Prostá
víra, že kormidlo našclio korábu v boui uchopil nakonec náš nejlepší bratr revolucioná, muž, jehož srdce
jak jsme vili
musí bíti stejn s tlukotem tisíc
bratrských srrlcí revohicionáských pod prostou legionáskou rubáškou, svádla k radostné bezstarostnosti
o zílrck', pes všecku porlivnou nejasnost |)rvního provo-

zpov

—
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láni.

vozu

Jist všichni vstupovali jsme do jeho salonního
s rozechvným srdcem. Cekali jsme tam bez-

pený

a dokoi^án otcvi:-ený, mužný klid nejlepšího vojáka revoluce.
Stefánik stál u dvei^í v tpytivé uniform francouzského generála a pátrav upíral své pronikavé zraky
v tvái^e vstupujících. Potom pistoupil, aby nám všem
po irad podal ruku. Zdál se skuten klidným a mužným. Ale sotva první z bratí vzal podávanou mu ruku, Stefánik rázem zmnil výraz oblieje a zaal napolo

podráždným, napolo dtsky vyítavým hlasem žádati,
abychom ho píliš siln nebrali za ruku; poal mluviti
o svých ranách a žalovati si na své chatrné zdraví.
To musilo by vzbuditi proud silné srdené soustrasti, kdyby pi tom výraz jeho chladných a zpytavj^ch oí nebyl tak rozcházel se s posunky a s obsahem i tonem jeho slov. Pamatuji se, že touha vidti
velikost, tak neoekávan zaskoená pímo v srdci,
polekan odhánla kacískou myšlenku o strojenosti.
První okamžik rozhodn musil psobiti jako sprcha
na nadšené a
hlavy. Bylo nám všem trapno,
bolno i líto hrdiny. Tento první neoekávaný dojem
však zmizel brzy za rozhovoru. Stefánik mluvil o demokracii. Za
nespouštl chladného oka pozorovatele s naší tváe.
sledoval psobivost svých
slov. Jakoby opatrn sondoval v našich srdcích s chladným výpotem muže, jenž zkouší a experimentuje.
Potom
stával se spokojeným, nebo jeho
nás skuten uchvátila. Ba nakonec dal se jí unésti
sám; a teprve tehdy jeho oi nabývaly živosti a tepla.
Generál stal se neobyejn hovorným a sdílným.
sdloval nám ást velikých píprav spojenc

dvivé

ei

Zejm

zejm

e

D-

vrn

ofensiv na Moskvu. V Rumunsku prý sousteuje
nkolik francouzských divisí s tanky k procházce
Uuskcm. Ví prý toho více, ale íká pouze to, co už

k

se
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je fakt, nebo on jako generál nemže »houpat«. Naše
vojsko prý se te stáhne na odpoinek, dostane nové
uniformy a výzbroj a potom, až P^rancouzi svoji úlohu
provedou, my v sláv, bez velkých námah, projedeme
pes Rusko dom. To všechno prý je otázkou nkoi

lika nejbližších

msíc.

Naše delegace, oslepená tmito vyhlídkami, unesená

eí

o demokracii, byla spokojena.

Až na

jednoho. Ten-

to místo souhlasu na otázku Stefánikovu vyslovil inázor,
že bude teba vykati skutk. Jeho smlost nás ohromila. Stefánik takovou neoekávanou odpovdí byl

nejprv zejm zmaten, ale potom v dlouhé pomlce
chladn a klidn upel zraky ve tvá smlce. Vznikla
nepíjemná situace, z níž chtlo se co nejrychleji na
vzduch. i\]y hnvali jsme se v ten okamžik na rušitele

shody a Stefánik dále již nemluvil. Ale když se s námi
louil, byly jeho zraky chladné a opt pozorn pehlížely naše tváe. Pes to v celku Stefánik tehdy nás
získal.

Nkteré

jiné

delegace

v

zájmu ])esné informace

zastupovaných bratí pinesly zápisy celých besed. Tím
rozmluva s nimi stala se roznduvou s armádou. Z nich
také

vyjímáme nejdležitjší

linie

portrétu, referujíce

l)Ouze:

Dne

prosince lozmlouval Stefánik s delegací i.
praporu 8. pluku na stanici vŠamary. Odtud máme základní názor Stefánikv, jenž vysvtluje
omlouvá
prohlásil
všecko ostatní: »Pro nás, pro náš národ«
tam Stefánik
»jest nutností, abychom byli na stran
tch, kteí nám nejvíce pomáhali, abychom mli spojenecké zásady.
Jeho pomr k vyst()ui)ení a k revoluci udávají pak
následující slova: »Až budete jednou doma, pak teprve
poznáte, co jste svým v\stonpením zpsobili. Tidské
11.

i

—
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«

«

spulcnosti zachránili
šili.

Zabránili

jste

jste

niiliardy.

ohromné škod na majetku,

patí všemu lidstvu, zabránili
na druhé polokouli, zal)ránili
a

aniž byste to tn-

jste

jste

jež

vzplanutí revoluce

tomu, že

Nmecko

Rakousko nezvítzilo.
Pekvapující novinkou pro armádu bylo, když ve

ei

pravil: »Nutno se zmíniti o zprávách, jež kosvé
lovaly v našem vojsku v tom smyslu, jakoby spojenci

na poátku našeho vystoupení poslali telegram

štním, že pijdou jejich vojska.
vyšetuji, abych vypátral pvodce
sím však prohlásiti, že nikdo z
stupc nebyl zplnomocnn, aby
vojsku.

Já tuto

s

uji-

záležitost

tchto zpráv; mudiplomatických zásliboval

pomoc s.

Dále praví: »Když jsem byl na cest, obdržel jsem
od Masaryka telegram: Probh, prosím T, jdi k tm
hochm a ekni jinj, aby svou nervositou nevraždili
národ! Proto jsem také pijel k \'ám, abych shlédl pomry na míst a zaídil, co je potebné pro \'ás Vaši
spolenou vc. Navštívím všechny \'aše ásti a uvidím,
co se dá dlat. Jedná se také o to. abych rozplašil
všechny pomluvv, jimiž se proti \ ám od Vašich nepátel operuje.
Jeden z bratr se jej tázal: »Brate generále, prosím T, ekni nám konen, ím se operuje proti nám,
my dosud od nikoho neslyšeli, co se nám vlastn vytýká. « Stefánik odpovdl: »\ ytýká se Vám neúcta k spoi

jencm,

posmšn

vyslovujete, což je pože se o nich
z více stran. Dále o vojsku v vSibii se tvrdí,
že se nalézá v rozkladu, že zapomíná na základní vci,
že vojna je jedna a politika druhá vc. \ ytýká se, že
v adách vojska rozšíen je bolševismus; vojsko dopouštlo se ve velkém krádeží, loupeží
vražd, ady
jeho jsou nedisciplinován)', nejen jednollix ci, ale
celé

tvrzováno

i

i
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ásti vypovídají velitelm poslušnost. Je jisto, že nkomu se nelíbí, že vývoj eskosloven^^kého národa jde

smrem

píliš demokratickým
.«
otázce vnitních ruských
jest naše hledisko jasné. Nkteí z našich bratí míní: protože zde
v Rusku bojujeme, nasazujeme pro své životy a krev,
.

.

pomr

»V

právo vmšovati se do ruských pomr, totiž
položiti svoji váhu na tu, neb onu politickou stranu.
To bylo také stanoviskem, které bylo v prohlášení
OCSNR oproti pevratu v Omsku a Kolakov jmenování. Takové prohlášení bylo možno tehdy, kdy jsme
nemli svoji vládu. Nyní, kdy je ustavena vláda, není
takový stav možný. Já jsem uinil mnohem významnjší projev. Když jsem jel sem, minul jsem úmysln
Omsk. A to mluví dostaten, když zástupce státu,
jenž má zde nejvtší poet vojska, pomine práv utvoenou vládu. Nutno si dáti otázku: Kdo je oprávnn
k zakroení u ruské vlády? Jediii naše vláda a to,

máme

spolen

se

spojenci. «

(Zel

však, že toto stanovisko

neuhájilo se roku 191 8, p. a.)
»Na Vás je úloha dobýti Kunguru. Pehlížel jsem
plán a mohu Vám íci, že úloha Vám svená je velice
malá. Prosím Vás, udlejte to pro mne, abych se
o co opíti, psobte na hochy, že je to moje pá>ní.

ml

Pomozte ruské armád, vždy ona jest Vaše dít! A
potom Vás stáhnu s fronty a pojedeme na oddych.
Pak se armáda zreorganisuje', uvede do poádku a pojedeme dom. Ovšem musíme pijíti dom jako disciplinovaná jednotka. Co by to bylo doma za pekvapení, kdyby na míst pevné jednotky, jak si nás pedstavují,

pišly

dom

tlupy bez discipliny

.

.

.«

»Kudy pjdeme domu? Cesta pes Vladivostok je
posud nejistá, mohou býti technické obtíže. Cesta pes
/áj)ad vede ]M'Cs bolšcxiclvou frontu. Jist, že
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nebudete

«

jednání a prosili o prchod ty, nad nimiž
A pak to není v moci ani jakéhokoHv iii^adu, aby Vám molil zaruiti úphiou bezpenost na
území bolševik. Máme ostatn jakési zprávy o tom,
že na druhé stran nco se dje, snad o tom brzy
zvíte. Je tam také veliká nouze o palivo, což
být katastrofou pro továrny a železnice. Zatím já
Vás stáhnu s fronty, zreorganisuji a až dám píkaz,
prosekáme se
se mnou v ele. Já pjdu
s Vámi a nebo zstanu zde s Vámi, bez Vás
chtíti vésti

jste vítéziH.

mže

dom
dom

dom

nepjdu.«
»Jedná se ješt o Vaše zízení, jež jste díve mli.
Pirozen, že nco se bude muset zmnit. Máte snm,
to byl nešastný název. Mohl to být kongres, sjezd
atd. Já si po návštv ásti svolám všechny zvolené
delegáty, teba ku píjezdu generála Janina, jemuž
Vás pedstavím jako zástupce celého vojska; nu a pi
té píležitosti se poradíme, jak si to zaídíme, aby

nám

to zde

pkn

fungovalo.

Takovým zpsobem

si

to pedstavuji.
13. prosince, t. j, dva dny pozdji, mluvil Stefánik
delegací 7. pluku na stanici Kuzino. Rozmluva je
zajímavá netoliko zmnou Štefánikových názor na
snm, ale i tím, že diskuse rýsuje už jasn rozpor
mezi nazíráním armády i Štefánika. Referát o tom
podle zápisu praví:
»Štefánik vvsiovil nám obdiv celého svta nad naším
vystoupením v Sibii, o
se president Wilson za
jeho pobytu ve Washingtone vyslovil, že je nejvtší
vojenskou událostí v této válce a historii vbec. Pi
té píležitosti Stefánik ekl: »\'ažte si svých dstojník. Francouzští dstojníci, kteí mají vysokou školu
s

nmž

vojenskou, ekli, že takové manévrování, jako Vy jste
dlali v Sibii. 1:»yl() vzorné. eskoslovenští dstojníci
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«

jsou prvotídní.

«

Poznamenal, že

couzi chválí hlavn dstojníky,
vují zdatnost voják.

je

zajímavé, že Fran-

Ameriané pak

obdi-

Vyslovil se dále o nutné reorganisaci a pizpsobení naší armády k francouzské armád, zvlášt pak
v ohledu její úpravy administrativní, technické a zásobovací. Vyslovil nadji, že naše úloha zde bude
brzy skonena, že on si je sice vdom svého tžkého
v obúkolu
totiž pivésti nás dom, ale že
tavost eskoslovenského dobrovolce, že nebude nikoho, kdo by nešel s ním. Náš návrat bude záviset od
stupn dvry, jaký
ministrovi a vlád proje-

—

ví

vi

víme

.

.

.

Ponvadž

delegaci zdály se ministrovou

eí

nkteré

otázky nevyerpanými, zvlášt úprava vnitních po-

mr,

tázal se bratr S. bratra ministra, jaké stanovisko zaujímá
snmu i sjezdu, do nhož provedeny byly volby práv v dob jeho píjezdu. Ministr
zdál se býti trochu zaražen, avšak brzy odpovdl:
»Nemám v úmyslu snm svolati. Musím jej potírati
rozšíeno
jako diplomat, ponvadž je v celém
mínní, že Vy jste bolševici, že u nás jsou sovty

vi

svt

dokonce
Masaryk byl kterýmsi vtším evropským
žurnálem obviován, že byl v Rusku pedsedou sovtu; ovšem zjistilo se, že jenom nacionálního. Toto
vše
vadí pi diplomatickém jednání a potom hlavní

a

i

mn

píinou, pro

mže

býti

snmu

zde

snm

nemohu

svolati, je fakt, že

pouze jeden a to v Praze.

bychom znásilovali

My

snm

svoláním

nárofl, který je

doma.

hájiti snm, našel bych pro mnohem více dvod než Vy. Já nu^lil bych snm pro sebe
pekrásn využíti, ale i)es to z uvedených dvod
musím býti proti nmu, akoliv jej hájím proti odpr-

Já kdybych chtl

cm,
252

klcrí

jej

nazý\ají /radou.

«

^^l'/.ná\áni <iiiU'/.it()st zásliij)cn xok-iiych Nojskcni a
poniÝšlíin prakticky jicli použiti v tak zvaných likvi(lanícli komisícli. které mají pixiati inventá jcdnotlivýcli (odbor OCSNIx, zkontrolovati jich innost a
budou použity k úehini kontr(^lníin a pracovním jaK

zde, tak

Na

i

toto

v ástech.
prohlášení

mu o(l])ovdno nkolika

l)ylo

jménem celé delegace, že jeho poznámka o pi^ipadném znásilnní národa v pípad svolání námi snmu, nebyla zajisté myšlena v j)Iném znní toho slova,
bratry

ponvadž snm nechce stanoviti snad kurs naší zahraniní politiky, nechce znásilovati nár(Ml, ale armáda, representující 60.000 voli, nechce nechat též
znásilovat sebe. Dle našeho názoru snm má vyi'ešiti hlavní otázky naší vniti^ní organisace, odvolávaje
se pi tom na tradici a jistou autonomii armády v Sibii. V ostatních otázkách snm, skládající se z lidí
znajících pomrn dobe ruské pomry, chce pomoci
ministru Štefánikovi pi stanovení jeho pomru a tudíž
vlády k ruské otázce, podati jemu nutné innebo sjezd
formace pro spojence i národ doma.

pomru

Snm

má

býti

armád, zbavené doasn obanských

práv,

pojítkem mezi touto vládou, respektive jejím ministrem, do té doby, dokud sám ministr se dostaten
neseznámí, jak se složitými vnitními pomry Ruska,

vSnm má býti orgánem
informativn-poradním. Bude tím vyhovno konstitutak

i

nímu

s

pomry

citu

naší armády.

s. dobrovolce

intencím

i

Masarykovým,

který na l^krajin sjezd svolával a bral k spolupráci
a k spolurozhodování.

Ministr na to prohlásil,
všech našich pohnutek, ale
svolá, podá však vlád, s
spojení, zprávu o situaci
tedy jej svolá.

že

je

si

vdom

pro nynjšek že
níž
a

dležitosti

snm

netelegrafické
sjezd dovolí,

má denn

jestli

tato
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Draxii

jsme

jej

upozornili, že nebylo by správné

podceovati tuto pro vnitní sílu tak dležitou otázku,
poukázavše na to, že myšlénka sjezdu je ve vojsku
hluboce vžita, což dokazuje pípad našeho pluku, kterV^
jak asi bude bratru ministru známo, ped nedávném
(23. listopadu 1918) na stanici Un, lysvenský smr
Perm, odmítl dále bojovati na urálské front, dokud
nebude snmem vyešena otázka našeho pomru k reaknímu pevratu omskénui. Svolání snmu je nutné
i
z toho dvodu, ponvadž podle konstituních zvyklostí snm má odevzdati ministru vlády s. republik}aktivní i pasivní bilanci svého podnikání za dobu 0(\
vystoupení do nynjší doby, za kteréžto vystoupení
T. sjezd s. vojska pijal zodpovdnost.
Generál Stefánik na toto odpovdl, že mu o odeknutí 7. pluku, bojovati není oficieln známo a že
dle jemu známých, vojenských disposicí 7. pluk je zde
(stanice Kuzino-Sabik, na permské dráze) na odpoinku jakožto armádní záloha. »Chci, abyste pemýšleli
o našem postavení a eknu Vám: Nechtjte snm,

—

díve dom.«

chcete-li jeti

Dále byla
zaujímá

položena otázka, jaké stanovisko
plukovním zastupitelstvm a druhým
samosprávným
v našem vojsku. Ministr uznal
dležitost a nutnost kontroly v hospodáství vojska,
vyslovil se pochvaln o osvtové innosti jednotlivých
institucí a prohlásil, že v této otázce neuinil dosud
definitivního rozhodnutí. Pravil, že v principu proti
zastupitelstvm není, pouze jejich název (užíváme dosud názvu ^>komitéty«) je mu nepíjemný a nevhodný.
Vyslovil se, že žádnou vc, která prospívá vojsku a
flelegací

vi

pomáhá mu

k

úadm

usnadnní

práce, nezruší.

Bratrem S. byl ministr požádán, aby vyjádil svj
názor na otázku, která vojsko velice interesuje a sice:
zda naše armáda zde bojuje proti bolševikm za prin254

«

svtové tlcmokracic, ucho

/úastiiiia jako strana v obanské válce ruského národa?
Ministr se na okamžik zarazil, naež pra\il: »jsein
pesvden, že bojujeme za ])rincipy svtové demokracie j^roti ex]")ansi bolšcvismu. který je demokracii

cíp)

jo

nebezpený.

Na

delegát, pro jedin naše armáda má
nésti na svých l^cdrech nejen tíhu celého

vý'tku

j:>ovinnost

boje proti bolševikm, ale

zodpovdnost, ministr odpovídá: »Mohu Vás
v tomto ubezpeiti, že
zodpovdnost berou na sebe spojenci, a dokonce francouzští socialisté hlasovali pro rozpoet týkající se
výhradn eskoslovenského vojska na Sibii. Dále mohu \'ám sdliti, že zodpovdnost pejmou spojenetí
i^enerálové, kteí jsou na cest do Sibie. \' krátké
dob pijede do Omska generál Janin, jako vrchní
i

celou

i

i

všech spojeneckých vojsk na Sibii. « Na to jej
<lelegace upozornila, že ani hlasování francouzských
socialist nemže býti pro armádu úpln uspokojující,
nebo jejich hlasování je jen dsledkem jejich politiky,
kterou provádli po celou dobu války s Nmeckem. Ale
u nás jsou okamžiky, kdv dobrovolec pi své innosti
pichází do rozporu s vlastním svdomím.

velitel

Na poznámku

delegace, že ani

pomoc

spojenecký-cli

generál nebude dostatená vysílenému vojsku, ministr

odpovdl,
když nás

že chápe naše zklamání a náš duševní sta\',

»už jedou spojenci z Vladivostoku«; že on se už o ty »houpaly« postaral:
»Bda tm, kdo Vám sliboval spojeneckou pomoc!
Ale já Vám tentokráte mohu zaruiti, « pokraoval
ministr, »že spojenecká akce skuten nabývá konkrétních forem. Pokud
je známo, spojenci poístále »houpali« že

mn

aktivní innost proti sovtským vojskm a to
z jihu Ruska, kde generál Berthellot nastupuje
pti divisemi, které má k disposici ze soluské fronty

nají

hlavn
s
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a z Rumunska. Rovnž spojenecká vojska na Murmani
budou sesílena.«

Na otázku o délce na.šelio pobytu na Sibii odpovdl, že je neuritá, ale že (lobytí Pernii sehrálo bv
znanou roli k otevení nám cesty pes Archangelsk.
Delegace upozornila ministra na patrnou nechu
vojska bojovat proti nep-átelské p-esile v dob, kdy
v t3du je užíváno ruských ástí ku pi^evratu, jako se
stalo v Omsku, ímž nutných sil, jimž bylo umožnno
formovati se flíky naší nadlidské obtavosti, je používáno jako nástroje reakních kruh. Ministr odpovdl, že nám je nutné silné Rusko. ekl: »Kdož ví.
zda
monarchie by nebyla v nynjší pechodné dob
výhodná. Tžko o tom souditi. Tím ovšem nechci íci.
.«
že bych byl pro monarchii
»Nedívejte se na omské události jednostrann. Pevrat nebyl pipravován jedin v Omsku, hlavní rozhodnutí bylo ve Versailles. \'y se díváte na vc píliš
radikáln, ale já Vás omlouvám. Já jsem ministrem
.«
a proto nemohu být radikálem
Delegace uvádla dále ministrovi poslední zprávy
z nkter3xh ruských asopis, zvlášt
jekatrinburských, které velice opovážlivým zpsobem psaly o protestu OCSNR proti kolakovskému pevratu, kde
psalo se »o válených zajatcích, kteí si dovolují zasahovati do vnitních ruských záležitostí*, dále o lidech, kteí jsou v »nelegálním .postavení a hrají si na
vládu« a ku konci byla výzva, aby ádnou censurou
cizonebylo dovoleno štvavé psaní asopis, by
zemských. Ministrovi ovšem toto bylo neznámo a divil
se, že tak píše tisk, hlavn buržoasní, který nás ped
nkolika msíci opvoval. Dále jsme mu uvádli pípady, kdy vojáci nové ruské armády pišli k nám prositi o kousek chleba, nebo o cigaretu, stžujíce si na
hlad
na režim, který se u nich znovu zavádí. Užíi

.

.

.

.

i

i
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«

válo

nás

t^c

11

nich

ptali, zflali

íkají, aby si
zmobilisovali.

tlesných

i

Ircslíi

a

niladi

vojáci

se

my

šli

o tom víme, že ruští dstojníci jim
pro chléb k echoslovákm, kteí je

Tím zúmysln seje se proti nám nenáruského lovka. Dále nám i^íkali, že je dstojníci
v boji straší echoslováky, kteí prý za nimi stojí
s
kulomety, že je postílejí, nebudou-li nastupovat.
A tomu naše úední terminologie íká, že my »dláme
na front morální podporu mladé ruské armád.
Na to jeden bratr Slovák z delegace prohlásil, že
»my toho tady máme už dost,« naež ministr, poznav,
že má co dlati se Slovákem, jal se ho slovensky vyptávati, odkud je a tím smr rozmluvy zaboil na jiné
pole. Tak Stefánik na kladené otázky nedal pímé

vist

odpovdi
Generál Štefánik zajímal se o všechny naše vývody
a bylo vidt, že tyto pomry jsou mu neznámy. ekl,
omskému
že on ješt nezaujal pesné stanovisko
pevratu. Prohlásil také mezi iiným, že on zná cenu
míru našich obtí, že se dnes pesvdil o morální
hloubce
politické vysplosti s. dobrovolníka a že
nedopustí, ab3xhom byli zbyten pepínáni a snad
obtováni škodlivým elementm ruského národa.
Upozornili jsme dále ministra na protest OCSNR
proti omskému pevratu, který ovšem byl jen akademický, a ukázali mu na náladu nkterých našich ástí,
které byly ochotny likvidovati omské dobrodružství.
Ministrovi bylo zejm nepíjemno hovoiti dále o tomto bodu, který s jeho stanoviska zdál se mu býti dostaten osvtlen3'm a pravil s úsmvem: »Já jsem
se pesvdil, že se zde dlala »vesnická« politika. Já
mnoho
chápu Vaši nervositu, ale Vy vidíte, že
záleží na vyjasnní a že s Vámi mluvím jako bratr,
abych mohl jednati jako ministr a generál. Buto Vy
mne pesvdíte, nebo já \^ás! Znám v naší armád

vi

i

i

mn
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«

ti druhy lidí: první, kteí jsou dobí a pjdou se
mnou, druzí, kteí jsou také dobí, ale jsou ješt nerozhodní a tetí, to jsou lumpové, které

je teba podelegaci nastalo vzrušení, kterého
si generál všiml a dodal s úsmvem: »Ale Vás se to
netýká, brati. Já nejsem lovk kompromisu, neznám
zlatou stední cestu, nejsem Kerenský. Já s Vámi ziistanu až do konce. Jen mn, chlapci, pomáhejte a dvujte, vždy já Vás mám tak rád!
Paíži nedalo
mi pokoje, když jsem pemýšlel o Vaší tžké situaci.
jel jsem k Vám, teba
v 2enev Dr. Rašín
zval k píjezdu do Prahy, kde jsem
pijat keslo
ministra národní obrany, být ve Valdštýnském paláci
a nechat se oslavovat národem, jako první ministr vojenství. Vidím, že se mne velice
ptáte na
nkteré vci. Jsem rád, že máte takový zájem. Ovšem
dám-li Ti rozkaz, « obrátil se k jednomu z úastník,
»abys šel na stráž a Tys neuposlechl, dal bych
zasteliti. Já bych ovšem za to pijal zodpovdnost
ped národem a možná, že bych pak byl odsouzen já.«
Když delegace z ohledu na jeho nemoc chtla ode(zdálo se totiž, že mu není volno a že je siln
jíti
Štefánik zadržel ji, vypjal
unaven)
a pravil,
že nezná únavy tam, kde se jedná o existenci armády.
Tak líí setkání zpráva delegace. Všechno uvedené
ukazuje, že Štefánikovo »vysvtlení úkol, které na
nás ekají«, mlo pohnouti armádu k dalším bojm
v Rusku, mlo odstraniti pílišnou citlivost revoluních idealist v zájmu praktické obchodující politiky.
Štefánik psobil na srdce, na praktický smysl, na
vli. Pemlouval, žádal, ba prosil, pikazoval i trestal.
Ješt v jeho pítomnosti, pod pímým vlivem jeho autority, dochází k posunování ásti II. divise na frontu.
Ale pes všecko oekávání veškerá jeho veliká a svží
autorita nebyla s to vyvážiti odpor vojska k bojm

vsit na vrb.«

V

V

mn

A

ml

dmysln

T

—
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hru

viibcc a za xojciLskou diktaturu zvlášt. \a()[)ak, Uiito

odpor hned v prvních dnech vybuchuje dvma pípady v plnírnou akci proti vojn. První je, že stelec
Táborský 5. pluku tváí v tvá ministru odváží se

vypovdti

poslušnost.

O

celé

liistorii

i

jednajícícii

osobách nejlepší obraz podává píkaz, jenž l)yl rozhlášen po celé s. armád, na výstrahu všem neposluš-

ným. Znl:
»Dne II. prosince odkázala
boje

9.

sanitá

J.

této roty

ped nástupem

od

pluku, krom šikovatele E. N., svostelce B. S., F. N., J. R., J. V., J. K.,
R. a J. M. Povolal jsem k sob delegaci

rota

bodníka A.

se

5.

S.,

a po

rozmluv

s

ní

chci

viti, že tlesná

únava, vzniklá po vysilujících nkolikamsíních válených útrapách a neujasnnost jsou píinou, že s.
dobrovolci, získavší

sob svtovou

slávu, dopustili se

vojenského zloinu. Objasnil jsem delegaci podrobn
situaci a píiny, pro které bojujeme zde a budeme
leny debojovati. Zodpovdv otázky, položené
legace, žádal jsem pímého prohlášení, považují-li se
za obany s. republiky a budou-li plniti povinnosti
z toho plynoucí. Jediný stelec Tomáš Táborský, který
ped válkou pracoval v Nmecku, do zajetí pišel již
v kvtnu 191 5 a do vojska vstoupil až v dubnu 1918,
neml odvahy jíti do boje. ekl jsem mu, že považuje-li se již te za obana s. republiky a odpírá-li
konati vojenskou povinnost ped nepítelem, písluší
ped polní soud, který v tomto pípad zná jedin<'
rozsudek: trest smrti.
Není-li však rozhodnut již te k prohlášení o své
obanské píslušnosti, a ponvadž setkal jsem se s takovým pípadem po prvé, nabídl jsem mu cestu do
vlasti v bezpeném prvodu, zaváže-li se, že tam tváí
v tvá národu
bude opakovati svá dnešní slova.
Tomáš Táborský neml odvahy postaviti se ped soud

mn

vrn
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národa. Aby však nebylo žádných pochyloností, že stanovisko, jež hájí, odpovídá vli národa, nabídl jsem,
že ješt dvma umožním cestn do vlasti za stejných

podmínek.

zadostiuinním

konstatuji, že nikdo se
nepihlásil. Nestrpím v i^adách s. vojska lidí nehodvSe

ných.

Vlastnorun strhl jsem Tomáši Táborskému odznak s. vojáka
bílo-ervenou stužku
vylouil
jsem ho z s. vojska. O tomto aktu bude podána zpráva jeho rodin. Tomáš Táborský pišel pozdji prosit
za odpuštní, íkaje, že poznal, že vývody moje a nikoliv jeho jsou správné. Tomáš Táborský neporozuml mn, dokud jsem s ním mluvil jako bratr k bratru. Rozsudek jsem vykl jako generál a ministr národní obrany s. republiky na front, v iiplmé blízkosti
nepítele. Jako bratr mohl jsem pesvdovati a pe-

—

—

svdoval jsem, jako generál a ministr nemohu mniti
rozsudek, abych tím neurazil ty s. vojíny, kteí hájí
staten a poctiv est a dobré jméno našeho národa.
S duší smutnou, ale pevnou rukou podpisuji výše
uvedený rozsudek.
Ministr Štefánik.«
Co bylo by se stalo, kdyby byl Táborský skuten
opakoval svj projev tváí v tvá skutenému národu,
nevíme. Ale tolik je jisto, že pro armádu ani tento
píklad nebyl na tolik odstrašujícím, aby za daných
okolností udržel vojsko v poslušnosti. Následuje druproti
hý, už hrozivjší výbuch. Sedmý pluk usnáší se
nadále na
jasn vyslovené vli Štefánikov setrvati
svém dívjším stanovisku: nezúastniti se operací,
dokud nebude svolán sjezd. Pluk jenom s velikými
obtížemi byl na konec dopraven na frontu teprve
tehdy, když byla pod jícny kulomet podle všech vojenských pravidel odzbrojena jeho 7. rota a její dvrník Sýkora pedán Gajdou polnímu soudu s hrozi

i
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bon /aslrclcni. Ale ani toto nemohlo vlíti v eské ásti
inorodé válené nadšení. Odknd také melo se ono
vzíti u

Cech,

nebylo-li pro další boj »za osvobození«

Ruska nadšeno samo ruské vojsko? Ba, vidlo-li se
naopak, že za tžké obti roste jenom nenávist širokých mas ruského národa proti echoslovákm. K totýchž ruských ástí k armád prosakují vždy
úpornjší a iipornjší zprávy o blízkém jarním povstání
ruského lidu proti Kolakov diktatue v celé Sibii^i.
Oteven vypravují ruští vojáci našim, že pobijí své
dstojníky a pejdou k bolševikm.
Cím lehkomyslnji pehlíželi tyto povsti v našich
vyšších kruzích, tím pirozenjšími a vrohodnjšími
se tyto zdály rozhoené armád, tím hrozivjšími
zdály se jí perspektivy blížícího se jara 1919. Pi takových masov3^ch náladách musili dstojníci místo
prostých píkaz dlouho a rozilen vyjednávati o každý krok ku pedu, který vzdaloval vojsko od ešelon.
\ e skutenosti dále ku pedu, smrem na Perm ke
Kunguru, dostaly se ásti II. divise pouze mechanicky, uvleeny vlnou zdailého nástupu sousedních
ruskV^ch ástí. A tam pouze pod firmou odpoinku
daly se rozmístiti na pasivním úseku fronty jižn
Permi.
Ale práv na onch vvsunutých posicích, vzdáleny
zásobovacích stedisk, v uralských
od svých vlak
mrazích špatn odné zásobované, rozvrácené stálými
vnitními spory, s. ásti ztratily jakoukoliv schop-

mu

z

i

i

nost

i

k

pasivní

náporu protivníka

obran. Bylo
dají

se

jasno,

že

pi prvém

na ústup. Situace hrozila

katastrofou tím více, že tra Jekatrinburk-Kungur
byla pímo ucpána vlaky II. a III. divise a nebyla,
jsouc bez lokomotiv, schopna evakuace. Na front
vojsko bvlo netrplivo. Tím více, že prvá divise po
ústuj^u z volžské fronty a po bojícli u eky Iku byla
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v té

dob

cKldychu ve východn-urálských

již iia

m-

stech a stanicích. A slíbený samým Stefánikem odpoinek v týlu pro ostatní ásti armády stále nepicházel.

Na

konec ke všemu tomu,

práv když

oficielní

»Cs. deník« oznamuje ministrv píkaz o stažení s.
ástí z fronty v hluboký týl, pikazuje Gajda 6. pluku
pímo ihned vyjeti na frontu na ohrožený úsek, 80
verst jižn dráhy. Není divu, že za takových okolností
úpln povolila disciplina a i tento nejspolehlivjší
»vládní pluk« kategoricky odmítá jíti na frontu dj se
co dj.
pedu eské ásti, rozložené na široké front, ohrožené v týlu, dávají se, proklínajíce všecko velení, nezadržiteln na ústup, jenž hrozil skuten státi
se katastrofou. Teprve tehdy vojevdci nahoe pochopili, že tlesné i mravní síly armády v boji na ruské
obanské front jsou již skuten vyerpány. Teprve

V

tehdy vydán dodaten píkaz všem s, ástem odjeti
v hluboký týl. Pišel pozd. Armáda nauila se už nevedení; pouze šastný obrat na
návidti své velení
front, jenž umožnil klidnou evakuaci, zmírnil excesy
rozhoených mas. A nahoe se naivn utšovali, že
všechno to udlalo pouze nkolik »štvá«.
i

Cím dále byl Štefánik svými názory a snahami od
masy s. revolucioná, tím více se pibližoval k protivnému táboru, tím tsnji svírala ho v své objetí si-

V

oné nestálosti, neuritosti, ba bezradnosti, jež tak oste bije do oí z celé jeho innosti
na Sibii, možno lehce najíti vliv cizí vle na lidské
vysloven západní kultury, no
srdce. Štefánik,

biská reakce.

lovk

lehko ztravoval krvavé bahno »osvobozené« ruské skutenosti. Ale se svým citlivým srdcem a evropskými
pojmy a mítky úpln ztrácel v tom prostedí samostatnou orientaci. T v našich vysokých oficielních kru-
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zich bylo slyšeti žaloby na vliv, jímž opcdl jeho dvrník Pavl jediného representanta vlády eskoslovenské republiky. T zvdavým redaktorm oficielního

tisku bylo ne lehko proniknouti k nejvyšší na území
žádSibii^e viditelné hlav eskoslovenského státu.
ném pi^ípad nemohli besedovati s mini bez kontroly

V

vi

Pavl. Charakteristický postup Stefánika
OCSNR,
jednotlivým jejím lenm a ostatním initelm, také
piítá se k jeho dílm. Mnozí dokonce všechno, co se
stalo v našem svt v Sibii, pipisují na úet intrik
Pavl. A to už jist není správné. Vliv jeho byl pouze
v podrobnostech našeho vnitního života.

V

hlavní linii
však celá historie, jednou nerozvážn naatá, byla pirozená, byla nutná, byla jedin logická. Jako ruské »Direktorium«, tak i eská koalice, paralysující pohyb v
dob revoluního zápasu o smr vývoje, tak i jinak
byla trvale nemožná. A práv tam, ve vedoucím orgánu sibiských echoslovák, musil v prvé
vybojovati se boj o zásadní smr vývoje. Rozhodující pevaha, urující pedem vítzství, byla na stran tch,
kteí mli jedinou frontu: a to bylo v protisovtském
táboe pravé kídlo protirevoluce. Vítzství mezinárodní reakce v Omsku nad dvoufrontovou demokracií
rozhodlo také neodvratn i výsledek zápasu v našem

ad

malém svt.
Když takto ped pravým kídlem

OCSNR

vyrstala

perspektiva získání monopolisovaného vlivu i monopolní moci, nemohlo ono pirozen vzdáti se tohoto pokroku. Levému kídlu naproti tomu, jež stálo po ne-

likvidovaném

kem

omském pevratu ped logickým dsled-

ztrátou všech posic, zbývalo pouze hájiti ztracené
posice demokracie. To byl: nesvolaný sjezd a sama
:

koaliní OCSNR. To znamená obranu dvoufrontové
demokracie proti diktatue pravých.
Demokratické
kídlo socialist celý onen zásadní boj hlubokého vý-
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dviv

znanui omezilo
na zápas o vliv na generála
Štefan ika. [ to byly pedem zmaené snahy v pedem
ztraceném boji. Nebo Štefánik, který nebyl socialistou,
nemohl jinak než postaviti v tomto sporu celou svoji
autoritu na stranu proti socialistm.
To znamenalo
proti dvoufroiitové demokracii za diktaturu pravých.
Štefánik sám také brzy poal odkryt nový kurs k
vojenské diktatue i v naší revoluní obci. Prvním krokem byl projev, že on je jediným representantem republiky a že není teba, aby tu byl vedle nho ješt
nkdo jiný. Byla to vlastn druhá, velitelská strana pouky, jež pro podízené oddluje vojnu jako jednu a politiku jako druhou vc. To jest: že vedení vojny musí

pod uniformou

velitele slouiti ty

vci ob.

kídlo OCSNR tváí v tvá autorit
prvního revoluního ministra neodvážilo se opíti o jediného svého pirozeného spojence
t.
o armádu,
j,
a osamoceno musilo podlehnouti zákulisní he pravice,
v níž Štefánikova osoba sehrála význanou úlohu. Odstranní levých z vedení provedeno lehce. Již v prvé
schzi OCSNR po píjezdu Štefánika do Jekatrinburku, pokusila se pravice likvidovati ji. Tehdv však
snaha pímti ostatní leny k tomu, aby dobrovoln
vzdali se funkcí, prese všechno opojení prvních slavnostních okamžik, nevedla k cíli. Socialisté, až na jedinou výjimku, prohlásili, že sice uznávají vládu doma,
Socialistické

—

ale že v

onch

zvláštních

pomrech, v nichž dobrovol-

nická revoluní armáda žije a pak s ohledem na její
konstituci, danou T. sjezdem, pokládají za nesprávné
rušit staré,

dosud uznané a potebné

instituce, aniž

by

o nutných zmnách v armád (podmínných jednak
faktem utvoení se s. revoluní vlády doma a píjezdem jejího lena generála Štefánika na Rus) rozhodl
nejvyšší orgán s. revoluního hnutí na Rusi, snm (i
sjezd)
eskoslovenského vojska, jemu že je také
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OCSNlv
j)r\é rad zodpovdná; že lenové jeho byli
práv nedávno na základ platných zákon už zvoleni.
Varovali ped jiným i^ešením, ponvadž podle jejich
mínní v dané situaci by armáda jiný nedemokratický
\

tžce nesla; poukazovali na možné a pro
armádu katastrofální dsledky. Pes to na druhou
schzi pišli nkteí lenové OCSNR (Dr. Kudela,
Medek, Pavl, Dr. Svoboda, Dr. Suchý, Dr. Patejdl,
Dr. Jesenský, Orišek a Richter), aniž by pedem o svém
kroku zpravili ostatní, s hotovým prohlášením: že

postup

uznávají Štefánika za jediného representanta vlády a
že další trvání OCSNR nepokládají za nutné. Na to
Štefánik vystoupil s pednáškou o demokracii. Nic netušící, zaskoená levice ocitla se tak ped hotovým faktem. Její len. Jaro Král, ješt jednou pokusil se vý-

zvou adresovanou na Stcfánika, zadržeti rozpuštní
politické hlavy našich legií v Rusku
OCSNR; znovu doporuoval svolati sjezd, jemuž OCSNR je povinna složiti úty. a jeho prostednictvím dotázati se
Štefánik
všech s. revolucioná na jejich mínní.
o tom však ani slyšeti nechtl. V tomto okamžiku Pavl a za ním ostatní jeho spoleníci znovu projevili úplnou dvru Štefánikovi, jenž také prohlásil, že tu stojí
ve jménu prof. Masaryka. Nezbylo tudíž ostatním leOCSNR: Davidovi, Janíkovi, Královi, Kyselovi
a Polákovi, než také složiti své funkce. Skládajíce je
oni výslovn uvedli, že plní tím pouze pání prof. Ma-

—

nm

saryka.
byl politick}^ cíl zájezdu k arLikvidací
dosažen. Jednota pedstavitele vlády v Cechách
s pedstavitelstvem revolunícli legií zevn zaruena.
Bvlo tedy možno jeti do Omska. Zdálo se tak aspo
tomu, kdo pehlížel, že
byla skuten spíše

OCSNR

mád

OCSNR

pedstavitelstvem než vládou a že revoluní legie molila pedstavovati pouze, pokud bvla celá. Odstranní
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OCSNR

proti

platným usnesením

I. sjezdu a snad i
(který prý v beznu
a
1919 prohlásil postiženým, že ke zrušeni
ostatních demokratických zízení v armád nikdy píkazu nedal)
toto nezákonné odstranni zákonné

bez

vdomi

Masaryka

prof.

—

OCSNR

—

pekážky,

jež z

»vle revoluních

legii« stála

na

stráži

základních práv revolucioná a tím v cest práci podle »spojeneckých zásad«,
bylo však ve skutenosti

—

nejmén schopno
entací.

Naopak

sjednotit legie

—

s

novou

oficielní ori-

bylo by naivním oekávati, že ob-

ané ve zbrani, národn-revoluní demokracie eská,
mlky pijme oktroj, jenž tak rozcházel se s jejími nejzájmy. První z celé uražené takto armády
hlasit ozval se 4. pluk, jenž na poátku vystoupení
jako nejzápadnjší byl nejvášnivjším bojovníkem za
cestu do Vladivostoku, jenž však nejdíve vystízlivl
vlivem svých zkušeností a stal se nejvášnivjším bojovníkem protiintervenním. My níže uvádíme celou
jeho prostodušnou resoluci úmysln doslova jako obraz
toho »bolševismu«, jímž tak postrašili Stefánika.
Nejradikálnjší pluk té doby píše po odstranní
bližšími

OCSNR

Štefánikovi:
»My dobrovolci 4. s. steleckého pluku Prokopa
Velikého, jsouce si pln vdomi svého velikého úkolu
v této tak významné dob nejen pro národ s., ale
i
druhé národy, pedkládáme Tob, jakožto plnomocníku vlády eskoslovenské republiky, k informaci ná-

tužby a pání:

sledující

OCSNR

bez svoVelice nás pekvapilo rozpuštní
lání snmu, nebo ona, vytvoená sjezdem, byla zodpovdná jedin snmu, emuž rozpuštním se vyhnula.
Víme, že vytvoením vlády v naší vlasti se situace
zmnila a že po likvidaci CSNR v Paíži musela nastoupiti
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i

likvidace jejích

odboek.

aby s názvem zmizela
dobrovolnické organisaci
vojenské; nebo ona nebyla vytvoena CSNR, ale vyrostla z pomr, ve kterých jsme žili.
Pomr armád, jsoucích ve Francii i Itálii, k CSNR.
resp. k vytvoeným odbokám, jest zcela jiný než
zde v Rusku. Tam
neustálé spojení s ústedním orgánem, CSNR, i uspoádané pomry
zde rozháranost, stálé pevraty, z toho plynoucí nejistota, jakož
vzdálenost od ústedního orgánu CSNR.
To donutilo sjezd (snm) vytvoiti vlastní politickou
správu, jejímž hlavním úkolem bylo informování dobrovolc o pohybu svtové politiky, udržení jich na
jedné politické základn s CSNR, i dále úkoly vytené
v hlav III. »Vedoucích orgán s. revoluního hnutí
v Rusku«.
Jsouce vzdáleni od vlasti a tím i od své vlády i parlamentu, jenž nemá prostedk, aby mohl bezprosted
uplatniti svj vliv na organisaci naší armády, jsme
nuceni vytvoiti takové orgány, které nahradily by
nám tento nedostatek.
a pro nás
V ruských pomrech je nemyslitelno
demokraty nepijatelno,
aby toto vše bylo vykosebe schopnjším, i sebe
náváno jednotlivcem, by

Nesouhlasíme však

instituce

tak

s

potebná

tím,

i

naší

—

—

i

n

—

—

i

demokratitjším.
Jsme si vdomi toho,

že ve jménu národa nemohou
v jednáních s ostatními státy vystupovati vlády
a proto my v tomto pln piznáváme suverenitu vlády, vytvoené vlí národa.

dv

Proto na orgán, námi zde vytvoený, nesmí se pohlížeti jako na stát ve stát, ale možno jej porovnávati s organisaci obcí ve stát.

tak v otázce snmu nelpíme na názvu, ale
neupustíme od tohoto, zkušenostmi vyvolaného, nám

Rovnž
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nanejvýš nutného, sjezdem vytvoeného fóra, které
musí míti vHv na organisaci naši armády, jeji výchovu,
jakož
kontrolu hospodáskou.
Nezapomínajíce toho, že výchova dobrých vojenských
vyžaduje dlouhé doby a že na;prosto nedostaujícími pro
jsou dvou- až tímsíní kursy
jimi zde prošlé, krom toho, chovajíce v dobré pamti
militaristickou výchovu rakouskou, chceme míti záruku, aby organisace našich ad nepíila se duchu svobodomyslného obana, jenž vzal do rukou zbra jen
pro osvobození své i svého národa, ale naprosto ne
proto, aby ukojil panované choutky rzných živl,
které neustále veškerý svj vliv v tomto smru snaží
i

vdc

n

se uplatniti.

Proto, abychom mohli snahu jednotlivc ku vzetí
vlády nad ozbrojenými, s. obany paralysovati, byli
jsme nuceni vytvoiti stávající vedoucí orgány naše.

Nedostatek dobrých vychovatel-dstojník
dobrých
hospodá vynutil zízení plukovních zastupitelstev
plnomocník. Tedy ne OCSNR vytvoeny, ale pirozenou cestou, z poteby vyplynuly z našich ad tyto
orgány, které jedin až dosud dovedly udržeti jednotu
v našich adách, a na které vedoucí zde vojenské kruhy pohlížejí jako na nepotebné, ba nebezpené. A byl
to drahý náš otec Masaryk, který vnoval jim mnohou
ze svých úvah a nejen uznával jich potebu, ale i zástupce jich zval k sob na porady, informoval se od
nich a jim dával informace o své innosti. On to byl,
který piznal pede všemi oteven, že ne vdcové, ale
národ zaal revoluci.
Nebo pravdou je, že zatím, co naše vdí kruhy kolísaly, eský oban svým vlastním citem vedený, prchal
i

i

z rakušáck3''ch

ad, sdružoval

proti jhu militarismu, kapitalismu
liká
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ruská revoluce uchvátila

mohutnému

se k

i

odboji

monarchismu. Ves. zajatce, vzbudila
i

dvru

\c
\
srdci jeho radioliiy olilas a nekoncíKui
vítzství. Ohromné šiky nových bojovník za svobodu
s. demokracie ze 17. roku jsou jasným svdectvím
tužeb našeho lidu. Nastal rozval ruské fronty a mezi
tím prosté eské srdce, neznající ni zrady, ni klamu,
tím pevnji p-ilnulo k bratrskému prai)oru.
Pišel ukrajinsk}' universál. My estn ustupovali
z Ukrajinv, nerozbiti, jednotní. Nastala smutná éra.
Bolševici uzaveli brest-litevský mír, v dsledcích ehož pohybovali jsme se na východ, chtjíce bojovati

na francouzské front. Události dnes každému známé,
Trockého, pi^inutily
nás probíti si cestu na východ; svému úkolu s. vojsko estn dostálo, neohlížejíc se na ohromné ztráty,
osvobodilo širé prostory od Samary do Vladivostoku.
To byl již úkol nad jeho síly!

jmenovit eljabinský telegram

Nco

zcela jiného byla otázka povolžské a

fronty.

Až dosud

máme

se

kazaské

orientovalo nás vrchní velení, že nemíchati do vnitních záležitostí Ruska. Až

dosud jsme

vítzili.

Když však pinuceni jsme

byli

ustupovati, tu není divu, že nastala doba poklesu, ale
ne naší vinou, nebo s. voják, tato kuriosita v každém
ohledu, dostal úkol, na njž jeho unavené síly nestaOekávaná spojenecká pomoc nepišla, ruská
ily.
znovu vzkíšená armáda zklamala, týl v rozvratu topí

tmách monarchismu, a na front zstává s. revolucioná samoten bez jakýchkoli doplk ztrát, nese ve

zoufající

a

pece

stále

dvující

v brzké

zakonení

vojny.

Le

krutá rána dopadá na jeho záda! Po likvidování západní fronty, zatím co se naše nové armády
navracejí z francouzských a italských bojiš dom,
u s. revolucionáe v Rusku, který prvý zaal odboj
ostatní echosloproti Rakousku a povzbudil tím
váky dlící za hranicemi, má doba jeho návratu do vla-

opt

i

269

stí záviseti od jednoty i od stupn dvry, s jakou
pilne ke své první národní vlád!
Pohlédnme na naše vedoucí kruhy v Rusku! Za
cara plo se »Bože, carja chrani«, pevrat pivodil pád
starého vedení i prlom demokratického ducha do vei

dení.

Na Ukrajin

stálo

se

za partijí Samostijnosti,

po universále kolísalo se na as v bolševických vírech.
Pak ustavil se výbor tJstavodárného Shromáždní, za
njž prolilo se tolik s. krve. Kolakova diktatura rozdlila s. vedení na dv strany: jednu stojící na stanovisku OCSNR a druhou na Gajdov orientaci.
Za všech tchto okolností s. revoluní vojsko
v Rusku dovedlo pes všechny pekážky, kladené jemu v cestu, udržeti jednotu, nedajíc se strhnouti rznými živly, psobícími v prostedí, ve kterém se nacházelo. V této jednot patrná byla
naše síla. Jednota
tato vedena byla jedním cílem: t. j. boj proti nmeckéi

mu

militarismu, stojícímu nám v cest k dosažení naší
samostatnosti.
Neshledáváme náš cíl v tom, míchati se do politického života zde v Rusku. Tím spíše nemže býti naším cílem, jako národa jdoucího za demokratickými
ideami, podporovati živly smující k sestaralému a

nemyslitelnému monarchismu.
Proto žádáme, aby naše vláda, jakož Ty, brate generále, starali jste se o to, aby spojenci jednou jasn
a urit bylo prohlášeno, že po oištní Ruska od násilník, pikrývajících se socialistickými ideami, vláda
pedána bude parlamentu, zvolenému na základ všeobecného, rovného, pímého a tajného práva hlasovacího, jenž sám rozhodne o zpsobu ízení dalších osusvého národa. Toto musí býti rozšíeno pomocí leták všude tam, kam vstoupí vojska spojenecká, aby
lid vidl, že jdeme do jeho zem s poctivými úmysly.
i

d
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Nejnaléhavjším

jedním

užívaných
I v tomto bodu potácelo se naše politické
vojenské vedení.
Staí ukázati na trapná vyjednávání o našem odpravení
na \^ladivostok. Pak éra prof. Maxy, sovt a Borda,
doporuujících cestu na Archangelsk. Poté opt Jeanot, Comeau. Na sjezdu v Celjabinsku major Guinet
doznal, že ml staré informace. Proto také tímto vystupováním neinformovaných osob klesla dvra k spo-

argument

a také

jevila se

nejv-íce

z

vždy otázka spojenecká.
i

jencm.
Sloužíce svému národu, stojíme pevn na zásad
tomuto úkolu zstati vrni, ale nepropjíme se nikdy
za nástroj nebo híku v rukou druhého. Nesloužíme
za žold, nýbrž vyteným ideám. Bojujeme za politickou samostatnost k sociální spravedlnosti. Divíme se,
že se stále mluví o našich závazcích k spojencm.
Cím že ješt máme pesvditi spojence o své touze
k svobod? Zdaž nestaí ukázati na to, že my jsme rozvrátili celé Rakousko, my probili si cestu na Vladivo-

my

nehledli na konfiskace a persekuce, nedali
se zlákati ani sliby, ani zastrašiti hrozbami! Ci nestaí
jim poukaz na naši jednotnou armádu, v níž nepipouštíme politických stran? Podíváme-li se na Poláky,
Rumuny, Ukrajince, Elsasany i všechny ostatní nástok,

rody, tu

musíme

se

tázati,

zdali nevidí

spojenci ten

ohromný

rozdíl mezi námi a jimi v každém ohledu?
Pakliže tyto mohutné argumentace nestaí pesvditi spojence o naší touze a vli k svobod, pochybujeme, že by i vykrvácení celého s. národa je pesvdcilo

Uznáváme naše trudné

pevn pesvdeni,

že

postavení v

Rusku

a jsme

estné východisko je jedno, t. j.
zde v Rusku, kde musí býti pro-

brzké svolání snmu
mluveno o tom, za jakých okolností zde

máme

zstati,
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naše ztráty

Zjistiti

i

bojeschopnost našich vojsk, které

nad slunce jasnji dokáži neschopnost naší armády
k velikým vojenským operacím, a komen nutno bedliv pihlížeti k nálad vojska, pi^irozen vyplývající
z ruské rozháranosti.
Proto také prohlásil Becker,
ministr vojenství, že Spojené Státy nepošlou svá vojska do Ruska. V Londýn podobn lord Cecil v dolní
snmovn ekl, že neodpovídá duchu lidových vrstev
poslání vojska za úelem širokých vojenských operací
v Rusku.
Rozhodn protestujeme proti stíhání polními soudy
bratí hledajících nápravu a pravdu, nebo soudní výnosy v tchto pípadech vynesené budí v našich adách
roztrpení a zhoubn podrývají naši jednotu a souasnaprosto píí se demokratickému duchu i zásadám
našeho národa.
2ádáme, aby vysláni byli z každého pluku a ásti
námi navržení brati do vlasti za úelem pesného informování našeho národa o stavu vykonané práci naší
armády
jako protitlak podryvné agitaci eských komunist, vyslaných z Ruska.
Kategoricky trváme na pesném dodržováni
a
resolucí pijatých na I. sjezdu v Omsku, nebo, jak

n

i

i

ád

výše ukázáno, vyrostly z pomr, ve kterých žijeme
jakož
z ducha s. revolucionáe.
Nerozborná jednota, záící v našich adách, mla by
sloužiti vzorem pro naše vedoucí bratry, nebo na jejich bedrách leží ohromná zodpovdnost za každý zbyten utracený život, za každé nepedložené jednání.
My, kteí jsme revoluci proti odvkému nepíteli pozvedli, jsme si pln vdomi tohoto historického okamžiku a jsme pln pesvdeni, že musíme veliké dílo.
elící k osvobození svého národa, estn dokonati.
Proto obracíme se k Tob, brate generále, v pevné
víe, že všechny zde uvedené informace uvážíš a že
i
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«

hiidoii Ti poniíickou v

'J

vé

i)ráci,

smující

k lepsí bu-

doucnosti obanu eskoslovenské republiky.
Tato resolucc byla pijata na schzi celého 4. pluku,
konané 22. prosince 191 8 všemi hlasy proti tem hlasm, z nichž dva páli si, aby byli výslovn jmenováni.
Byl to velitel pluku a jeho pomocník.

Tak naivn všenárodn pedstavovali
mokracii

obané

si

vítznou

de-

pluku, znivelisovaní stejnou uniformou a stejným strádáním. Proto také jejich upímhistorie.
ný projev ani na pí neodklonil pirozený
Jakmile Stefánik dostal do svých rukou plné moci
ode všech
OCSNR, prohlásil, že je nutno nkoho
poslati dom, aby informoval vládu a k tomu nejlépe
že se hodí práv ti, kteí dovedou za vojsko mluvit a
kteí armádu tolik hájili. Tak tedy k této úloze ureni
v prvé
socialisté David, Janík a Polák a s nimi
4.

bh

len

ad

možní konkurenti na vedoucí místo politické, ostatní
místopedsedové OCSNR, Dr. Jesenský a Dr. Patejdl.
První místopedseda Pavl oznail prý druhého místopedsedu Dr. Patejdla také za krajn levého. To snad
i

proto, že jinak klidný a konservativní Dr. Patejdl neuhýbal dosti ochotn silným a bezohledným loktm

svého souseda na kesle pedsednickém. A konen
k nim i místopedseda I. sjezdu Maisner. Celé
toto »poselstvo«, oficieln nazvané »iposeIstvo s. sibiské armády« (vybrané v zájmu »klidu a jednoty« v armád) bylo vypraveno na cestu nedbale a bez dostatených penžních prostedk. Následkem toho v Char-

pidlen

bin

marn

dovolávajíc slíbených dalších
opatení. Z nepíjemné situace vysvobodil je vladivostocký s. diplomatický zástupce Dr. Girsa, vypraviv
je na vlastní zodpovdnost, bez píkaz se shora, dále

do

uvázlo,

vlasti.

V armád
její

18

se

obvod

pak, sotvaže »poselstvo« ocitlo se mimo
vyrojilo se plno zpráv o nepoádcích,

—
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Jiialversacích a podvodech, objevených prý revisi v odborech socialist, o zatykaích telegramech atd. Byl

Nebo konec tohoto
slavného »poselství« od národa ze Sibie k suverénnímu národu ve vlasti ml býti velmi smutný. Už
v Šanghaji pedjel je Štefánik s posláním informátora Evropy, pipraviv je tak o skromnou úlohu
prvních informátor národa o sibiských otázkách.
Pedjíždje je, nešetil rozhoenými slovy na adresu
»levých« z OCSNR.
to

dstojný pechod k

finále hry.

Pi píjezdu do Evropy byli lenové »poselstva« již
skutenými nebezpenými »bolševiky«. V Neapoli ekal je píkaz »lena s. vlády«, podaný prostednictvím
italské vlády. Naízeno vykonati u »mluvích sibiské
armády« prohlídku.
s udivenými »bolševiky« nebyla ani pipuštna ku behu. Detektivové obsadili

Lo

kabiny a hotovili se k prohlídce pes protest Dra. Patejdla. Teprve energický poukaz na diplomatické pasy
byl s to aspo oddáliti prohlídku do píjezdu s. vyslance Dra. Borského. S tímto dohodli se konen tak,
že prohlídka vykonána pouze u Davida a Poláka. Zabaveny všechny vci, které zdály se italské policii podezelými. Mezi jinou »nebezpenou literaturou« ocitl
se z nedorozumní
chrabrý bojovník protibolševický

—

i

»Cs. deník«.

Veliké pekvapení pinesl nešastným »poslm armády« ke všemu ješt telegram z Paíže, podepsaný
Drem Benešem, poslaný vyslanci Dru Borskému, jenž
znl: »K píkazu ministra Stefánika žádám, aby poruík Polák byl poslán clo Paíže«. Ovšem, že na konec
ani to se doslova nestalo. Místo toho Polák byl pedvolán pouze do
k italskému ministerstvu, kde mu
k novému údivu všech bylo sdleno, že nesmí opustiti
ím. Toto však už vzbouilo i nejloyálnjší ást poodebrali se všichni lenové jeho a
selstva. Do

íma

íma
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prohlásili se

s

nkolika

to po

postiženým soiidriilini solidárními.
dnccli luimorná historie o

Nn

nebezpených

konen

likvidována zprávou, že tedy všiclini mohou z Itálie odejeti. l\dákovi na italském ministerstvu se potom omluvili. Poukazovali na píkaz
»lena s. vlá(ly«, ale pes to celé poselstvo bylo pro
jistotu odvezeno na italské hranice pod ])elivým dobolševicích

zorem

italské tajné policie.

Tak celkem tragikomicky, dík režii anonymního
»lena s. vlády« konil v naší malé domácnosti první^
pokus persekuce socialist; téže persekuce, která v ohromném ruském svt vyvrcholila v grandiosní vraž-

dní ruské demokracie. Tam drama, tu
ka, ale píina tatáž. Ob tyto oistné
rozmry a stejné v podstat, mly jeden

parodie a frašakce, nestejné
cíl. To jest od-

stranním »rozkladné« demokracie v ruském Omsku
eském Jekatrinburku upevniti velící diktaturu pro
novou protidemokratickou vojnu, k níž první výzvu
pinesl píkaz vrchního velitele generála Syrového k
Novému Roku. V
volá se už jasn k »ádným vo-

i

nm

jákm «

na

eském úseku

jednotné spojenecké »proti-

sovtské fronty«: »V Novém Roce s novým štstím
do nových boj za Rusko, za Slovanstvo (a jaká ironie!)

— za

svobodu!

«

Zrušením OCvSNR nebyly odstranny ani zdaleka
všechny zákonné orgány eskoslovenské revoluní armády. Tím mén mohlo toto zrušení odstraniti všecky
nezákonné proudy, stojící na levo od vojenské diktatury i pouhé soukromé pretendenty na vedoucí iilohu
v nadcházející nové epoše »eskoslovenské revoluce-x.
Z prvních zbyl tu zákonn zvolený již vrcholný orgán
snm (nazvaný
s. revoluního odboje v Rusku
pozdji sjezdem z ohledu na Národní shromáždní).

—

18*
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z posledních nejvážnjší, ponvadž nejschopnjší, byl
Dr. Girsa, vojensky doplnn gen. Ceckem, v ele vladivostocké oposice.
Vladivostok ml svoji formáln demokratickou politickou koncepci se sjezdem jako hlavním initelem.
Dr. Girsa poslal také úadujícímu pedsednictvu snmu
dopis, jenž došel do Jekatrínburku v dob píjezdu
generála Stefánika, vnovaný výhradn této otázce.
Dr. Girsa píše:
»Já, Vám snad málo známý, dovoluji si pedstoupiti
ped Vás s návrhem, který mi kategoricky diktuje nejsvtjší láska k Vašemu vojsku, k našemu vojsku, k na-

šemu spolenému

cíli a dostatená znalost politických
civilisovaného svta.
Jest naprosto
nutno a navrhuji Vám, abyste vlastní vlí a autoritou
postavili se na stanovisko rovné všem samostatným
státm a armádám, za jakou jsme právem pijímáni
a tím zdraznili význam našeho vojska. Je nutno, aby
národ náš, blízký mírové konferenci, vystoupil jako
jednotný celek i formou svou podobající se všem samostatným národm a aby ve vnjší i vnitní organisaci naší nebylo nieho, co by mohlo vzbuzovat nedvru a nepochopení našich pátel a co by dalo zbra
do ruky našim nepátelm. Proto navrhuji, aby odstranno bylo vše, co jest nemorální u nás a co bylo vyvoláno nezdravými pomry, ve kterých jsme žili. Cs. parlament máme doma ve vlasti. Národní Rada jest naší
býti
uznanou vládou a jakákoliv druhá vláda
oích celého
pouze škodlivou jednotné naší akci.
svta podrývá autoritu naší vlády a budí podezení a
s. vojska usnesl
nedvru. Prosím, aby slavný

pomr

všeho

mže

V

snm

na následujícím:
Odboka budiž zrušena.
2. Na místo Odboky budiž utvoeno vojenské ministerstvo s tolika oddíly, kolik jich bude zapotebí.
se

1,
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Xujeiiský ministr l)udiž \ áiiii jmenován a utvrzen
vládou. Šéfy oddíl nech si jmenuje sám. Na post
(úad) ministra vojenství navrhuji generála Štefánika.
\'eškerá pée o armádu budiž svena vojenskému ministerstvu a jemu budiž uloženo zdokonaliti (jrganisaci
naší armády.

Vláda naše

— Národní Rada — nech ihned

jmediplomatické zástupce v^e všech spojeneckých
státech, kteí by byli zodpovdní pímo vlád.
4. Zrušeny butež všechny bolševické instituce v naší
armád, které neodpovídají ani politické poteb,
ani duchu našeho opravdu demokratického vojska a
které nám jenom škodí v oích celého svta a budí
úsmv nedvry u té nejdemokratitjší armády ame
rické, zmenšují význam a diskreditují naši armádu.
Toto vše navrhuji já, dokonale informován o názo
rech celého civilisovaného svta, pohádán upímnou
touhou, aby z armády odstranno bylo vše, co by jí
v oích jiných škoditi mohlo a co by zmenšovalo její
význam na mírové konferenci a tím znesnadnilo práci
3.

nuje

i

našim

vdcm.

Apeluji na politickou vysplost a obezetnost všech
slavného ^snmu s. vojska a doufám, že tyto ná
vrhy pijaty budou tak vážn a upímn, jak toho neobyejná vážnost nynjší doby vyžaduje a jak vážn a
upímn mnou procítny a promyšleny byly.«
málo štstí, vybrav
Jak vidno, Stefánik skuten
za tajemníka Pavl a ne Dr. Girsu. Jeho návrh je sku
vážný návrh lovka, jenž pi nejmenším roz
uml okamžiku. Mohl zaruiti Štefánikovi ne sice
trvalý úspch, ale v každém pípad menší neúspch.
Kdyby Štefánik taktéž jako Dr. Girsa obrátil se k sjezdu, svolav ho k svému píjezdu ješt než vyjasnilo se
jeho poslání, byl by návrh Girsv vtšinou snmu
aspo v bodech i. 3. jist pijat. Tím byla by krisv^

len

ml

ten

—
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oddálena a potom pi propuknutí pružným Drem Girsou v ele diplomatického zastoupení jist zmírnna.
Jinak Girsovo stanovisko, kryjící se v celku s pvodním úmyslem Stefánikovým, bylo v podstat nkde
na rozcestí mezi demokratickým sjezdem a naší diktaturou. Bylo to stanovisko kladné k sjezdu, ale záporné k jeho demokratické práci. To bylo ono heslo
»v duchu armády «, jež znamenalo vlastn ducha armády zapraženého do praktické politiky »civilisovaného
svta«. Theoreticky se stanoviska spoleného cíle Dr,
Girsa, reální politik se srdcem chladným k revoluci
kontrarevoluci, jenž uml pružn poddati se vždy ješt
v pravou dobu neodvratnému proudu, byl nesporn
v právu proti jednostrann exponované, cynické innosti Pavl. Je jisto, že místo marné snahy Pavl, piplouti k pravému behu proti vtru, bylo úelnjší a
bezpenji vedlo k témuž behu Girsovo »zachytiti vítr
do plachet«. V praxi však zstává pece jen pochybnou
otázka, vedlo-li i to skuten k cíli: nebyl-li by v Girsov koncepci vítr ducha armády silnjším všech sebe
více politicky vysplých delegát; nebyl-li by zpetrhal
plachty a pevrhl koráb
prakticky moudrého Girsova
i

i

i

i

sjezdu; to jest, nerozcházela-li se jeho pirozená cesta
píliš diametráln s cestou onoho Girsova »civilisovaného svta«. Toho svta, jehož ctihodnému konser-

vatismu a panské morálce jest nemorálním každá stopa revolunosti, každé vzpurné gesto otroka. Dr. Girsa
jist pouze z tradiního strachu ped »konkurenní vládou« takových »nemorálních« revolucioná potíral
každou autonomii »prvních s. oban« v pouhé kontrole vlastních demokratických cest k Masarykovu
demokratickému cíli v Rusku. Doufáme, že pozdji pehoílnotil
tuto hodnotu mravnosti v okamžik, když
svým »niem()randem« spojil se s revolucionái proti
i
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«

«

nemorální intervenci »civilísovaného svta« a proti neSibii^e, dobyté pro západní civilisaci.
zdravým
To pouze mimocliodem. Pro naši nynjší otázku dležitým bylo pouze to, že vladivostocká oposice byla
ochotna k souinnosti se sjezdem, že i v ní hlavním neodstranným initelem byl sjezd.
Hned po provedení užších voleb sjezdových (20. prosince 19 1 8) sešlo se také v Jekatrinburku v místnostech úadujícího pedsednictva sjezdu 23 nov zvolen^^ch poslanc nejbližších ástí (z celkového pibližného
potu 60 poslanc) a žádali okamžit oficielní svolání
celého snmu a oficielní jeho zahájení. Za tím úelem
zvolena z pítomných poslanc delegace, která však
teprve po nkolikeré urgenci domohla se pijetí u generála Stefánika, když se na vánoce vrátil z Omska
z porad u generála Janina a Kolaka. Toto pijetí, jež
podle urení Pavl mlo trvati pouze 15 minut, prodloužilo se na dv a pl hodiny a nebylo bez zajímavostí. Uvádíme nkterá místa rozhovoru ze zápisu sa-

pomrm

mých delegát doslovn:
Po pedstavení se Stefánik poal rozmluvu
Stefánik: »Zádáte svolání

takto:

snmu ?«

Delegace: »Ano.«
Stefánik: »Kdo vypsal volby do snmu?<í
Delegace: »OCSR.«.

»Dnes odboky není; jak Vám známo, leinnost odbokv ukonili,
není tedy legálního initele, kter}^ by ml právo snm
Stefánik:

nové

její

dobrovoln

svolati.

Delegace: »Podle naší zelené knížky (Rády a resoluce I. voj. sjezdu), která je v platnosti, je zde pedsednictvo, jež my pedstavujeme a to má právo

snm

volených poslanc sezvati.
Stefánik

pekvapen

táže se

Pavl,

je-li

to

pravda.
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«

«

Pavl: »Ano, podle

zelené knížky, jak nazvali Ráa resoluce, má právo pedsednictvo
svolati, neuiní-li to odboka a žádají-li toho poslanci.
Stefánik se zamyslil a pravil: »Myslite, hoši, když
svoláte a sejdete se, že Vám ped
nechám
postavit strojní pušky? Ne! Možná, že bych i já k Vám
pišel, ale bute jisti, že až bych k poslancm promluvil, že by mi tleskali a že bych Vás získal všechny na
svou stranu. Jednejme tedy jinak. Snm, pipusme, že
bude. Chcete-li, aby vynesl podstatné resultáty, musíte
jednati nejmén msíc.

snm

d}^

dm

snm

Delegace: »Ano.«
Stefánik: »Já pracuji dnem i nocí na tom, aby vojsko
dostalo se
do
msíc. Bude-li snm, musíme
všichni ekati na jeho usnesení, budeme zde možná déle,

ty

dom

teba. Co

než

je

jeti

dom?«

je

Vám

milejší

—

schzovat, nebo

dom

Delegace: »Páním celého vojska je jeti
co nejdíve, je však teba rzné záležitosti vyíditi zde
v Rusku.
Stefánik: »Když jsem jel z Vladivostoku do Omska,
byl jsem ustálen na tom, že ihned po píjezdu do Jekatrinburku svolám snm a dostavím se na nj ne
jako ministr, ale jako
své plnomocenství pro

pedseda OCSNR, petu Vám
Rusko a požádám o rozpuštní

odboky snmem a prohlášení, že s. vojsko na Rusi
podizuje se vlád doma, kterou pln uznává. Snm
jsem chtl udlati hodn parádní. Myslel jsem pozvati
vyslance všech spojeneckých vlád, uspoádati banket
atd. Ze snmu bych vyšel již jako ministr. Dále jsem
chtl snm rozdlit na rzné komise, které by revidovaly innost odboky, uspoádaly archiv, budoucí pomcku historika atd. Po svém píjezdu do Omska ustálil jsem se na tom, že snm nesvolám.«
Delegace: »Pro jsi zmnil své pvodní rozhodu vití ?«
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«

»Bylo by tu dvojvládí, snm v Frazc a zdc.«
Delegace: »My však nelpíme na jménu snm, mže
to být nazváno sjezd, porady nebo jinak.
Štefánik: »Zas by to byl »sovt soldatských dejjutát«. Spojenci se na nás zde dívají jako na bolševiky.
(My poznamenáváme hned na míst, že I. sjezd s.
armády, konaný v dob, kdy armáda nebyla samostatnou, nýbrž pouhou ástí francouzské armády, tentýž,
proti píkazu nejvyšjehož prvním usnesením byla
šího spojeneckého velení
» jízda vlastním poádkem
do Vladivostoku«, nebyl nijak odsouzen spojenci jako
Sstefánik:

<t

—

—

»sovt soldatských deputátu«. Na

sjezdující a rokující
vojáky nedívali se jako na bolševiky.
pes to, že ten
sjezd byl skuteným dvojvládím, sami spojenetí zá-

A

stupci se

jej

»parádn«

menali všecky sjezdující

Ba div,
vzbouence jeho.)

súastnili.

že nevyzna-

prohlášení, na upozornní delegát, že
bez sjezdu ztratí (Stefánik) kontakt s vojskem, což
by mlo neblahé následky, Stefánik odpovídá dále:_
»2e ztratím kontakt s vojskem, toho se nebojím; objíždl jsem nkteré ásti, nyní mi to zdraví nedovokije

Po hoejším

a

potom od toho budete Vy, abych

s

vojskem kontakt

udržel.

Delegace^ »Jak
s

pedstavuješ udržování kontaktu

si

Tebou námi?«

Stefánik: »Já na tu již myslím delší dobu a nejsem
tom posud ustálen, ale pedstavuji si to asi tak. Já
Vás svolám a zamstnám Vás u sebe. Zrevidujete innost odbok}^ budete se starati o likvidaci nemocnic,
protože je dležito, abychom odpravili invalidy a nemocné co nejdíve, aby zde zstal pouze kádr schopných lidí, kteí se neleknou pekážek, a drahou i bojem, teba ásten
chze pšky. Vždy není posud
jisto, pojedeme-li po moi, nebo pojedeme-li na západ.
Vy jste volení zástupci, máte dvru vojska, budu Vás

o

i
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míti stále po ruce a Vy budete povinni
zpravovati a
býti nápomocni.

mn

Na

to delegace podle

mne

zprávy dala znáti, že

ale že ani vojsko ani oni nemají

dvru k tm,

o

všem

mu ví,
kteí jsou

kolem nho.
Stefánik: »Já chápu, co jste chtli íci. Každý vlada
má kolem sebe dvorní kamarilu, která ho ziská pro sebe. Toho se nebojte. Vy budete se moci ke
dostati
teba i o pl noci, k tomu dostanete ode mne mandát;
pijdete beze všeho prošení a hlášení a pinesete-li stížnost odvodnnou, bute ujištni, že zakroím co nejpísnji. Práv vyšetuji pípad jednoho, který stojí
nahoe; potvrdí-li se vše, tak ten se podiví: tomu to
padne jako rána cihlou na hlavu.
Delegace: »Jak se díváš na naše zízení ve vojsku,
na zastupitel štva ?«
Stefánik: »Zastupitelstva byla vybudována s vdomím a za souhlasu prof. Masaryka, který jim dal uritý
rámec. Já jako žák Masaryka nemohu proti nim nic
namítat. Vím velice dobe, že nebýti komitét, naše vojsko na Ukrajin pomelo by hlady a vím také, že bez
nich byste se nedostali ani do Penzy, jelikož komitéty
musely jednati s komisai a se sovty. Chtl jsem dlati
širokou reorganisaci ve vojsku, ale jak jsem poznal po
navštívení ástí, vidím, že to není možné. Reorganisace
bude, ale bute ujištni, že bude Vaší tradici a demokratickému cítní co nejpijatelnjší.
Dále na jiném míst táží se delegáti: »A co naše vojsko, zstane na front? Jsme také spojenci !«
Stefánik: »My budeme dlati to, co druzí. Když spojenci, tak stejná práva i povinnosti. Budou-li spojenci

mn

v defensiv,

sem
lali
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budeme my

také. Já nedopustím,

aby jedni
aby d-

posílali lávky (vojenské prodejny) a druzí

kanonenfutr«.

«

Nejzajímavjším dokladem pro nerozhodnost Štepi odchodu delegace.
Štcfánik: »Pesv(lil jsem Vás o tom, že sjezd je

fánikovu jest rozhovor

nemožný ?«
Delegace: »Ne!«
Štefánik: » Vidím to sám. Jak
zpráva, až ji sdlíte vojsku ?«

bude psobiti tato

Delegace: »Spatn. Jako kroupy na kvty.
Stefánik: »To jsem také ekal. Vím, že máte svj
vlastní názor a že od nho neustoupíte; cením si tch.
kteí v názorech nedají se zviklati. Já ješt neekl své
poslední slovo. Pijdete
já Vás zavolám zítra nebo
pozítí
a dojednáme vše definitivn. Já se s Vámi
neunavím dáváte dkaz na dkaz, tak je to správné.
Pozdravte hochy a co jsem Vám ekl, jim sdlte. Peji

—

—

;

Vám

——

štstí. «
S tím rozešel se Stefánik

s armádou, nebo ke slííci delegaci ono »poslední
slovo«, již nedošlo, ani »zítra« ani »pozítí«. Za ti
dny po slibu (8. ledna) vlak odváží Stefánika neoekávan do Omska, aby ho už nikdy nevrátil zpt k ar-

bené návštv, jež

mla

mád do Jekatrinburku. V tchto dnech noviny pouze
pinesly vysvtlení, kdo byl tím, jemuž v ei Stefánikov platila ona neoekávaná »rána cihlou na hlavu«.
Oznámil to veškeré veejnosti vytištný píkaz ministra národní obrany eskoslovenské republiky, zajímavý svou koncepcí, jenž hlásil:
»Dosava(lní velitel II. s. divise, velící jekatrinburské skupin, Radula Gajda (Rudolf Geidl), obdržel
na vlastní žádost dovolenou na neuritou lhtu a bez
požitk. Vzhledem k nynjší vojenské situaci mže
pijmouti službu v ruské armád.
Generál M, R. Stefánik,
ministr N. 0.«
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Jaký

to

úelu? Ten,

mlo úinek

—

nechcemc-Ii se tázati po

odchodem generála Gajdy, oplakávaného všemi leny vojenské kliky a nepáteli »civil'nich«
politik

že

— zjednodušila

znan

se

tuelních pretendent na nejvyšší

posice jiných even-

moc uvnit eského

svta.

Po odjezdu Štefánikov

z

Jekatrinburku do Omska

prbh

událostí rozvíjel se velmi rychle.
Dne 8. ledna 1919 (v den odjezdu) zízena byla tak
zv. sibiská »ptka«. Stalo se tak píkazem íslo 456,
jímž Štefánik jako plnomocník vlády s. republiky pro
Rusko a jako mimistr N. O. zídil pro vykonávání
úkol, spadajících do jeho pravomoci, tyto oddíly:
1. politický oddíl:
náelník Bohdan Pavl:

vojenská správa: náelník Rudolf Medek;
3. finanní správa: náelník František Šíp;
4. vojenský inspektorát: náelník generál Vladimír
Š oko rov;
5. vrchní kontrola: náelník Dr. Václav Suchý.
14. ledna v Omsku Štefánik pijal v slavnostním
obadu z rukou generála Jaoina vyznamenání za vykonanou práci vysoký francouzský ád velitele estné
2.

:

legie.

Za

opt

Štefánik slavnostním dekretem
Janima, jenž podle
slov dekretu ukázal se býti jediným, nejlepším, nejzasloužilejším a nejschopnjším mužem. Podle dekretu
za nepítomnosti ministra vojenství, generál Janim
zastávati prostednictvím velitele s. vojska v Rusku
a bez úhony práv pedstavitele vlády Cs. republiky
hodnost vyššího velitelství tohoto vojska.
16. ledna potají podepsány Štefánikem reformy v dobrovolnické armád.
\y. ledna potají utvrzena nejvyšší autonomní vláda
pro ást eského národa v Sibii,
to 15. ledna

pedává armádu v ruce generála

ml
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Iílna generál Janin, náelník francouzské misse
eský velitel, jenž pibyl na Sií)i
podle
slov píkazu
»s inandátem spojeneckých vlád«,
vstupuje už ve funkci »velitele vojsk stát spojeneckých s Ruskem, operujících ve východním Rusku
1

8.

a nejvyšší

—

—

západní Sil)iri«. (V podstat pod tímt(j zvuným titulem byla to opt pouze naše armáda spolu s organisovanými pi ní národnostními vojsky Srb, Ruatd.). Admirál Kolak, v jehož rukách soustedno nejvyšší ruské velení, bude prý
jak praví oficielní oznámení
postupovati podle dohody s generálem Janinem. A k tmto dvma jako doplnk k velitelskému triumvirátu našich nových pán pistupuje
pak »spolupracovník pro týl a zásobování«, anglick}^
generál Knox. Proto, ponvadž pro kontrarevolucionáe jako pro revolucionáe v obanské vojn nemže
býti vojna jedna a politika druhá vc. Bylo to pravdpodobn i v zájmu dlby spojenecké práce na nové
front, ponvadž »když spojenci, tak stejná práva i poa

mun

—

—

vinnosti.

Tuto novou moc podepeli pak vedoucí kruhy slovy
Masarykovými, vyslovenými po 28. íjnu daleko od

pomr

ješt v dob »demokratické
»Na Vás, brati v Rusku i v Sibii, je

Sibie a za jiných

sibiské vlády«
tžší úloha, nebo se
:

dom

nemžete

tak brzy,
vrátiti
posici
posílíte
touto
obtí
páli.
našeho národa na mírové konferenci. My zde považujeme Vaši vc za zabezpeenou v tom smyslu, že Vám
spojenci v Rusku pomohou.
Prof. Ivlasaryk ve své domnnce se mýlil. Pomoc
generál spojeneckých nebyla zabezpeením naší vci.
ostatn co byla ona »naše vc«? Jaká dležitá válená fronta eskoslovenské republiky to byla, na níž
ona ke vzkíšení ofensivy poslala
a dokonce ješt
»jako mluvího národa již orped svým zrozením
jak byste

si

Nicmén

A

—

—

285

ganisovaného« svého ministra vojenstvi? A k tornu se
svým »nejvyšším velitelem všech ozbrojencích sil republiky Ceskoslovenské«, jenž tedy svým píkazem
do oné války mohl hoditi všeck}^ ozbrojené síly reod západu na východ?
publiky od východu na západ
Nebo jinak: jaká republika to byla, jestliže stejn jako
spojenci i eská republika se svým ministerstvem národní obrany i se skuteným nejvyšším velitelem svých
ozbrojených sil, gen. Pellé, podle prohlášení Dra Beneše
nikdy nebyla ve válce se sovtským Ruskem?
To jsou otázky, jimiž láme si hlavu mnohý laik
a pouze chronologicky
v politice. My pejdeme pes
i

i

—

n

zregistrujeme

n

to,

co

z

oficielních

pramen

je

všeobec-

známo.

všecko, co jsme již uvedli a ješt mnohé jiné
se stalo, byl hned 20. ledna odvezen Pavl a Medkem
Stefánik pímo z Omska na východ, tak náhle a neoekávan, že ani ^ armádou ani s jejím velitelem nebylo možno se rozlouiti. Pro armádu takové rozuzlení
na scén, takové zakonení úlohy Stefánikovy na Sibii
bylo úderem pímo k srdci. Tento náhlý odjezd Štefánikv, jenž neklidné, nervosní a neinformované arna front zdál se býti útkem z tonoucího korábu, musil vzkísiti ve vzpomínkách všecky velké
urité sliby z provolání i z besed s delegacemi vojska.
Armáda pekvapena pohlížela za odjíždjícím svým
hrdinou se zklamanými nadjemi, s rozplynuvší se
fatamorganou spásy, s vdomím, že zstává v zoufalé situaci opt sama, odkázána pouze na své vlastní

Když

mád

síly.

smrPosledním odkazem, ukazujícím armád cíl
kam nutno za nejvyšším vdcem jíti, byl telegram, jímž Štefánik louil se s admirálem Kolakem. Opouštje sibiskou pdu s úmyslem, svým vlivem vymoci v Paíži novému vládci a jeho obrodi

nici,
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(lilu 1)011100, již nebyla sclio])na dáti iiž s. arnáda, Stcfánik telegrafuje Kolakovi:
»()pouštje území velikého Ruska, pcjsílám \'áiii
pání všeho dobra a doufám, že blahodárné spojení

iKMiui

všech ušlechtilých lidí spoleným úsilím vrátí Rusku
jeho prestyž a umožní mu zaujmouti opt své místo
uprosted Slovanstva a celého svta.
Na to mu Kolak odpovídá:
»S radosti pijal jsem zprávu o šastném píjezdu
Vašem do Charl)ina a jsem šasten, že naše úady vycházely Vám vstíc. Jsem hluboce dojat Vaším vroucím páním a prosím pijmouti výraz mého upímného a velého pání k rozvoji a rozkvtu svobodného
eskoslovenského národa, spojeného s ruským národem pevnými svazky pátelství a bratrství.
Pozdji ješt dolétají k armád do Sibie Stefáni-

kovy velé pozdravy z cesty, jež však pes všechno ujišování, pes všechnu vyjadovanou lásku a starostlivost nepadly již do srdce mas. Spíše jakoby prozrazovaly, že i Štefánika strašil pízrak chaosu a nebezpeí,
v nmž armádu a její opuštné intervenní dílo zanechal. Oficielní »Cs. deník« sice ješt pinesl proloženým tiskem zprávu z Paíže, podle níž Stefánik »doufal, že nalezl pochopení pro své snahy u spojenc«, ale
i ty jeho nadje zklamaly jako všechno ostatní. Ani pomoci nevymohl. Cs. armáda, zreorganisovaná pod spojeneckým velením, mla sama dokonati dílo likvidace
nepokorného Ruska. Za takových okolností vojsko pe-

viti všem
b, pimknulo se
I v této dob,

vdcm

oficielním
a vrátilo se k sok svému sjezdu.
v dob odjezdu Štefánika z Ruska,
osud sjezdu a stav otázky vnitních reforem v armád
zstal veejnosti neznám. Delegáti byli zvoleni, byl tu
i
orgán na míst úadujícího pedsednictva sjezdu,
a sjezd nebyl ani svolán, ani nebyly poslanecké manstalo
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zrušeny. Stefánik nedal v otázce svoláni sjezdu
urité jednotné odpovdi. Delegaci, jež m>arn ekala na
slíbené pozváni ke konferenci se Štefánikem, zbyla pak
už jenom cesta k audienci k novému plnomocnému
»vládci« Pavl, Ten pijav ji, laskav, pln ochoty ukázal na cestu k východu za Štefánikem a za hranice vSibie až k vlád do vlasti. A tak již druhé demokratické
poselství (Dr. Charvát, Pikryl a Soukup) posílá se na
východ a za hranice armády, »Í!nformovati domácí vládu«. Jenže prkazy vydané Pavl nedovedly ani te
posly dále než do Vladivostoku. Tam prosedli tito
delegáti mezi armádou a vlastí v teplušce až do ervna
1919, patíce na to, jak zvláštní poslové Pavl pravideln se vším možným urychlením projíždli Vladi-

rláty

vostokem do Paíže i do vlasti.
Teprve 28. února 19 19, tedy tém za šest nedl po
odjezdu Stefánika, vychází s jeho podpisem základní
reorganisaní píkaz íslo 588, jímž zrušují se všechny dosavadní zákony ruských legií a obanská práva
legioná, za nesplnný slib spolurozhodovati pi tvoení ústavy a za est býti prost » skuteným « vojákem. Text píkazu praví:
»Vyhlášením a uznáním samostatné s. republiky
byl dostižen cíl našeho revoluního snažení: neodvislost
a sjednocení s. národa.
Za tchto okolností další trvání jakýchkoli revoluních orgán v s. vojsku na Rusi mohlo by se vykláflati jako píznak rozporu v mladé naší republice. V
plném porozumní této situace dosavadní vdí orgán
našeho hnutí,

CSNR

a

Odboky,

likvidovaly svoji
innost a tudíž také
s. revoluce, pipravovaný
na Rusi, nebude vládou s. republiky svoa také plukovní
lán. Instituce plnomocník
a rotní zastupitelstva v dnešní dob stávají se bezjejí

snm

OCSNR

OCSNR

pedmtnými.
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«

je zodpen édiia jcdiiic národiiínni
ri'i)iil)lik\
jakožto projevu vuIe všeho národa a nemže
ani schváliti, ani dopustiti oslabení státní aut(jrity, sice
l)y tím utri)la suverenita národa.

\

lada es.

snmu,

týe úslavnicli i)ráv obanu, kteí se nacházejí v adách s. vojska na ]\usi, byla uinna opatení, a1)y jejich právo spolurozliodovati pi tvoení
ústavy nebvlo promleno. Kontrolu nad hospodáským
Pokud

se

vojenským životem našeho vojska ])ude vykonávati
vrchní kontrola pi minivojenský inspektorát, jakož
sterstvu vojenství, která pro revisi hospodáství všech
ástí bude vysíhiti zvláštní revisní komise. Ohledn
osvtové innosti v ástech l)U(le vydáno zvláštní naa

i

ízení.
podléhají k(.niec,né
Všcclm\- tyto doasné orgán}
kontrole s. vh'idv. po pípad parlamentu s. republikv. Dosavaíhií innost tch, kteí stojí v ele s.
vlády, bude zárukou toho, že bude vyvarováno všeho,
co l)v molilo poškoditi dstojnost našelio národa a zájmy našelio státu. Pe\n doufám, že všiclini lidé dobré
a i)()znal jsem, že je jich mnovle \- našem vojsku
ho
pochopí význam situace skuten vážné a 1)ud()U
ze všech sil podporovati s. vládu a její výkonné orL^ány v jejich tžké a znd[)ovdné innosti.
Generál M. R. Štefánik,

—

—

ministr vojenství.

Píkaz sám pro
by

i

se1)e,

svoji logiku vnitní,

ten

stála u

cíle,

nesporn log^ickV' zevn, uhájil
kdyby re\oluní armáda sku-

ve službách své samostatné repu-

kdyby slova »vláda s. republiky«, »národní
snm«, »vle všeho národa« a »suverenita národa« mla svj prav3% ryzí obsah; kdyby naopak tak oste necítila se píliš odlišná skutená vle všeho revoluního
národa: kdyby tak neodlntii nevtírala se myšlenka o
»suverenit Paíže«; kdyby revolucionái, degrado\aní
bliky;

19
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v první dny svého vítzství bezohledn na pouhé » obany v adách vojska«, byli mohli aspo skuten spo-

lurozhodovat na tvoení ústavy a kdyby dosavadní innost tch, které Štefánik ze své jediné vle postavil
v elo autonomní naší vlády v Sibii, byla zárukou, že
nebude poškozena dstojnost našeho národa a zájmy
našeho státu. Kdyby naopak v Sibii tak zejm neprodávala se dstojnost ^našeho národa za zájmy cizího státu.
Tedy celý logický

píkaz v srovnání

nebyl pro armádu nic

víc,

se skuteností
než krásná slova, slova a

slova.

s. vojska na Rusi pak dopluje to píkazem . 17 ze dne 28. února 1919:
»Naízením ministra vojenství ze dne 16. ledna t. r.
Velitelství

ís. 588 pozbývají platnosti tyto ády a resoluce I. sjezdu s. vojska: » Vedoucí orgány s. revoluního hinutí
na Rusi« (pijato I. sjezdem s. vojska ve schzi, konané dne 26. ervence 1918), »Rád pro zastupitelstva,
jejich pomocné orgány a plnomocníky v s. vojsku«

(pijato sjezdem (snmem) dne 27. ervence 1918),
»PravidIa pro volbu plukovních zastupitelstev a pomocných orgán« (pijato sjezdem (snmem) dne 28.

ervence

1918).
Disciplinární

ád,

soudu, ustanovení
k úprav vnitní organisace s. vojska a pravidla o zaopatení invalid s. vojska zstávají nadále v platstatut polního

nosti.

V

dsledku toho pikazuji:

I.

Bhem

14

dn

od vyhlášení tohoto rozkazu v á-

stech plukovní zastupitelstva i rotné sbory dvroické
ukoní své záležitosti i odevzdají svj archiv a razítka
do plukovní kanceláe plukovnímu archivu.
podají plukovní zastupitelstva i dvrV téže

lht
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;

uzávrku

nické sbory tamtéž finanní

seznamy svého

i

jmní.

dvrnických s1)or
S jmním zastupitelstev
budiž naložcmo takto:
a) fondy j^ro invabdy, ranné a nemocné butež prostí-ecbiictvím \eHtele pluku pi^edány finanní správ a
l)ipoteny k stejnj^m fondm s. vojska;
inventá sloub) foufly urené pro osvtové úele
notový,
nástroje,
materiál
jim
(knihovny,
hudební
žící
.sportovní náadí a pod.) pedají se plukovnímu osvtovému kroužku, který však je povinen vci sloužící
uritým rotám (oddílm), pokud nesvdí vážné dvody proti tomu, ponechati nadále téže ásti, jestliže
je ona opatila z vlastních prostedk;
II.

i

i

i

c) ostatní

jmní

roty,

spravované

dvrnickými

sbo-

zstává
nadále jmním roty a budiž ho použito
vylouením obnos, urených rotou k jiným úelm
(osvtové, humánní a pod.) ve prospch r(jty. Jmní

ry,

i

s

sjjravuje

pod dohleflem rotv rotný skladník a zásobo-

vatel
<1)

bu
1.

ostatní jmní plukovních zastupitelstev mže býti
úpln neb z ásti vnováno;
úelm humánním (fondu pro ranné, nemocné,

in\'alidy a

t.

p.)

2.

úelm

3.

rozdleno

nebo

osvtovým, i

fondm

dle

potu

lidí

zapsaných v jed-

notlivých rotách a oddleních.

Návrh, jak se jmním naložiti, ini plukovní zasturozhoduje vojenská správa po slyšení velitele

pitelstvo,

pluku.

Xeuiní-li plukínní zastupitelstvo v likvidaní lht
i4denní) píslušného návrhu, rozhoduje vojenská
správa, vyslechnuvši pouze velitele ásti.
(

19^

-
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Podnik), iiacházcjíci se ve správ nebo majetku
p!u]<ovních zastiipitekstev nebr rotných dvrník, pokud slouží osvtovým úelm, pejímají osvtové
kroužky; pokud slouží úelm jiným (jako na p. pluk.
prodejny a pofl.), pejímá velitelství pluku nebo se lik\idují, není-li jich teba. Za podniky, pevzaté plukovním velitelstvím, vyplatí likvidaní sprkva obnosy,
rovnající se jich cen inventárn zjištné. S tmito obnosy stejn
s výtžky likvidace tchto podnik budiž
naloženo dle ustanovení uvedených sub d).
Wditel eskoslovenského vojska na Rusi:
generál Syrový.
Ovil: Náelník štábu: podplukovník Všetika.«
Tedy tak docela prost, pauhým vojenským píkazem zastavena a likvidována eskoslovenská revoluce,
l^íkazem podobným i)ovelu »elem vzad« mla pak
býti stvoena armáda pravidebiá. Revoluní stavba nárí^dní svobody vojensky odvolána a vojáci, |)íští kvas
III.

i

politického života v republice (podle slov Masarvko^ých), mli 1)ýti neutraliso\áni disciplinou. Re\K)lucioná uinil svoji povinnost.
Za to na místo zrušených demokratických orgán míí zením Štefánika ís. 598 ze dne 17. ledna 1919 zizuje se »Zvláštní sbor«, absolutní autonomní vláda
nesocialist. Píkaz o tom praví:

»V nepítomnosti plnomooníka eskoslovenské

vlá-

dy a ministra vojenství, generála M. R. Štefánika, zásadní otázk}', týkající se eskoslovenského vojska na
Rusi, doasn eší »Zvláštní sbor«.
Cleny »Zvláštního sboru« jsou:
1. plnomocník eskoslovenské vlády pro Rusko jako
])eflseda,

cskoslovenskéiio vojska nn Rusi jako ná]>e(lsedy (velitele v jeho ne])ítoimiosti muže
zastoupiti jerien z divisijních \'elitel),
2.

velitel

mstek
292

3.

n.irrlink

4.

iKicvInik \

\

ojcnskL' spr.ivy.
rcliiii

koiilrcjh'.

zo(lpov<lc'n cskoshn-ciiv krajníni pípad a za
sk vládo. IMiiomocnik
\C(l(>mí, niožno-li iicjvtsílio potu olcni, jest oprávnn
uiniti jakékoliv rozhodnuli v rámci instrukci a píkazu, má \'šak o tom neprodlen zpraviti vládu.
Zxlášliií sbor pro

Rusko

je

vlátly

Generál M. U. Štefánik, ministr vojenství v. r.'<
Tvto dv zásadní reformy na konec doplíiuje tetí
reforma \Tijší, která je cliarakteristickou pro pemíiu
revoluního vojska na »pravidel'né«. Dstojník vyvýšen nad prostým vojákem, zvtšena sociální distance
mezi velitelem a podízeným. Zvýšeny totiž v armád
platv takovým zpsobem, že dstojnický pídavek byl
desetkráte vtší než pídavky prostého vojáka.
\' tomto pomru platu dstojnického (nejnižší dstojnické hodnosti) k platu prostého dobrovolníka, vyjádeném prostým pomrem dvou ísel, názorn zraí
se celá vzdálenost, dlící sociáln dstojníka od prosociální rozpor v armád. Proto
býti do urité míry také
demokratismu armády. i státu. Ve staré carské armád
nepomr v tomto smru byl píliš znan}''. Vostý pra-

stého
lento

vojáka:

celý

mítkem

pomr mže

porík (ne

celý

dstojník ješt)

ml

plat 30okráte

vt-

než prostý adový voják (jenž za války dostával 'j'^
kopejek msín). l*i vypuknutí ruské revoluce jedním z prvních úkol revoluní vlády, souasn s |)roIdášením »práv ruského vojáka«, l)yla spravedlivjší
úprava platu a dosavadní nepomr i 300 zmírnn na
ší,

:

I

:

30

desateronásobným

adového

zvtšením msíního

platu

vojáka.

v pvodní
s. dobrovolnické armád na Rusi,
»reské družin«, jež byla souástí carské armády, na\

i

cionální idealismus prvních let odboje zakryl sociální
nerovnosti. Ale pozdji, kdv sociální charakter ruské
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revoluce dotekl se

vzájemný

i

s.

pomr plat

(lo1)rovo]'nické armátiy,

nemohl

obou stav, tento výraz

sociální

distance mezi revo1ucionái'i, trvati bez povšimnutí.

dob, unášen stavovským proudem,

V

té

Gregor Tajovský
revoluností za
200 rub. Na 1. voj. sjezdu v Omsku sveden první zájmov}'- boj obou stav a uzákonn pro revolucionáe pomr I 4, zatím co ve francouzské rádné armád byl
piribližn i
6-5. Prostí vojáci ])rosadili ho proti návrliu
vojenské komise OCSNR,
jež
doporuovala pomr 1:7.
Stefánikova reorgamisace armády od revoluní k ádné davši dstojnictvu moc, dala jim
zlepšené platy.
Pomr plat stanovený I. sjezdem padl. Píkazem byly
stanoveny k existujícím platm píplatky, jimiž pidávalo se adovému dobrovolníku 10 rubl, zatím co
praporíkovi 100. A ýše stoupalo zvýšení ješt rapid-

nemohl

spojiti

revolunost za

i

5 rub.

s

:

:

i

Pochopitekio, že v tch pomrech práv tato
pedasná reforma, jež uspokojila pouze vyšší dstojnictvo, stala se v masách nástrojem sociábíího revolucionování. V armád potkala se zejména ona s úporným a jednotným odporem, jenž stal se mocnou hybnou silou demokratického linutí v armád v píštích
nji.

msících.

Uvedenými reformami s likvidací posledních orgán
starého zízení, vytvoeného ]. sjezdem, zdálo se i)ole
pro novou vládu a nový kurs úpln pipraveno. Generál Syrový, jenž byl díve tém úpln zapomenut ve
své úloze pouhého representanta armády, stává se po
upevnní vojenské diktatury pod vedením Pavl rozhodujícím politickým initelem uvnit eského svta.
r*irozen, že pi vojenské vlád tato naše vnitní domácí diktatura » spojeneckých zásad « byla podízena

opt nejvyššímu generálnímu
ským generálem Janinem
294

triumvirátu

v ele.

A emu

s

francouz-

vlastn

ml

«

sloužiti

IciUo

iicj\

yšši

generál,

vyslui)ujici

kem vlasteneckých eskoslovenských mas

ped

zra-

titulem
repus.
sil
>neivyššího velitele všech ozbrojených
l)likv.« prozradil sám oficielní »Cs. deník«, napsav o jeho pijezdu: »Cienerál Janin pijel k našemu vojsku na
Rusi v dob velmi tžké. Dostal jist od své vlády i od
druhých vlád spojeneckých úkoly, které pesahuji rámec našeho vojska, týkajíce se celého stavu vcí v Rusku.
Dnes o tom, co znamenaly ony »úkoly, pesahující
daleko rámec našeho vojska«, není již pochybnosti.
jak potvrzuje vládní tajemník
ekl to také již tehdy
Gins
sám generál Janin hned po píjezdu do Vladivostoku. Když se ho totiž tázali, budou-li spojenci ak-

—

s

—

tivn pomáhati proti bolševikm, Janin bez váhání pisvdil. A po píjezdu do Omska doplnil tyto plány
hrab de Alartelle, vysoký francouzský komisa, konkrétn prohlášením, že generálu Janinu je pikázáno
zformovati ruskou armádu; že Francie, jakož i všichni
ostatní spojenci rozhodli se dáti mu k tomu úelu veliký úvr; že k vyplnní svého úkolu má sjednotiti
všecky vojenské ásti jednotlivých národností (Cech,
Rumun, Ukrajinc, Polák a j.).
Opatrnjším pi vyjadování tchto úkol eské armády byl Štefánik. Ve Yladivostoku ekl pouze: »My
ovšem zpmáme úkol vrátit eské vojsko dom«
sobem, »jak velí est vojáka a svdomí Slovana«. Teprve pozdji v Omsku (podle téhož hlavního sekretáe
omské vlády Ginse) prohlásil prý ruským generálm,
že ume v Rusku, ale pinutí Cechy pomáhati v boji

—

s

bolševiky.
Proto »Cs. denik«, který informoval

eské

revolucio-

náe, napsal dva dny po svém úvodníku o píjezdu
»vzácného pítele eského národa«, generála Janina:
»Je nezbytno udržovat a posilovat bojovnou sílu našich
295

áslí, abyclioni pii prviii vliodnó prílcžitosli se ctí a
s malými ztrátami si proklestili cestu do vlasti«. A následující den již volá ústy vrchního velitele nejvyšší
režisér sibiské scény citované už plamenné: »v Novém
roce, s novým štstím do nových bojíi
na ])rotisovtské front !«
Jak vidno, eskoslovenská re\'olucní armáda, reorganisovaná v pravidelnou armádu, svi^ená do rukou
generála Janina, mla se státi slepým, bezprávým ná.

.

.

strojem v rukách vlády francouzské buržoasie pro její
zájmy, jak »vyplývaly pro ni z celého stavu vcí
v Rusku «.
Stvoit tento nástroj proti stavu vcí v Rusku, proti
ruské revoluci, byla také jediná skutená úloha národdemokratického idealisty, oddaného propagátora
spojenecké orientace, Stefánika, jenž prý bez popudu
CSNR, z vlastní iniciativy opustil Paíž a odejel do
Sibie. To znamená, že z vlastní iniciativy, veden vlastním pesvdením, nabídl své služby Francii v okamžiku, kd}^ dostižení prvního spoleného cíle
úplné
])orážky Nmecka
bylo už jenom otázkou krátkého
asu; kdy tedy hrozilo nebezpeí, že nacionalismu protinmeckýcli legií nebude možno užívati dále jako slepého berana v boji proti revolunímu Rusku. Tím vysvtlují se
srdené pozdravy, adresované nepatrné s.
armád od vrchnílio velitele milionových armád, mocného generála Focha. Proto Foch zamiloval si nadšeného
ochotného pítele Francie vštefánika tak, že pi
ieho (Kljezdu do Sibie doj^rovázel ho osobn na paíž-

n

—

—

i

i

ské nádraží.
Ne tak už r.adšen a

ochotn pijala ho

í.^rancie,

když

vrátil se neoekávan ze Sibie s nezdarem, aby žádal
posily ostatních spojenc k rozšíení protirevoluoní intervence. Tu Stefánik se svými plány a svojí politikou
ztroskotal. Tdiar.a kteí stickým je, že ]M^bývaje po pí-

296

loii tii
l'ari/.i. m-pnilal
s.
vláde
aui prearmády
ani
s.
sidontovi. A potom, nkolik dní na to, celou jclio liistorii, celou
životní traji^cdii národního hrdiny s horkým
jr/iln

/('

Sihirr cely nicsic

//.\

\

ilohu zprávu o stavu

lidským srdcem

u/.a\"írá

strašná,

záhadná smrl

——

n\ni po všem i)rožitcm ijosuzujcmc sihískou iivnost vštefánikovu s vinit^ního eského hlediska,
ledv nemohlo hýti v tc doh a v tom ovzduší mezi všemi zahraniními initeli nevhodnjšílio reformátora pov armád, než jakým byl on v rukou Pavlu.
Štefánikovi samému nebylo úpln jasno, jakým zpsobem lze nejlépe provésti nutnou k mezinárodním úkolinu likvidaci národních legií. Je známo, že pi svém
píjezdu byl rozhodnut likvidovati lidové legie svoláním ])arádního sjezdu a zrušením našich »domorodých«
Pi svém odjezdu z obvodu
generálských" hodností.
(jak vidarmáfly klonil se k úmyslu nesvolati sjezd
ale neuznati ani
no z rozhovoru s delegací sjezdu)
sibiské generál ské hodnosti (jak dokazuje sty li sace
píkazu o propuštní Gajdy, kde titul »generál« je vypuštn). Avšak po jeho odjezdu z Ruska byl definitivn
zrušen vojenský sjezd a definitivn zstaly generálské
hodnosti.
Jcstli/.c

mr

—

—

Je pra\(la, že všeclmv konené Stefánikovy reformy
byly logické s jeho stanoviska: vytvoiti »á(.lnou«,
pravidelnou, skutenou armádu, jakožto ]H)slušný.
pesn fungující nástroj v rukách generál sibiské
uTezinárodní protirevoluce. Je bezesporno, že v takové
armád nesmli býti socialisté ve vedení, že v ní nei

autonomní i dokonce suverénní orgány lidové vle, i lidové myšlenky; že musil býti naopak
j)ro
protirevoluní myšlenku vedení monopolisován
tisk; musila býti jak možno nejvýše vyzvednuta dstojnická autorita a potom tato vzkíšená rjstojnická

smly

býti
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nebo lépe eeno, mla býti
armáda, musila býti
nejpevnjším zájmovým svazkem pipontána k rcžimn.
Pro dobrý chod a dobré vynžití takového specielního
vojenského stroje nutno -b3do pijati vojenské specialisly bez ohledu na to, odkud pocházejí/ A potomi
moc, v

jejíž

riikoii

reorgajnisovaná,

l)yla,

zdisciplinovaná

—

—

»vojna jak emen !«
(jak populárn
vyjádil se vrclmí velitel armády).
Tyto formulky a poetní operace samy tedy byly
bezesporn správné. Chyba tu vznikla tím, že pod ciframi jejich nebyly vci, ale myslící a cítící lidé; ne pouhé
reorg-ainisaní

ástky

materiálu, ale spíše

buky

víjejícího se kolektivu, rostoucího

a

orgány živého, vy-

práv smrem

proti

tendenci reforem. Avšak práv tmto omyl v pedpokladu vystupoval chronickou vnitní chorobu armády
ve smrtelnou krisi. Formální obtování Gajdy uvnit
eské domácnosti povýšením jeho nad její hranice
nemohlo uspokojiti ar'mádu. Zrušení autonomních orgán neznamenalo pece zrušení svobodné myšlenky
v armád; monopolisovaný oficielní tisk ve službách
intervence nemohl se státi veejným mínním armády;
zvýšení plat a dstojnické pravomoci v sibiském
prastedí nemohlo zvýšiti jejich autoritu a skutenou
moc. Zvlášt když nad ponížené revolucionáe, žárlivé
na svj dobrovolnický pvod, škrtnutím péra ministrem byli povýšeni
rakouští dstojníci pímo ze zajateckých tábor nebo civilisté dávno a úporn vyhýbájící se aktivní vojenské služb v legiích a kryjící se
dosufl v civilním šatu okolo ústedí.
Za takových okolností reformy mohly pouze rozrušiti starý tmel dol)rovolné organisace, obrátiti i kolektivní vli proti oficielnímu monopolu a dáti novému
irleovému boji nejpevnjší materielní, zájmovou pdu.
i

Po reformách mezera mezi dstojnictvem a ostatní armádou vzrostla. Vnitní boj mezi moráln materieln
i
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nioráln nialcricln ponívojskom nabyl výraznon stavovskon, respektive

[)(uvsi'n\ ni <Iisl()jnict\cm a

žen vin

i

tvárnost. l')stoiník stává se ipornéjšini ol^hájcein rádu, z nicliž plyne jeho privilej^ované postavení,
kdežto ostatní armáda se revolucionisnie sociáln.
tridní

Pi tomto

mezi vojskem a velením nemohlo
býti ei o disciplin a » vojn jako emen «. Práv nao])ak, z nho musil vyrsti nepeinožitelný odpor podízených mas proti náelníkm, jenž z armády uinil
na místo poslu.^ného a dobe fungujícího nástroje nástroj nebezpený rukám toho, kdo jím zacházel.
Tak živé. ncodvislé a nepokorné lidské city rozžíraly
jasnou logiku hesla: »aby nám Francie dala, co my
chceme, musíme my jí dáti, co ona chce.«
Štcfánik jako matematik, operující mrtvou logikou
ísel, postavených na stránky obchodních knih eskofrancouzských, musel sraziti se s logikou živého rstu
lidské spolenosti. Jako národndemokratický idealista,
milující buržoasní Francii ne mén než eskoslovensko, musel se dopouštti tchže chyb v ruské otázce,
jichž se dopouštla Francie a s ní u nás skupina Dra.
Kramáe. Dnes zdá se.
tam pochopili, že nejvtším
omylem a krátkozrakostí pro samy zájmy buržoasní
ta nejlépe
b^rancie a tím spíše -pro nás byla každá,
vypoítaná ozbrojená intervence. Národní demokracie,
uvedená Stefánikem k vládnírftu kormidlu v Sibii, odpovídala jeho nadjím do budoucna, odpovídala i pozstatkm starého Ruska, vynoivším se v ele našeho
sibiského díla, ale 'nevyhovovala zdravému rostoucímu tlu národa ani ruského ani eskoslovenského. A
pro tento omyl mocná Francie kupovala a bezmocné
eskoslovensko prodávalo na úvr sibiské legie. Panenskou est revolucioná platila snad Francie eskoslovenské republice životními nezbytnostmi. Proto
oddány-li skuten za nezbvtnost a ne za nemravný
ro/.]>orn

i

i

i

i
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prc-pycli, ])a<lá liana

na Francii,

flové

liana

i)()'l()1)nc jakr)

na toho. kdo kupuje painenství dcerv za kus

clile1:)a

padá
hla-

matce.

Na druhé stran ])ráv loto, a \ secím v Iv omyly matematika a národndemokratickékio ideahsty v koneném výsledku vzkísily u armády cit pro spravedlnost
a mravnost, zostily obanské, stavovské
tídní cítní, stvoily novou revoluní sílu, novou sjednocovací
ideu. V^zniklý spor o to: voják i legioná, žoldné i
dobrovolník spolu s bojem o demokratická zízení, potom boj proti intervenci a reakci, sousteoval pozornost armády vždy víc a více k boji proti sociálnímu ittisku a ukazoval tak cesti] k tídnímu boji a k sociai

lismu.

300

\I.

Štefánikov odjezdu poala aniiádou v}nuccná
evakuace s. ástí z fr(^nty, což l)ylo iikoleni bezesporn lžk^^ni. Ale nic jiného tu už nezbývalo. Nebo také již v zájmu zacliování Kolakovy »niladé ruské armády« bylo teba vzbouené echoslováky od\\)

»reorganisaci«. Je pochopitelno, že ruská reakce, která v pre<lcházejícím období píliš sebevdom
se zaizovala za eskoslovenskou hradbou, prvé dny
vézti

k

soptila

vztekem

i)roti

»nevdným

a

zrádným echo-

slovákm «, i)roti »poliostinským hercm veliké vojny«. Ale události pinutily ji opt pokoiti se a znovu
ucházeti se o eské sympatie a hlavn o eskou pomine. Tím spíše, že onen nedisciplinovaný^ vynucený
odchod armády z fronty na týlovou magistrálu stal
se vlastn pro tu dobu jedinou záchranou reakce ped
hnvem širokých národnícli mas. Nebo v vSibii práv tu dobu zaalo mohutné lidové povstání, proti
rozzlobené nespolehlivé Kolako\y j^osádk}',

v

nmuž

asto

pecházející k povstalcm, nebyl}by uhájilv pro Kolaka a jeho mezinárodní jxjuiocníky
linii dráhy, která sama znamenala celou vSibi.
Sibiská reakce nemohla žíti bez s. bodák. Po
se

bouící

a

devítimsíní organisaní a upevovací i)ráci s pomocí
celého »civilisovaného svta« kontrarevoluce byla neschopna života, odkázána na cizí bodáky více než pi
\zkíšení. v první dny protisovtského odboje. Proto
cht necht atamanský Omsk, ped perspektivou možného odjezdu echoslovák ze Sibie, musil naladiti
opt píjemnou tvá. Aranžoval naspch v Omsku velikou slavnost »pivítání-s. hrdin-osvoboditel, vracejících se z fronty na
e)\ ací

oslav

z

eské

(loasný ()dpoi'nek«.
strany

komandován

K

této smi-

nejspolehli-
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pluk, první úastník vystoupení 1918, dobyzápadní i stední Sibie, jemuž za to pipadla
estná úloha ochrany samého sídla janinovsko-kolakovské protirevoluní diktatury, úloha tlesné stráže
\ejší

6.

vatel

její.

Pohyb ešelon na východ, zvlášt když z vysokých
míst byly rozšiovány zprávy o odpoinku ba i o faktickém poátku cesty do Vladivostoku, v prvé dny
do jisté míry uklidnil armádu. Psalo se také o pipravovaném mírovém jednání sovtské vlády s Dohodou
vnitrními nepátely na Princových ostrovech, takže
vnitní mír v Rusku po skonení svtové války zdái
i

se

býti

skuten

blízký.

echoslovákm

jevil

se ne-

jenom všeobecn žádoucím, ale
skuten logickým
a pirozeným.
Toto pesvdení a související s ním uklidnní však
netrvalo dlouho. Pedn pohy1) na východ byl z techi

nick>x]i píin ješt vleklejším, než jízda z Ukrajiny
do A^adivostoku ped vystoupením roku 1918. Potom:
plán mírového jednání na Princových ostrovech, k nmuž byli jako vždy ochotni pouze bolševici, ztroskotal
na domýšlivosti kontrarcvoluce. A toto ztroskotání,
jež podivilo a hluboce rozaro\'al() ruské
s. široké
masy, pivítáno bylo radostn nejen atamamskou rei

akcí, ale k

všeobecnému pekvapení

i

v oficielním »Cs.

deníku« jako »bohudík« odbytá vc. Jist

dkaz upímnosti mírových dohodových
Pi tom a proto práv obrysy povstání

je to

podivný

režisér.
v hlubokém

sibiském týlu rýsovaly se stále šíe a stále jasnji.
S nimi vystoupila
skutená podstata slibovaného odpoinku v týlových garnisonech. Cítilo se to tak, jakoby armádu vysunuli na obstelovaný, nejvíce ohrožený úsek fronty, s ])()ukazem: »bran sebe«, aby pi
první prolité krvi s líeným rozhoením mohli ji poslali i)omstít se do protiútoku. Možno si pedstaviti,
i
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jak

/.li

vliii,
front v

psobili rozkaz s.
pro potebu ruské
jedinou to bezprostí*e(hií možnost,

okolnosti

takovÝcli
al)y

garnisony

své vlak v:

iiiusil

odevzdaly

odjezdu. Když
k tomu už dlouho nejistý, dlouho znepokojující vojsko
í)sud armádního zízení na konec pes výstrahy a pro-

záruku

a

poslechli

nadji

dolile(biého

rozešen vydáním píkazu ísh^ 588, s nímž
za zrušená práva mlo l^ýti náhradou 10 sibiských
rublu zvýšeného žoldu; když k tomu vzbouená mysl
starých voják a revolucioná vycviených Rakouskem, prošlých svtovou válkou a ruskou revolucí,
unavených dlouholetým zápasem, podle píkazu mla
býti uklidnna novým pilným a usilovným vojensk3'm
v\xvikem; když jediném zákonníkem mlo se státi
testy byl

staré vojenské

»reglement«, povinností subordinace a

právem pochvbná služební

ml

cesta;

když déš

resolucí,

zadušen píkazem o nepíhlášení
pustnosti jakýchkoliv spoleonjxh projev, k emuž
od verejších bratr dstojník za zvýšený plat definitivních zízenc nové státní \uoci žádána bezohledná tvrdost a neústupnost.
Byl to píliš nepikrytý, píliš bezohledn výbojný
pochod pedstavenstva proti lidovému proudu do pravá. Jakým rychlým pochodem smrem k reakci dah^
se pi tom
celé oficielní vedení, vysvítá nejlépe z tónu
oficielního tisku, jenž poal ostrou bojovnou kampa
protirevoluní a plamennými slovy iposílal s. bojovníky
na nové hrdinské iny proti sibiským povstalcm,
a jehož hlavní redaktor již v únoru 1919 nil odvahu
v diskusi s protivníky nové oficielní linie oteven
prohlásiti, že Rusko spasiti mže jedin monarchie.
A teba podotknouti, že v tom pesvdení nebyl osamocen. 1 dstojnictvo, jako stav po zkušenostech s lehkou zápalností i dekoraních revoluních hesel, poznavši nepíjemnosti skutené demokracie, smíilo se
žádostí,

b3^ti

i
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duchu, nebo smíilo by se »pro pechodnou dobu « s monarchií podobn jako sám Štefánik. Dstojnictvo v prvé
cení »poádek«, který vždy a všude
tak snadno
se subjektivn mírou osobního blahol:)ytu. Odkud také v dstojnictvu, jako stavu, má se
vzíti nenávist k monarchismu, jestliže raomarchie svými poádky dává mu nejlepší životní podmínky, nejvtší privilegia? A naopak, jak má se smíiti adový
voják a podízené masy s reakcí, jestliže ona vyvyšujíc tídní a stavovské protivníky, snižuje ho ve jméuž

\'

ad
mí

nu discipliny a poádku na pouhou vc, pouhý- nástroj a materiál. Nenávist podízené masy k reakci
je stejn pirozená jako sklony k ní její pedstavených.

Pi

takových protichdných proudech ona oišující a reorganisaní »vojna jako emen«, která mla
z tvárného, živého organismu uvdomlých revoluních legií vykovati chladný, pevný-, neživý nástroj pro
potebu nejvyšších vládc a velitel, v nejlepším pípad mohla zstati pouze na papíe. To cítili nuiozí
z tch dstojník, kteí neztratili kontakt s bratry
podízenými. Proto takový ])rudký, náhlý a neroz\'ážný^ útok proti masám nenašel v nich pívržence.
souhlasili snad s reorganisací armády v zásad,
nemohli
zpsob
schvalovati
takový
provokativní
»ozdravovací akce«.
Armáda prostých dobrovolc vzepela se diktátu
nenávidných náelník živeln. Proud odboje byl tak
že strhl
silným,
ást diístojnictva, jež pod tlakem
atmosféry protestovala asto veejn (oddlen i spolu
s mužstvem) proti režimu vedení. Vynutiti vyplnní
rozkaz nebylo možno. Tak píkaz o otlevzdání ešelon, jenž dotýkal se citeln zvlášt dstojnictva, padl
snadno svorným odporem všech postižených: dstojx-oják.
ník
1u náhodou ukázalo se velmi brzy,
i

By

i

i

i

i
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I

/

iK'iiposlocliniiti

bo úinná
•

štstím pru samu

magistrály a snad

jednollÍN Ých es. síarnisonii

•l)lc/A'nim

byla
nech.

c)l)rana

l)\l(j

možná

[UMize

\'

polnblivýcli

i

reakci.

zácliraiia

Ne-

ped

kasárnácli mst
xojenskýcli ešclo\

. 588

nebyl xyplnn pro jednomyslný odpor armády, ov.šem v tomto pípad už bez dstojníku. Ostatn i mezi tmito teoretickými stranníky
relorni}- nevyskytlo se píliš mnoho aktivních a zvlášt horlivých borc, ochotných k boji do krajnosti.
Xaopak práv z dstojnického tábora mžeme uvésti
mnohý zajímavý projev o cen tohoto kardinálního
pi-íkaz

T

ezu smlj^ch organisátor armády, kteí

zaspali celý

nkde »na kopeku«, na výrevoluním bojem dobyt3'ch starých výsad. Vemnohých, kteí ve snaživosti ekatel kariéry po-

\ývoj revoluního vojska
sluni
dle

za povinnost mocnému náelnictvu hlasití to,
bylo píjemné a tch, kteí upímn podceovali
celé hnutí v armád, byli nejen jednotlivci, ale i celé
skupiny dstojník, kteí mli odvahu varovati vedení. Tak od 9. ]^luku politickému plnomocníku s.
vlády Pavl byla adresována tato resoluce, podepsaná
pouze dstojníky, ješt v posledním okamžiku ped
m-eejnním jeho píkazu:
»i\Iy, dstojníci tetího praporu 9. s. Karla Ha\ líka
Borovského steleckého pluku, po zralém uvážení obsahu oekávaného rozkazu s. vojsku na Rusi,
týkajícího se zrušení plukovních zastupitelstev a jicli
pomocnýcli orgán, stežíce bedliv celistvost našeho
xojska. j)o\'ažujcme za svou povinnost, dtkliv upozorniti na zlioubné následky, které bude míti v záptí
provedení tohoto rozkazu.
My, žijící stále mezi vojskem a znající jeho tužby
oprávnn se obáváme, že sáhnutí na tato, mužstvu
tak cenná zízení, povede ne k uroA-nání
v naší
kládali

co

mu

pomr

20

,
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«

armád, ale naopak k innosti, jejíž konené resultáty
mohou býti katastrofálními pro celistvost našeho vojska, kterýžto

Mžeme
gány

cíl

zajisté

zmínný

rozkaz nesleduje.

vlastní zkušenosti potvrditi, že tyto orve své nynjší pravomoci jsou prospšnými naz

šemiU vojsku, dlícímu na Rusi v mimoádných pomrech a vyrostlému v tradici dobrovolecké armády, jež
ztžuje pechod k armád regulérní.
Dnes i oficielní historik, mluv o píkazu ís. 588,
resignovan piznává, že »provádní tohoto rozkazu
vojenského ministra psobilo za takových
velmi nepízniv na jednotu a celistvost s. armády
následujícího roku.«
Skuten také, kde dstojnictvo postavilo se neústupn za provádní tohoto píkazu, došlo k úplnému
ochromení všeho aparátu, k roztržce, ba dokonce u 3.
pluku k odchodu dstojnictva od svených jim ástí.
Naopak zase tam, kde pešlo se pes píkaz místními

pomr

kompromisy, kde
po uveejnní píkazu ve skutenosti vše zstalo pi starém, nebo kde dokonce di

stojnictvo podporovalo žádosti vojska o odložení likvidace dosavadního vnitního zízení, tam zstala jakási vnitní soudržnost vojenské organisace.
soustavném vojenském výcviku dle píkazu vedení všeobecn nemohlo býti ani ei, a vydávanými

O

v tom smyslu píkazy byla zbyten demonstrována
nanejvýš bezmocnost všeho velení.
Reforma skuten stala se rozvratem armády. Nebo sám duch její oderval dstojníka od verejšího
bratra vojáka, postavil ostrou hranici mezi stavy a demoralisoval bývalé vdce revolucioná. Verejšího
bratra vdce vyvýšil a upevnil v privilegovaném postavení pána a velitele. Udlal z dstojnické tídy,
jak se oficieln v té dob íkalo, » vojenskou vrchnost«.
koupil ji pro reformy úpravou platu, zainteresoval na
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na stálé hmotné zabezpeení
kariérou ve stálé arvýhodnou
po návratu doniu a
mád s. republikv. Odtud také zaalo v armád horlivé soutženi ve služb mocnému pánu, demoralisujíci
honba za hodnostmi a vyznamenáními k vtšímu prospchu reakního díla. Jestliže odbojné armád se vyítalo, že pohnutkou odboje byl prost pouhý osobní
zájem
(lépe žádný zájem na dalších bojích)
pak stejným právem možno íci, že tentýž osobní záreorganisaci

vvlilídkou

i

—

—

jem bvl hlavní pružinou horlivosti všech organisátor
pravidelné armády.
Tento oficielní reformní rozvrat shora piznává kosám autor pozdjší oficielní zprávy pro poselství z vlasti, když píše, že dále i »rozdlení vojska
na kategorie podle let služby v s. vojsku, protžování jednotliv<xh kategorií na škodu celku, jehož síla,
je v pevném sjednocení všech jeho ástí, jakož i nespokojenost s dstojnickým povyšováním, majícím
v mnoha pípadech za následek znehodnocení dstojnické hodnosti a podlomení povinné, nutné úcty vojáka k svému veliteli, uspíšilo jen další rozklad.*
Krátce píkaz ís. 588 nemohl nahraditi »zelenou
knížku «. Vzal dobré a piznávané zákon v a nemohl
dáti jiné. Zavedl armádu do úplné anarchie. Nezadusil
projevy vle vojska, ba naopak vynutil sjezdovou akci
v Jekatrinburku. Pes všechny pekážky, pes veškeru kampa oficielních míst, zrádcování, snižování
a pes to, že byl líen jako podnik zloinc, koupených
bolševickými penzi, sjezd stal se nejvyšší autoritou
pro armádu.

nen

i

smr a hloubku ideového hnutí ve vojsku, jež již v íjnu 1918 vyzvedlo
požadavek svolání sjezdu, byla již zmínná resoluce
4. pluku ze dne 22. prosince 1918, adresovaná generálu
Prvním signálem, urujícím

20^
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a [)rijilá laké léinr \'šcii]i jeho dstojTento první pokus forniulo\^ati nejasné snahy
a tužl)y podízených mas
udeil skuten na živé
místo A' srdcícli Udu a proslavil 4. pluk. Když už neh\lo pochyby o osudu revoluního zákonníka, hájeného

Slcfaniko\i

níky.

—

pi-ed Štefánikem, byl 4. pluk
ft)rmuloval jasnou resolucí.-

opt

první/n, jenž odboj
"^

2(). února na plukovní schzi v Šadrinsku pídjato
usnesení, podepsané za pluk 71 volenými dvrníky, 9 leny plukovního zastupitelstva a 3 leny sjez'hi, v
se praví:
»Trváme na zásadách, wtenvch v naší resoluci i?cnerálu Štefánikovi, totiž:
že žádáme zachování d(jsavadního demokratickélio
zidzení našeho \ojska, stanoveného I. voj. sjezdem;
že žádáme nezasahování našeho vojska do vnitrních
TM)mér ruských, vyjímaje se1)eobranu;
že žádáme o skutené pi^ípravy k našemu bezpené-

již

])ylo

nmž

ri]u,

pokud možno nejrychlejšímu návratu

dom

bez

boje;
že
jich

trváme neodvolateln na tom, aby dvrníci rnt,
pomocníci a náhradníci, lenové zastupitelstva

jich spolupracovnici- a náhradníci, lenové snmu
náhradníci ponechali si své mandáty, aby setrvali ^'e
s\éni
a pracovali piln ve v\tených sjezdem
\'
zásadácli
dob, kdy 1)ude naízeno omezení neb
zrušení jich innosti, abv setrvali na svých místech
až do rozhodnutí nového sjezdu našeho vojska;
že trváme na neodkladném svokiní poradv volených
i

i

úad
i

zástupc

\'ojska

(len

snnui);

slibujeme své volené zástupce \ jicli práci- na
tchto zásadách podt)orovati a s nimi na zachování
n;išeho denudvratického zízení trvati;
že trváme na dosavadní výši našeho msíního služného až do rozhodnutí neií)ližšího \'ojcnského -sjezdn;
že
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r
(lio

\

/

príi)a«ló,

nám

pre<lpoklá<lanéli()

hiidc príMí

zvýšení,

terly

sIii/ik'-

dotyný

xvplaccin)
i")rí(lavck

nc|)rijmenic.«

Xa

to pak na scliuzi 2^. února 1919 dnvrnický slxír.
a lenové snémn. píslušníci 4.

lenové zastnpitclstva

pinkli, podepsali náslc<lnjící slib:

po pání plukovní sclize ze dne 2(). nnora 1919 setrvati jednotn na svých niistecli a ])racovati
»Sli1)nienie

ád

ve snivsln

1.

ví^j.

sjezdn.

estným

slovem, že se neopnslíme a
/.•
budeme i")racovali svdomité, bez osobních pr()si»clm jen ku blalui našeho pluku, ku j)r()Sj)chu všeho
urišelio vojska a našeho Hdu.«

ZaA-aznjeme se

\*v[ leclmicky nemožné agitaci byl nejúinnjším ní^ltátorem pro sjezd sám uveejnný ])íkaz 588. Zapaloval jednotii\"é ásti postupn, jak jim byl denním
rozkazem oznamován. Centrem nastávajícílio odboje a
pirozeným iniciátorem stal se Jekatrinbnrk pouze

jaroto,

že bvl

stediskem

oficielního politického

jenského života, »eskou uralskou

stalicí«,

že

i

tam

\"o-

ú-

adovalo
sjez(lo\é jiedsednictvo, a hlavn proto, že
Jekatrinbnrk s okolím pedstavoval nejvtší skupiliu
i

s. ástí a dával tak možnost k velkým orj^anisovaným

projevm.

Dne

10.

bezna

usnesla se jekatrinburská posádka

na vlastní zodpovdnost. Den na
to zvolená delegace její pedložila správci ministerstva
vojenství Medkovi vášnivou resolnci se zásaflními požadavkv vojska. Prvý: zachování zastupitelstev; druhý:. »okamžité svolání vojenského sjezdu, který zstane sice podízen parlamentu demokratické s. re])ublíky a nikomu jinému, ale ve sv3'xh rozhodnutích o s.
armád v Rusku, ninnixh v mezích instrukcí s. vlády, bude jediným i)ánem s. revolunícli vojsk v Rusvolati sjezd. t<?ba

i
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«

sku.«

Tak

zní

doslova první formulování

požadavk

armády.

To

byly dva zásadní požadavky, od nichž automa-

záviselo všechno ostatní, jako: vyslati zástupce
od sjezdu do vlasti i z vlasti ku sjezdu, a provésti jako
hlavní práci sjezdovou výjezd ze Sibie, ev. návrat do
vlasti (tedy to, co zstal dlužen armád I. sjezd) bez
branného zasahování do ruské obanské války, a kotaké vymoci propuštní tch
kteí za
tento všearmádní. program trpli už v žalái.

-ticky

nen

vz,

Nebylo teba žádné zvláštní agitace, ani žádného
zvláštního »štvaní«, aby ostatní ásti celou tuto energitjší akci k prosazení starých poipulárních požadavk

bezna 1919 pipojily se k tmto
požadavkm jekatrinburské posádky nejblíže stojící
vzaly za svou. 15.

s. ásti, 2. a 4. stelecký pluk, i. a 2. dlostelecká
brigáda a 24. bezna po petení rozkazu íslo 588 už
i
ve vzdáleném Kansku i. stelecký pluk odepel podíditi se píkazu, »ohrožujícímu vážn jednotu a sílu
nám všem drahého s. vojska, « jak píše ve své resoluci
tento, pro vedení jeden z nejspolehlivjších pluk. To
byl pluk Syrového, Medka a všech ostatních vlivných
starodružiník, spojený s vedením mnohým osobním
pátelstvím. Také tento pluk protestuje proti diktatue
»Zvláštního sboru « a prohlašuje, že »musí trvati na
svolání spoleného sjezdu volených vojskových delegát, který jedin bude míti právo rušiti nebo opravovati naízení prvního sjezdu.
dne 29. bezna vypracována spolená resoluce mužstva a dstojník u i. dlosteleckého muniního divisionu na nejvýchodnjší posici eského úseku,
Akoliv
na stanici Innokentvské ped Irkutskem.

Konen

kompromis s dstojníky musel ztlumiti pvodní radikální tóny, pece i tato elitní ást jednohlasn prohlašuje, že jestliže »repub1iku jsme si vydobyli krví a re310

«

puhlikou demokratickou ji udclala ruská revoluce,
»jako autonomní ást francouzské armády mli
jsme zde v Rusku odlišné demokratické zi^ízení, trváme tím \íce na tomto zízení nyní, kdy jsme ástí armáilv své vlastní demokratické republiky a když žijeme zde 7a tak mimoádných pomr«. Tato jednohlasn mužstvem dusojnictvem pijatá resoluce žádá
»ilurazn zrušení zmínného naízení ministra vojenství a trvá na stávajícím demokratickém zízcní«, »protestuje proti oktrojírce« a »žádá proto za okamžité
svolání .11. s. voj. sjezdu v Rusku« ze znám^^ch píin.
Ovšem, aby nebylo pochyb o státotvornosti jejích iniciátor, na konec výslovn a slavnostn tato resoluce
jestliže

i

prohlašuje, »že podro1:>í se pln všem zákonm snmem
naší demokratické republiky ustanoveným «.
Vbec v krátké dob nebylo snad ásti, jež by nebyla pozvedla protest a nepistoupila k akci pes to,
že denní duševní stravou vojska byl tisk monopolisovaný v rukou »Zvláštního sboru«, jenž
všechny
možnosti umie tvoiti náladu a veejné mínní. Ve
dvou týdnccli- za jekatrinburskou posádkou a první
divirí k po blikané akci piadila se
druhá divise a ást
tetí.
charakteristice uvádíme doslovn resoluci 9.
stel, pluku, tedy nejmladší 3. divise, se všemi neumlostmi, v pvodním prostém hávu, pijatou na plukovníci! schzích 13., 14. a 15. bezna 1919 všemi hla-

ml

i

K

krom

nkolika jednotlivc:
»]\Iy, dobrovolci 9. s. Karla Havlíka Borovského
steleckého pluku, vyslechnuvše referát námi zvole-

sy,

ných bratí do plukovního zastupitelstva o zrušení
demokratických zízení v naší armád, usnášíme se na
'

této resoluci:
I. Armáda naše byla vytvoena na demokratických
zásadách. Tyto práv v tch nejtrudnjších dobách dodaly jí vnitní síly k rozmachu, kterým uvedla v úžas
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celý svt. Jakékoliv sáhnuli na tyto demokratické zásady ohrožuje v koenech výsledky toho, co s tako-

vými obtmi bylo dosaženo. My nezvedli prapor odboje a revoluce proti Rakousku proto, abychom nad
sebou postavili byrokratický režim snad ješt horší
než jamo, které po tolik století nás tížilo, nýbrž cílem
odboje naší dobrovolnické armády bylo, uskutenní
idee demokratismu, idee svobody. Pln uznáváme, že
naše armáda potc1)uje or£í"anisace, ale tato musí vycházeti z nás sann'ch a musí odpovídati naší národní
povaze, která, jak sám president prof. T. G. Masaryk
veejn nkolikráte prohlásil, je ist demokratická.
V dsledcích toho cc) nejrozhodnji protestujeme proti
zrušení plnomocník, phikovních zastupitelstev a jich
pomocných orgánu, kteréžto zízení až dosud dodávalo
nám vnitní síly a ukáznnosti. Trváme na tom, že
splnním našich nejvroucnjších národních a politických tužeb stali jsme se svobodnými obany, požívajícími všech politických p.ráv a nedopustíme, aby
krlokoliv nás v nich omez(>\al. Nepipustíme rovnž,
aby estný a slavný název s. dobrovolce í)yl
pouhý^m názvem vojáka.
2. Žádáme o zachování »Rádii a iesolucí«, schválených I. s. sjezdem.
ne1)o zrušení tchto
budiž vyhrazena pouze snmu,
již pod jakýmkoliv
názvem svolanému. Jestliže ády a resoluce vyhovovaly v nejtžších dobách našeho pobytu v Rusku, bylo
by zloinem na demokratických tradicích našeho vojska odstraovati je v dob, kdy bezprostedn stojíme
•
pefl návratem do osvobozené vla-sti.
3. Žádáme, aby za úelem vysvtlení kritické situace
a pravého stavu v naší armád svolán bvl sjezd zvolených delegát. Nelpíme na názvu »snm«, jak bylo
usneseno na sjezdu vojenských delegát, ale trváme
na tom pevn, aby bvlo umožnno zvoleným bratím

zamnn

Zmna

a
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ád

«

ku >i)olcii3 lil jM)r.iilain, jicli/. \,\>U(k-k, ru/iiiiii
se samo sebou v souladu s naší vládou v Cccliách, 1)yl
bv vodítkem pro zbývající pobyt náš v Rusku. Nemžeme pipustiti, aby mínní s. dobrovolce, kterého by>r|iii

.se

lo tak bedliv dbáno ped naším bojem se sovtskou
vládou, bvlo nyní úpln ignorováno, l^a dokonce mínní
tomuto nebyla dána možnost projeviti se vei^ejn snad
proto, že se nemile dotklo nkolika jednotlivc, nevyplnivších direktiv sjezdem jim danýcíi.
4. Jsme pesvdeni o tom, že vláda a lid náš v Cechách nejsou informováni o })omrech, v jakých zrle žijeme, tak, jak bv informováni býti mli. Proto žádáme,
abv za úelem správné a všestranné informace vyslána

do vlasti zvláštní delej^ace, sestávající z 1)rati,
zvolených svobodnou volbou všemi j^íslušníky jednobvla

tlivých

pluk

a ástí.

Protestujeme co nejenergitji proti hromadnému
stíhání polními soudy všech, kdo je jen .ponkud odlišného mínní od toho, jaké je nám nkterými kruhy
zde Auucováno. \'ždv svoboda slova a tisku jest nejzákladnjší podmínkou poádku a rozkvtu státu,. zbudovaného na demokratických základech.
6. /bádáme, aby uveejnny byh" výsledky revise, jež
mla za úel revidování knih bývalé OCSNR. Pro zatajovati v<'sledek šetení, když pece revise jsou už
dávno skoneny? Majíce na zeteli dosavadní dobrou
])ovst a slávu našeho vojska, jakož poádek a vnitní
soulad v nm, varujeme píslušné kruhy dokud je ješt
as, jelikož jakékoliv omezování práv s. dobrovolce
bude míti následky katastrofální, které nedovede zadržeti pak žádná síla a za nž mv nebereme zodpovd5.

i

nost i.
\ idno, že pes všechny suché právní formulky o loi^ických dsledcích nové jednotné státní moci a o ai
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«

niád jako

mlo

vojsko silné motivy
živé, stejn úinné logiky proti oktroji. Vojsko, jež
bylo prvními obany republiky ve zbrani a stvoi-ilo
první revoluní zákony, jež k tomu ve skutenosti bez
spojení s domovem tvoilo dosud ješt teritoriáln
jejim

nástroji,

oddlenou ást revoluního národa^, prost nechtlo
býti nástrojem neznámýcli rukou, ale zbraní revoluce,
která po zboení staré tvoí novou státní organisaci.
l^evoluní armáda, jež v protinmeckém odboji dobyla
hlavních posic, nechtla rozumti povelu »elem v zad«,
jak se
nechtla vydati posici v cizí ruce, nechtlaani na Sibii »klenot dobyté
praví v jedné resoluci
svobody národní sviti do rukou lidí nepožívajících
dvry vojska«, tch, »kteí dík své dobré výmluvnosti bez každé druhé zásluhy zaujali estná místa
v revoluní armád.
Ani nahoe nemohli se klamati o možných následcích reforem. I tam musili znáti, jak psobí vždy na
každý uvdomlý celek zrušení (a k tomu tak pímé
tam vdli, že nea bezohledné) starých práv. Jist

—

—

i

jen práva, ale

i

úporn hájena. Snad
vedení s uveejnním pí-

privilegia bývají

proto tak dlouho otálelo
kazu. Medek, jenž sám piznal se, že rozmýšlel se
vydati píkaz, postavil se i na konec ne tak docela
pesvdiv do fronty »voják«, kteí nedali si vzíti
právo léiti »chirurgicky« s. revoluci »vyíznutím obanského hnisu z s. vojska« (jak praví nejhorlivjší
z

nich).

K

svolání samotného sjezdu proti vli vedení, pouze
z vle vojska, podle zprávy delegace jekatrimburské
posádky došlo takto: Dne ii. bezna v deset hodin dopoledne dostavila se ve smyslu zmínného již usnesení
jekatrinburské posádky devítilenná delegace k Medkovi a pedložila mu resoluci 3. steleckého pluku,
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1.

úderného praporu a

i.

jízdního pluku

katrinl)urské posádky).

Medek

bat

resolucí

(t.

j.

ásti

je-

snažil se v dloulié de-

odstraniti kardinální
požadavk}^ (prodloužení likvidaní lhty a svolání sjezdu) do pozadí. Ne bezmocným píkazem, ale svojí

kritikou

prostýcli

chtl pinutiti delegaci, aby ona a s ní vojsko
vidlo vci se stanoviska jeho a plukovník, aby velosi:ikou

i

ideoví dobrovolníci stali se dnes dobrovoln vonástrojem v rukách oktrojovaného
jáky, t. j.
Medkova byla
»Zvláštiního sboru«. Konená

rejší

nmým

odpov

zamítavá.

Na

to

mu

delegace

porlala

listinu

tohoto

znní:
»Jelikož vidíme, že naše jednání nevede k cíli a Ty
našim požadavkm vyhovti nechceš, prohlašujeme,
že na vlastní zodpovdnost svoláme sjezd s. vojska

do

msta

Jekatrinburka.«

Medek ješt vášnivji zrazoval od sjezdu poukazem
na zhoubný úinek tolioto kroku na naše postavení na
mírové konferenci, ale delegace proti tomu z tchže
vyzývala ho k ústupnosti. Po tyhodinném
vyjednávání pistoupil stísnný'- správce ministerstva
na tyto podmínky:
1. zaslati telegram
Stefánikovi se žádostí mužstva
svolati sjezd, který by definitivn rozešil otázku za-

dvod

stupitelstev;

prodloužiti likvidaní lhtu (z technickj^ch doficielního povolení sjezdu Štefánikem.
Druhého dne však, když s uklidnním vrátila se i
chladná rozvaha, prohlásil Medek dstojníkm úderného praporu, že zástupcm posádky jekatrinburské
2.

vod) do

•

žádnjxh ústupk neuinil. Zástupcové vojska považovali to za porušení úmluvy a ihned rozeslali kurýry
ke druhým ástem s výzvou, aby vyslaly okamžit své
volené zástupce na sjezd do Jekatrinburku, který
315

\'\'nesc o všech souóasnycli otázkácli své rozhoilnutí.
Svolání sjezdu bvlo doprovázeno touto v3^zvon k vojsku
:

» Brati!

tímto rozhodnutí posádky msta
Jekatrinburku, t. j. 3. Jana Zižky plukíi, i. jízdního
Jana Jiskry pluku, 1. úderného praporu.
Píkazem, vydaným dne 16. ledna íslo 588 a u vnéným ve sborovém píkaze ze dne 28. února generálem Štefánikem, ruší se a v neplatnost ])ivádéjí
»Rády a resoluce«, rovnž zrušují se veškeré volené
orgánv, stanovené I. vojenským sjezdem.
Delegace posádk\' msta Jekatrinburka p(^dala resoluci, v níž trvá na všech demokratických zízeních
armáfly, zárove se žádostí o svolání vojenského sjezdu, který jedin má právo uiniti rozhodnutí.
Resoluce podány správci vojenského oddlení, ppi.
Medkovi, který prohlásil, »že nemže píkaz generála
Štefánika zrušiti. Sjezd nebo porarly zástupc pluku,
též nemže povoliti. « Na tuto odpov delegace prohlásila jednotn,' že sama na svoji zodpovdnost svolává sjezd s. vojska na Rusi do Jekatrii\burku, by
tento v vnesl svoje rozhodnutí.

Oznamujeme \'ám

e

i

Doba

vážná a každý z \'ás pociuje nejlépe to
ve své duši a ve svém srdci; udlejte rozhodnutí a oka-

mžit

je

vyšlete

své sjezdové delegáty,

dvryplné

lidi,

kteí budou tlumoiti Vaše pání a Vaše tužby.
Pluk vysílá dle »Rád a resolucí« tyi delegáty.
Delegáti butež oveni mandátem od plnomocníka
|)luku neb plukovního zastupitelstva, iiení-li tohoto,
orl velitele pluku neb oddílu. Je teba opatiti delegáty
finanními prostedky asi na dv až ti nedle.
Jsme národ Komenského, Husv, Chelického, Ha-\líkv a Masarykv a máme kabát jen jeden, teba
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«

aný, ale i^tý, ik-iiiu/aiik' kaz-lou clix íli oblékabát jiný. i\áš kal)át je dcnujkraticky.
1*ruto rozhodla se jekatrinburská i)osá<lka k lomu
iiiii, ])onvadž eský rexohicioná nechce l)ýti žádným
/o!(kákem, ale svobodným, /.ájmv s\'oje, národa a jTrn-dn hájícím za každých okolností ol)anCm.
K ])ostupu jekatriiiburské posádky jdn se ])nj)()jují zástupci niže uvedených pluku a ástí, pítomní na
schzi delegátu posádky msta Jekatrinburku (\nc 15.
bezna 1919, t. j.: 2. stel. Jiího z Podbrad pluku,
2. dlostel. muniního divisionu, mužstvo velitelství
1.
dlostel. brigády, mužstvo velitelství 11. dlostel.
l>rigády, 2. a 3. baterie I. brigády dlostelecké.
První schze pedporad »Mimoádného vojenského
sjez lu«, jak byl pozdji tento sjezd nazván, konána
(\nc 24. bezna 1919 za pítonuiosti asi 15 již v prosinci zvolených delegát. \' prvních dnech dubna l)ylo
jicli už na míst 31 a bhem dalších pedporad jejich
poet vzrostl na 42, což bylo více než dvé tetiny všech
/.>iplal(;\

kat

delegát vbec. Nepomohla te'dy likvidace OCSNR.
delegát tohoto sjezdu, odeslaných do vlasti

ani ásti

zadržených ve Vladivostoku. Nebo idea odboje a
l>evná vle k nmu zakotvila hluboce v masách vojska.
Ovšem není sporu, že široké masv vojska pohnul
k odboji opt pouze bez])rostední osobní zájem. Tcntýž bezprostední osobní zájem, který roku r(j 8 vehnal armádu do rukou protirevoluních dstojník,
postavil ji roku 1919 pod vdcovství sjezdu. Jestliže
masy byly tytéž, jestliže zmnil se pouze bezprosted-\ dci
ní ideál, a s ideálem
jejicli, tedy pro ocenní
hnuti možno srovnávati pouze ideál vdc. Kdybychom však tento ideál chtli miti osol)ním výnosem
podnikatel obou akcí, získali bychom nejprve obrácený .pomr oficielního hodnocení obou Imutí v Sibii.
tom snad jindy. Naped teba postaviti proti sob
a

1

i

^

)
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ad

jeportréty a jednání obou stran. A tu v prvé
den fakt bije do oí. Zatím co u obránc diktatury
»Zvláštního sboru« všechny síly namíeny byly k udržení absolutní moci za každou cenu, i za cenu jednoty
a pevnosti vojska, snili delegáti sjezdoví o možnosti
nového sjednocení a upevnní armády na starých
ideách vdce Masaryka. Nikdy snad neml Masaryk

pesvdenjších a nadšenjších stoupenc, než jakými
byli ideoví vdcové tehdejšího odboje, kteí pi pohledu na scénu kolem sebe vzpomínali starých revoluních zásad svého uitele. Takový sjezd, složený
z drobné inteligence, byl pirozen vzdálen 'sociální revoluce i všech pevrat. Ve všech projevech jeho jako
hlavní tón zaznívají staré, tak asto v prvním období
slýchaná nacionáln revoluní hesla, která oživují pouze podvdomé vrchní tóny nové revolunosti. Nad všeobecným kvasem ervenobílý prapor byl sjezdu stále
ješt symbolem revoluní demokracie, i národní, i sociální. Tento lidový sjezd v nacionálmíoh legiích byl
jako
stejn dalek pouhé firmy národní demokracie
demokracie skuten mezinárodní. Proto v tu dobu
byl stejn protikolakovský jako protibolševický.
Už sama obava ped mocí, již dával živelný proud odbojných mas vojska, doteného na nejcitlivjších zájmových místech lovka a hájícího ve vlastním, bezprostedn spoleném zájmu ideu demokratismu, nutila delegáty u vdomí zodpovdnosti k svdomitému
a pesnému dodržování zásad demokratismu vždy a
všude. Ale teba podotknouti, že práv tento nadšený
kult jakési nemožn s])ravedlivé demokracie musil pedem znemožniti vítzství v boji proti násilí. Podobn
jako tomu bylo v sibiské historii, kde snivá ruská demokracie zástupc
/>Ústavodárného Shromáždní «,
uražená násilím z leva, byla neschopna uhájiti dobyté

—
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:

revoluci posice
akovv reakce.
nicí se

ped násilím z j)ra\a, j)re(l útokem
A nedovedla-Ii to v Omsku ped

na front

reakcí, tím

méno

1)ylo

KoÍbrá-

nadjí na

silu

v Moskv vci vítzné reakci.
Sjezd zstávaje protiboLševickým již pod i)ouhým
vlivem hájené jim autority 1. sjezdu a pod svžími ješt dojmy svtové slávy svého díla roku 1918 (jak jemu samému se toto dílo jevilo v té atmosféi^e, která
vojsko obklopovala), zvedl se nyní na obranu proti
»reakci z prava«. Jeho ideální nadšení nové revolunosti, nový spád k spravedlnosti stvoil mnohé upímšlechetné gesto, jakým nezatžuje se praktická politika. Odboj proti oficielní reakní demoralisaci a rozvratu zrodil snahy k umravnní armády a pivedl dodstojníkm
konce k nové dobrovolné disciplin i
jen
ty ásti, kde velení teba i pouze teoreticky, ba
tajn zstalo na staré základn ideov spojeno s podjejí

n

vi

i

ízenými.
Již v prvních svých provoláních vyzývají jak zastupitelstva, tak i sjezdové pedporady vojsko k sjedno-

mravnosti a disciplinovanosti. Tak od i. pluku
s resolucí proti nastávajícímu režimu a pro
sjezd vychází zvláštní výzva k uklidnní následujícího
obsahu
» Brati!
Již nkolikráte za svého pobytu na Rusi s. vojsko
prožilo nebezpené krise. Bylo to zvlášt v dobách našeho protibolševického vystoupení. Ale situace nebyla
nikdy tak kritickou, jako jest nyní, kdy vedeme všichni
jako jeden muž boj za zachování svých demokratických
práv, jichž dosaženo tolika obtmi. Nutno však zachovati vnitní jednotu a sílu a s dvrou hledti budoucnosti vstíc. Dosud vždy v našem vojsku zvítzil zdravý rozum a doufáme, že
tentokráte s. dobrocení, k

souasn

i
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« «

!

volcc nedá se strhnouti k iierozvážnýiii
zruší v nkolika minutácli to, co 1)y1o s
z1)u dováno za nkolik rok.

inm
takým

a

lu-

úsilím

Ukažte ješt jedenkráte, co znniže dobrovolná disciplina s. dobrovolce, zstate pevni, plíitc své vojenské povinnosti a zacliovejte klid a mlenlivost
cizímu okolí.

vi

l^kažte, že jste liodni všech clenTokratických
žeností, mjte
k svým zástupcm, kteí

dvru

vymobudou

nad zachováním Vašich svatých práv a nedopustí
tomu, aby jednotlivci šplhali po Vašich životech, aby
dále prolévána byla Vaše krev za cizí zájmy na brždní
pokroku a demokracie celého didstva.
Bute ukáznni, zvlášt když nkteí chtjí tžiti
z Vaší neukáznnosti.
Jiná resoluce 6. pluku koní slovy: »Zárove obracíme se prostednictvím zastupitelstva ku všem s výzvou vystíhati se všeho, co by mohlo odraziti se na
vnitní disciplinovanosti naší armádv, co bv mohlo
umenšiti schopnost odporu proti útoku z jakékoliv
strany, co by mohlo pro vnjšího pozorovatele býti
j)íznakem nepoádku, znemravnní a rozvalu, nebo
co by dokonce vedlo k rozštpení, i dvojvládí. Tak
pikazuje nám hájený námi ád pro zastupitelstva zejména v §§ 8., 13. a 50.
Ona snaha, dáti odboji ist ideovou tvánost, dikbdíti

pedporadových jednání. Již
l)rvních dnech hlouek prostých delegát naší malé
obce, vychovaných národní revolucí, mluví k vojsku:
tuje

(26.
»

také hlavní

linii

\

1)ezna iok)) lak to:

Brati

Staletý boj s. lidu je xitzn dobojován; veliké id*
ály našich praotc jsou uskutenny; s. národ jesi
fisvobozen, s. stát stal se neodvislým a samostatným.
Na rozvalinách nemravného panství militaristického a

320

«

velkokapitalistickéhíí absolutismu tvoí se z<lravjší a
.šastnjší život na zásadách spravedlnosti, práva a lidskosti.

odchovaný vznešenou tradicí husitské demokracie a po pt set let vedený nejsvtjšími hesly
pokroku a svobody, ukonil estn velikou epopej božích bojovník, zapoatou (). ervence 141 5 a zapsanou
krvi lidovýcli vojsk Žižkových
v nesmrtelnost
a Prokopových.
Cs. národ svtovou válkou dokonil
trnitou, ale triumfální cestu svého mravního a duchovního poslání ve svtovém hnutí lidstva, zmaenou roku
1434 pádem s. demokracie u Lipan. A proto tak vítzoslavn ústy novodobého svého vdce prof. Masaryka provolal po porážce rakousko-germánské vojenské tyranie do celého svta: »Militarisnuis jest pekonán. Dernokracie jest vítznou. Na základ demokracie
bude lovenstvo reorganisováno. Síla tmy posloužila
vítzství svtla. Toužebná doba lidskosti svítá.
Všechen smysl naší historie, všechen staletý boj s.
lidu proti násilí, lži, podlosti a mravní bíd, všechna
Cs. národ,

vk

nenávist jeho proti bezpátenosti, poloviatosti a nepoctivosti, všechny staleté sny o volnosti, pravd a
právu, všechno to veliké a krásné,
jsme kdy žili,
jsme
všechno to isté, radostné a dokonalé, po
toužili, to všechno rostlo a kvetlo, zpívalo a
v dobrovolecké s. armád na Rusi.
Ji zrodila Husova pravda a ryzí pesvdení, ji sílila
2ižkova pímost a neohroženost. ji prohloubil Prokohlubok}' duch spravedlnosti a svobody. Naše armáda byla vzkíšením lidových vojsk husitských,
vzkíšením práva a rovnosti, vzkíšením vlády lidu,
vzkíšením demokracie.
»My musíme býti pro demokratismus !« volal k s.
milovaný vdce národa, Masaryk, v Dárnici
dne I. srpna 1917 a nkolik dní ped tím ekl v Bo-

ím

em

hmlo

pv

obanm
21

321

«

»Mžeme býti vdni ruské revoluci za viízdemokracie. Vim a vidím, že naše revoluce musela
vyzrát v naše vojsko. Každý z nás vl, že toto první
vojsko je vojenským základem budoucího samostatrispoli:

ství

ného s.

státu.

Obané

s. demokratické republiky I
Za hlasem svého drahého tatíka vstupovali jste
v šiky první lidové armády s. národa.
Byli jste si vrnými, rovnoprávnými a spravedlivými bratry, zasvtili jste své životy svobod svého lidu,
dobyli jste mu ipráva a samostatnosti. Byli jste armádou novodobé s. demokracie, prošli jste kížovou cestou nesíslných utrpení a bolestí, svrhli jste nmeckomaarskou tyranii, unikli jste všem tajným nástrahám
ukrutných nepátel, odrazili jste hrdinn podlý útok
bolševické reakce a zachovali jste svou jednotu a sílu,
své pesvdení a est s. demokracie neporušenou. A
dle slov svého milovaného vdce budete dležitou politickou jednotkou pi budování svého osvobozeného
státu.

Vaše dosavadní demokratické zízení, stanovené I.
vojenským sjezdem, má býti zrušeno (viz rozkaz s.
vojska na Rusi ís. 588, ze dne

ledna 1919).
Dosavadní duch moderního husitismu má býti zlo16.

men. Vaše dosavadní pesvdení má Vám býti vzato,
dobytá svoboda dobrovolc-oban má Vám býti odata, revolucí krvav vykoupené právo má Vám býti
zrušeno ....
Tyto dny plnomocní zástupci podepsaných ástí sešli se k pedporadám, aby pipravili zákonné zasedání
porad s. vojska a rozhodli o zásadách jeho života
a jeho zízení.

Lid armádu tvoil. Lid si ji upravoval, lid rozhodoval vždycky o svém osudu sám. Lid rozhodne o svém
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rcsoluce I. vojcnskélio sjezdu
nyní. Rády
život
budou revidovány.
Sjezd musí správn informovati vládu s. republiky
o duchu, zízeni a pi^esvdeni naší armády, sjezd bude
žádati vyslání lidového zástupce národa z domova do
Ruska, sjezd upraví dležitou otázku našeho tisku na
Rusi, prozkoumá dosavadní innost našeho politického
vedení v Rusku, zajistí si kontrolu orgánu vlády s.
republiky v Rusku a pi^ipraví návrat naší armády flov dob pokud možná nejkratší a bez boj.
Píjezd zástupc ostatních ástí s. vojska na Rusi
do Jekatrinburku oekává se co nejdíve.
ásti a pluky zástupc pítomných na pedporadách
setrvaly na demokratickém zízení, stanoveném 1. vojenským sjezdem pes to, že trnáctidenní lhta k jich
likvidaci skonila a budou pracovati ve vytených sjezdem zásadách až do rozho'dnutí nejbližšího vojenského
sjezdu. Vládu s. republiky budeme o tom informovati.
Brati, zachovejte klid a poádek, konejte pesn a
1

«'i

m

ochotn povinnosti jako

vojáci-dobrovolci,

svým

dit-

stojným a estným chováním ukažte mravní a kulturní
vysplost s. obanu. Nedopuste rozbíjení naší jednoty, pracujte na prohloubení a zdokonalení našeho života. K tm, kteí nesdílejí zásad demokracie, bute
šetrní.

Víme

ve vítzství rovnosti a bratrství, víme ve
vítzství práva a svobody, víme ve vítzství demokracie.

íme

Ideám s. demokracie na Rusi se nezpronevjejich uskutenní vytrváme v práci pro

a pro

blaho našeho vojska a pro lepší budoucnost našeho národa.

Provolání bylo podepsáno 21 delegáty, zástupci to 2.,
3., 4. a II. steleckého pluku, úderného praporu, i.
jízdního pluku, 2. dlostelecké brigády, i. tžkého dli*
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losteleckého divisioiiu, i. niuiuního dlosteleckého
parku, 2. muniního dlosteleckého divisionu a zástupcem volebního okresu bývalé OCSNR.

Jist že
horký cit.

i

pod obalem nezbytných

frází cítí se v

nm

Hlavním úkolem, který si sjezd vytknul, bylo dohodnouti se klidnou a smírnou cestou se »Zvláštním sborem« o spolupráci. Již ve tetí schzi pedporad byla
zvolena tílenná deputace, jež mla »Zvláštní sbor«
upozorniti na pobouenou náladu vojska a pedložiti
zásadní požadavky pedporad, spoívající v prodloužení lhty k likvidaci volených orgán a v prohlášení
sjezdu oficielním. Na to další dny v oekávání výsledku delegace zabýval se sjezd vtšinou nezávaznými
rozhovory o budoucích zmnách a doplnních »Rád a
resolucí« a rovnž
hledáním prostedk ku zvýšení
mravní úrovn vojska.
Nadje na úspch akce byla veliká. Nebo fakt sejití
se sjezdu proti vli »Zvláštního sboru«, jemž neml
faktické moci zabrániti »nezákon!nostem« a uklidující
vliv díve obávaných »podvratných« živl, zpsobily
nerozhodnost a pasivitu i dívjších odprc sjezdu
mezi dstojnictvem, z nichž mnozí poali hledati stední, kompromisní i pouze diplomatickou formulku pro
i

východisko z nebezpené situace.
Ale tu neoekávan veškeru tuto nejasnost a nerozhodnost, které mohly koniti úspchem sjezdu, rozvál
bezohledn píkaz generála Syrového, jenž stal se vlastodpovdí deputaci sjezdové vedle diplomaticky
kluzkého prohlášení Pavl. Tento totiž slibem, že se
na sjezd neoficieln dostaví, dovedl vzbuditi u delegace dokonce nadji v možný kompromis.
Generál Syrový, pod vedením politika, pikazuje armád: »Vzhle'dem ku zjevm, k nimž došlo v nkterých ástech ve spojení s píkazem cis. 17 (ís. 5^^) ze

n
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únura 1919, pikazuji v.šcm velitelm ástí íditi se tmito direktivami: není i)ípustno povolovati
mužstva,
jakékoliv schze s jakýmkoliv programem
na
úady
neb
volbou
osob
dstojník. Ustanovování
funkce jakéhokoliv^ druhu není prípustno, krom pípad výslovn v zákonu stanovených. Podávati hromadné žádosti, stížnosti a prosby, vynášeti resoluce,
posílati deputace není dovoleno. Toto platí stejnou mrou i pro dstojnické sbory. Každý píslušník vojska
má právo povinnost služební cestou podávati veškeré
svoje žádosti, stížnosti a prosby. Tyto mže podávati
pouze za svoji osobu, nikoliv jménem oddílu, neb vtšího potu vojín. Každý velitel má povinnost všechny
prosby podané mu jeho podízežádosti, stížnosti
nými, pokud jejich obsahem se neporušuje úcta k vojenským a politickým velitelm a orgánm a pokud neoílporují disciplin, nebo nejsou zejm svévolné, pedávati instancím a orgánm, kompetentním ku jich rozhodnutí. Žádosti a stížnosti, o nichž mže rozhodnouti
pouze velitel neb orgán výše velitele pluku, musí býti
(lne 28.

a

a

i

i

podávány písemn.
Všem velitelm ukládám, aby všechny svoje podízené dstojníky a vojáky o shora uvedených pedpisech pouili, sami pesn jich dodržovali a všemi silami
se snažili, aby zejména pi událostech, vyvolaných shora uvedeným píkazem, bylo postupováno podle daných direktiv.
Velitelm ástí drazn pikazuji, aby se od tchto
direktiv neuchylovali ani v pípadech, kdy dá se oekávati, že píslušníky vojska bude postupováno proti
daným pedpism a nebude možnosti jim v tom zabrániti. V tchto pípadech všichni velitelé'; nech vynaloží všechno úsilí na to, aby odvrátili svoje podízené od jednání protizákonného a pimli je k tomu,
aby svoje žádosti

a stížnosti

uplatovali vojenskou ce-
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stou služební. Jestliže spKDJenému úsilí velitel a všech
dstojník se nepodaí jednání proti píkazm zabrá-

pak nesmí velitelé ástí nijakým zpsobem jednati
tak, aby jednající proti zákazu mohli se dovolávati toho, že jim jejich pedstavenými bylo dáno svolení, zejména nesmí býti dána nijaká povolení ke konání schzí, porad, dokumenty k jízd a pod. V pípad teroru
a násilí vyžaduji ode všech velitel a dstojník nejvtší sebezapení a neohroženost pi provádní píkaz
a trvání na jich splnní. O všech pípadech jednání
proti tmto píkazm, pokud tomu nemohlo býti zabránno, s udáním podrobným, pro se tak státi nemohlo, budiž mi hlášeno.
Politický plnomocník Pavl vedle toho odpovídá
písemn pouze jednotlivým lenm delegace takto:
»Naízením ministra vojenství s. republiky generála
Štefánika byly odstranny z s. vojska na Rusi ty instituce, které kdysi byly pod vlivem okolí, podléhajícího
bolševickým rozkladným heslm, proti vli našich voják do našeho vojska zavedeny.
Demokratické základy s. vojska na Rusi, bratrská
disciplina, na které vyrstalo naše vojsko za tžkých
podmínek, zstanou na píšt základem s. vojska na
Rusi. Jeho demokratismus má býti vyjáden pedevším
v tom, že toto vojsko bude vojskem, které stojí k disposici s. republice tak, jak to pikázal president Masaryk ve svém posledním píkaze, kde praví: »Vás, brati na Rusi a na Sibii, eká tžší úloha, nebo nemniti,

i

žete se vrátit

mén

dom

tak brzy, jak byste

páli, nicposílíte posici našeho národa na mísi

touto obtí
rové konferenci. Na Vás se nezapomíná.
Tento píkaz presidenta Masaryka musí nám býti
píkazein. 2e vláda s. republiky na nás nezapomíná, o tom svdí telegram ministra zahraniních
záležitostí Dra Beneše ze dne 5. bezna 19 tO- »Po-

vdím
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na Vaši situaci a duufcáni, že v krátké
poniérn dohe stane se dohodnutí o definitivním vyešení Vašeho postavení. Hned, jak bude podepsán preliniinární mír, v nkoHka nedlích uiníme náležité kroky. Bez dohodv s námi neite žádných zásadních roziiiýšlíiiK'

stále

hodnutí.

Generál Stefánik byl povolán do Evropy, aby osobpispl k urychlení ešení našeho postavení zde v
Rusku. Dne 30. bezna telegrafuje z Paíže, že tam
vykládá otázku sibiskou a domnívá se, že našel pochopení pro tragickou situaci vojska na Rusi. Doufá,
že v brzké dob bude moci posílati pesnjší zprávy.
Nejpalivjší otázka, o které chce jednati sjezd, je
otázka návratu dom, ale ešení této otázky organisovaným zpsobem naprosto se vymyká z pravomoci kohokoliv na Rusi. To jest úkol, který správn a rychle
mže ešiti pouze vláda s. republiky a ona, jak vidíme
z prohlášení dvou ministr, ešení tohoto problému usi-

n

lovn

hledá.

Já jako plnomocník vlády s. republiky zde na Rusi
mám pravomoc jednati v rámci píkaz a direktiv
daných. Píkazy mniti nemohu, nýbrž naopak jsem
povinen dbáti na jich ádné plnní.
Ponvadž v poslední dob bylo mi podáno nkolik
žádostí o zmnu naízení generála Štefánika, sdlil
jsem to vlád telegraficky a krom toho poslal do
vlasti zvláštního kurýra se všemi žádostmi, aby vláda
b}ia správn informována. Požádal jsem vládu telegraficky velmi naléhav, aby celá vláda
událostem
v našem vojsku vyjádila své stanovisko a poslala sem
co nejdíve a bezodkladn njakého známého populárního politika, by i jen na krátký as.
Z toho dvodu, že informace naše o událostech ve
vlasti není dostatená, požádal jsem telegraficky ješt
v msíci lUK^ru pedstavitele naší vlády, aby bylo zí-

mn

vi
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zeno pravidelné poštovní spojení a telegrafická informace. Ministr dr. Beneš od té doby pravideln mi posílá telegrafické zprávy a oznámil mi, že poštovní dopiava z vlasti k nám bude zaízena pes Ameriku a
žádal mne, abychom stejn zaídili i4denní spojení od
nás do vlasti.
je dnes již v chodu.
Pokud se týe jednání a užších styk s vojskem,
peji si, aby byly co nejživjší. Proto hodlám každý
msíc svolávati politicko-informativní porady s ped-

Vc

staviteli jednotlivých

pluk.

Pokud se týe sjezdu, jakožto oficielní pedstavitel
nemohu nynjší shromáždní piznati jakožto zákonný
sbor, ale použiji prvé píležitosti ku vzájemnému styku
a informaci v nadji, že tímto zpsobem podaí se navýchodisko, které by pivedlo k uklidnní a k rozneodvodnných obav tím více, že s politováním musím konstatovati, jak mnozí naši dobrovolníci
pod vlivem nespokojené nálady
stávají se koistí tajné a organisované bolševické rozkladné inlézti

ptýlení

bezdn

nosti.

V

tžké

kdy naše mladá republika musí
napínati všechny své síly, aby si zabezpeila nedávno
dobytou svobodu, je teba ve zvýšené míe, aby naše
vojsko na Rusi, které tolik zásluh o svobodu svého
národa si dobylo, projevilo dosti vnitní kázn, aby své
republice bylo na prospch a ne na obtíž.
Správn-li chápeme demokratismus, musímt" si páti,
této

chvíli,

aby naše demokratická republika byla silná.
Proto
všichni lidé dobré vle vykonají svou povinnost a podporují vládu s. republikv v konání je-

a

tžkého úkolu.
Vývody Pavl mají svj smysl, a pece ve vojsku
logika jejich nemla úspchu. Píina táž jako u pí-

jího

kazu Štefánikova. Tu obrácením základního pomru
národa ve zbrani k jeho vlád
pi eventuelní správi
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všech ostatních fakt logika jelio inusila vyústit
v sniér protivný revoluní armád. Pavl celou svou
bytostí nercvolucioná, zírá pi^irozen na vc prost,
jakoby
tu vláda stvoila si vojsko jakožto nástroj
své iniciativní vle. Kdežto podle pojm revoluních
legií v tomto pípad dobrovolní revolucionái postavili vládu pouze v elo své iniciativní kolektivní vle.
Jim z jejich stanoviska bylo tžko piznati, že eskou
revoluci dlali od základ politikové druhu Pavl, kteí
pro samu obchodní praktinost nikdy nezatžují své
chladné hlavy pedsudky platné morálky, nikdy nezahoí pro ideál do takové míry, aby v zápalu sami
chopili se smrtící zbran a v opojení riskovali vlastním životem.
Jestliže revolucionám, kteí jsou opakem tchto
politik, kteí jsou negací ádného vojska a nelegální
ped ádnými zákony
postavili v cestu revoluního
výboje jako zákon pouhý píkaz »prvního ádného ministra vojenství «, tu tito revolucionái nemohli mu
piznati legalitu vzhledem k » prvním zákonm revoluním«, podle nichž nikdo jiný
ani pedseda CSNR
neml právo mnit »Rády a resoluce« T. sjezdu,
než zase pouze píští snm.
Jestliže sjezd a zízení demokratická, jež stvoila
minulou eskou historii revoluní, nazvána jsou »neiiusli

i

—

—

—

zákonnými i nemravnými institucemi, vzniklými pod
vlivem rozkladných bolševických hesel proti vli našeho vojska«, tedy mnozí myslící lidé v armád pipootazník také k vystoupení v roku 1918,
k postavení Pavl a sibiských vojenských hodnostá, jež
práv tyto instituce stvoily. Tžko bylo pochopiti,
pro také »ádná vláda« tak usilovn domáhá se zodpovdnosti za dílo takových institucí, když naopak pirozeným zdálo se, že zodpovdnost za nedisciplinovanou akci armády proti vli s. vládv z r. 1918 vzal,
jují

i
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mohl

neml

a musil vzíti jedin sjezd; ba že naopak nikdo
ani právo svalovat onu zodpovdnost na Ma-

i

snad dokonce na celý národ. Také
skuten ve vlasti jediný dr. Kramá byl ochoten s nadšením nejen vzíti zodpovdnost za vše, co se ve vzdálené Sibii již stalo, ale dokonce rozšíiti akci na oficielní vojnu celé s. republiky proti sovtskému Ru-

sarykovu vládu

sku.
Jestliže Pavl se domníval, že zabezpeuje nedávno
dobytou svobodu podporou všech mezinárodních imperialist, laných ruského sousta a sloužící jim reakní
atamanštiny, i podporou stejn prakticky, obchodn
založených politik buržoasn-kadtských, tedy v armád jist právem pochybovalo se o správnosti jeho
cesty k udanému cíli. V armád pes všecko zamlo-

vání

známy byly

praktické, germanofilské sklony Mil-

souinnost jižních »vlasteneckých« protiso-vtských armád
(ba eských Králových družin)
financovaných Francií
s nmeckými císaskými vojsky, jež obsadila Ukrajinu. Lid v armád nemohl uviti, že by po porobení revoluního Ruska mezinárodním
imperialismem za vlády mezinárodních praktických politik zstala silnou demokracie a naše malá demokrajukova

i

—

—

i

—

všeslovanská republika.
Krom toho ve vojsku okamžit instinktem postehli
zámnu pojm v argumentaci. V ní staví se píkaz
íslo 588, jehož vznik byl píliš dobe znám, o emž
ostatn uslyšíme níže vlastní slova Pavl
na roven
»z vle
»píkazu vlády eskoslovenské republiky«
národa«. Tato poslední v praxi zamuje se dále pro»Zvláštním sborem«, jenž tím pro
stým autonomním
sebe reklamuje »povinnost podpory v konání tžkého
úkolu. « Protirevoluní intervenci, proti níž armáda se
bránila, Pavl kryje frází: »býti k disposici eskoslovenské republicc«. Celý svj autonomní postup v vSitická,

—
—

—
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pojmu Masarykových »demokratických cílu demokratické armády «, Pavl podpírá » píkazem Masarykovým «, v nmž se praví pouze, že se armáda nemže vrátit tak brzy, jak by si
pála. Dáme-li za pravdu Pavl, tedy znamená to,
že Masaryk vzal na sebe zodpovdnost za diktaturu
generálského triumvirátu Kolak-Janin-Knox, a nejen
dával píkaz, aby s. armáda
že si pál, ale dokonce
podporovala hrzovládu ataman a teror proti veškeré
demokracii. V dob, kdy dr. Beneš telegrafuje diplomaticky, že vyešení našeho postavení v Sibii teprve
v budoucnu se stane, » Zvláštní sbor« již definitivn
bii, jenž jisté

vybouje

z

i

Pavl

skuídil se citovaným píkazem z Paíže: »bez dohody s námi neite žádných zásadních rozhodnutí «,
tedy to znamená, že všecka jeho nešastná »zásadní
ta pikrytá podpisem
rozhodnutí« i díve i pozdji,
Štefánika
ta bez podpisu vbec, musila býti dílem
Paíže, což aspo s. kompetentní Paíž za sebe popírá.
S druhé strany však, po všem známém dosud cesta
Štefánikova do Evropy vystupuje jasn jako snaha
osobním vlivem »urychliti ešení našeho postavení«
ve smyslu rozhodnutí, jež dozrálo v Sibii a jež stežiti
jako své dít »Zvláštní sbor« t. j. ve smyslu
energického pochodu do pravá proti revoluci ve smyslu sesílené aktivní intervence. Na této otázce o zaŠtefánikv úbezpeení intervence ztroskotal práv
mysl parádního sjezdu, ponvadž sjezd neposkytoval
záruky, že národním, demokratickým praporem poslušpikryje mezinárodní reakní dílo. Ci byl Štefánik
pcuze »povolán do Evropy« prostednictvím generála
za svoji slabost a neobratnost?
Janina
konen
Pavl v póse disciplinov^aného nepoJestli
litického služebníka své vlády píše: »Píkazy (vlády)
mniti nemohu, nýbrž naopak jsem povinen dbáti na

rozhodl se pro aktivní intervenci. Jestliže

ten

i

i

ml

;

i

i

n

—
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ádné plnní«

a jinde volá »k lidem dobré vle,
svou povinnost a podporovali vládu s. remy jeho slova prost podtrhujeme. Ilupubliky«, tu
straci pipojuje k nim sám Pavl: nejenom svými skutky v roku 19 18, nejenom textem své plné moci od Stefánika, ale hlavn celou svou innosti pozdjší po pádu
ministerstva Kramáova, v jehož silné ruce zejm spatoval onu silnou republiku.
Jinak ani slova odpovdi nedostalo se na zvdavé
otázky nechápavých dobrovolc, jako na p.:
Pro na pomrn krátkou dobu do podepsáni preliminárního míru bylo nutno z dobrovolnických legií
stvoiti nemyslící armádu, jaký smysl mly všechny
reformy, koupené za cenu rozvalu armády, pro k dohod o zásadních rozhodnutích s vládou doma byl kvalifikován pouze »Zvláštní sbor«, pro vlastenecká obanská armáda nesmla kontrolovati svou absolutistickou vládu na Sibii. Proti tomu však bylo už tehdy
velmi jasn eeno, že komu se nové vedení armády
jich

;

ab}^ konali

i

nelíbí,

mže

vystoupiti z legií a

jíti,

kam mu

libo.

jediným kladným místem odpovdi jsou sliby o vyhledání užšího styku s armádou. Pedn prostednictvím jakýchsi pravidelných msíních politicko-informaních porad s pedstaviteli jednotlivých pluk, jež
však seschly se na jedinou pednášku politického plno-

mocníka ped sborem komandovaných zástupc divisních ástí. Za druhé
a to byl nejvážnjší slib plnomocníka v dané situaci
že použije prvé píležitosti
ku vzájemnému styku se sjezdem.
Dne 7. dubna pijel skuten Pavl s generálem Syrovým do Jekatrinburku a druhý den dostavil se sám
na schzi pedporad. Vzájemný pomr stran se stano-

—

—

viska odbojné armády vyjádila již slova uvítání, podle
nichž na sjezdu mli jednati »plnomocní zástupci národa ve zbrani s plnf)mocníkem, jehož jmenovala vláda
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pouze proto, poncvadz l)\ xolcn s. vojskem na Rusi
na vedoucí úad sanu)Sj)rávy.« Po takovém vymezení
již první eník z drazuje, že delejj^áti »chtjí upozorniti bratrsky, že není dobré a prospšné, co vedení podniká a pirikazuje bez souhlasu národa. « Podobn smílivá ^esta vlasteneckých idealistu a snílku jsou hlavním tónem eí všech delegátu, jak vidno z oficielního
stenografického zápisu o schzi.
»Proto uplatuje eskoslovenské vojsko na schzi
svou vli, ponvadž jsou to ti, kteí se hlásili o právo
na smrt za ideál, když jiní pouze vraždili, jak ekl Masaryk, když jiní jsou úžasnými válenými stroji. Proto
s. vojsko neposlechlo píkazu ze dne i6. ledna
A vy máte tu smlost nazývati tohle bolševismem? .«
»Jak naše vojsko na to reaguje? Cím vtší reakce,
ím více reakce jde na právo, tím více poženete skutené demokraty na levo. My jsme sem pišli, abychom
toto hnaní na levo zastavili
se svolati sjezd
ped likvidací OCSNR a mlo se viti, že tch padesát
až šedesát zástupc bude míti tolik rozhledu a lásky
k vlasti, jako tch pár lidí nahoe
Chci, aby bratr
plnomocník byl pesvden, že my jednáme jen z našeho nejlepšího pesvdení, že my chceme pouze prospti našemu národu. My nemáme osobní nenávisti
osobní nenávist musí pry
již z toho dvodu, že se
to neshoduje s istotou našich ideál.
»Neberte vojáku ideály a on bude dobrým vojákem!
My víme, v jaké jsme situaci, my víme, že jsme se
všech stran obklopeni nepáteli. My chceme najíti z této
situace východisko a já doufám, že ho najdeme. Je to
jedno, jestli jednou nebo dvakrát za msíc sejdeme
se k poradám s tou naší tykou a nazvání tchto po1

.

.

.

.

je

nám úpln

lhostejné,

.

.

.

—

—

pes

.

.

Ml
.

rad

.

.

jen

abychom

našli

most

a

tuto propast,
se to jmenuje komitéty, nebo zastupitelstva nebo kontrola
Proto jsme bratry, ne
.

.

.
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si vynadali, ale abychom i nadále zstali braNaši brati jsou schopni všech obtí a když
jsme to vydrželi 56 msíc, vydržíme to ješt 3 až
Jedná se o to, aby pestaly ty úvodníky
4 msíce
(v »Cs. deníku«) a la »Na kopeku«, kde jest zejmá
Prosím, bume
nepravda, kde se tancuje mezi vejci
klidni, nedopusme za žádnou cenu, aby došlo k rozbroji,
shora nebo zdola,
se na nás plivá nebo hází,
My všichni voláni
aby se naše armáda nerozpadla
budeme k zodpovdnosti, úty ze své innosti skládati
budeme doma.«
Tak mkké byly základní tóny a motivy sjezdového
jednání se straaiy delegát. Ovšem
mezi nimi tvrd
stály plnomocníkem nezodpovdné otázky:
»Bratr plnomocník je pro zrušení našeho demokratického zízení, že prý se to nehodí pro boj, ale ptám
se proto, pro jaký boj máme býti pipraveni, jestliže
generál Stefánik ve svém píkazu íslo 588 uvádl, že
náš úkol je zde již skonen? Na jaký boj se máme
pipraviti bez komitét? Budeme-li napadeni, my to
rozhodn vyhrajeme a to s komitéty. Když proti vli
budou nás hnát a nutit do boje, pak to prohrajeme bez

abychom
try

.

.

.

.

.

.

.

a

.

.

a

.

.

.

i

i

i

komitét.

Na

konci této dlouhé debaty poslední eníci z delegát konstatují dojem, že »bratr plnomocník je v takové situaci, že ti pánové, kteí píkaz íslo 588 upekli
a dali generálu Štefánikovi podepsat, te na nho

skuten, ponvadž byl nesprávn
mován o bolševickém hnutí v eské armád, si

tlaí, a že on

infor-

myslí,
že opravdu taková situace ve vojsku je.« »Já
praví
eník
neztratil jsem dosud
a dosud
když si všechno vysvtlíme a poznáme navzájem naši
mysl, že si porozumíme a že si najdeme novou platformu a náš plnomocník pozná, že není ani zbla bolševismu mezi námi a že z toho ze všeho se ctí vyjdeme.

—

334

—

dvru

vím,

!

|

»Ály

máme

všichni stejné snahy, nikdo to nemysli

mluvíme eskou ei a proto není možné, abychom
nedorozumli. Jsem pesvden, že bratr plnomocník nám vyjde vstíc a pi dobré vfdi s obou stran
bude možno dojíti k cíli.«
Toto je také vše, co chtli pro tu dobu delegáti.
Chtli za každou cenu dohodnouti se s Pavl, více
v jeho dobrou vli. Ale bezvýsledn. To je pirozeno.
Jednání nemohlo vésti k ústupkm, ponvadž cíl protichdný cíli legií byl již uren a s ním pevný, nový
kurs uvnit armády. Odpov na všechny, v podstat
zásadní požadavky »podízených« nemohla býti už
zmnna, dj se co dj. Návštva sjezdu Pavl byla
pouze pokusem likvidovati sjezd s nejmenšími ztrázle,

se

i

tami, »diplomaticky«.

Na

eí

konci marných
ped odchodem vyžádal si
plnomocník ješt jednou, aby mu byly pedloženy pesformulované požadavky. Následovala tedy ješt písemná výmna názor mezi delegáty a plnomocníkem.
Sjezd pedkládá 9. dubna 1919 tyto požadavky:
»Plnomocníku vlády s. republiky B. Pavl!
Podepsaní žádají jménem svých pluk a ástí:
Aby byla prodloužena lhta k likvidaci zízení
1.
vyten3^ch v »Rádech a resolucích I. sjezdu« až do píjezdu a koneného rozhodnutí zástupce s. vlády z vlasti, resp. do návratu delegace vojska, kterou vyšle naše
shromáždní a která piveze konené rozhodnutí naší
vlády.
2. Aby bylo okamžit zastaveno veškeré stihání úastník tchto porad, jakož i všech, kteí jakýmkoli
zpsobem protestovali proti rozkazu ís. 588 s. vojska
-na Rusi.
3. Aby ihned byl povolán telegraficky poslanec eské
strany socialistické neb sociáln demokratické.
4. Aby ihned byla vyslána delegace vojska, zvolená

n
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našim shroináždním, do vlasti za píinou orientace eské veejnosti a vlády o páních a požadavcích vojska
a aby byla dána našemu shromáždní faktická možnost
kontrolovat odjezd delegace z Vladivostoku a píjezd
do Prahy garancie, že se delegace skuten z Cech do
i

Ruska

navrátí.

Aby

doplnna pti zájmenovanými naším shromáždním.
6. Aby byla okamžit provedena revise veškerého
hospodáství s. vojska na Rusi komisí námi zvolenou.
Na to plnomocenská vláda, už zejm sebevdomým
5.

byla redakce »Cs. deníku «

stupci vojska,

tónem,

písemn odpovídá:

»Cs. republika. M. V. Polit, oddlení.
9./4. 1919 ís. 2001. Jekatrinburk.

—

Náelník.

Likvidaní lhta byla stanovena tak, aby v té dob
mohla býti uskutenna. Proto nemže býti

likvidace

dvodu

pro její prodloužení, tím spíše, že nelze schvaaby dnešní anarchie ve vojsku byla ješt sesilována mnním píkaz vedoucích orgán.
Pokud se týká nepodízení se píkazm vlády a organisovaného odporu proti nim, dobrovolci budou vyzváni, aby se prohlásili, zda se píkazm vlády s. relovati,

publiky podizují, jinak

a vystoupí

z

vojska

bu

sami,

nebo budou vyloueni.

Telegramem ped 14 dny žádal jsem o vyslání známého lidového politika z vlasti na Sibi.
Jsem ochoten poslati do vlasti 2 až 3 z vojska
navržené, kteí by vylíili situaci vojska a Vaše po-

mn

žadavky.

Prosím navrhnouti schopné li<^li pro redakní práce,
na
aby pi povolávání nových spolupracovník mohl
i

n

býti vzat zetel.

Revise hospodáství provádí se k tomu naznaenou
komisí (vrchní kontrolou), složenou z odborník vci
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rozuinjícícli. komise ncodbornícká neniolila by se ná-

ležit uplatniti.

IMnomocnik s. republiky pro Rusko:

Bohdan Pavl,

v.

r.«

zástupci v(\iska se svou žádostí ocitli se ízné
vykázáni ped zavenými dvemi politického plnomocníka. Zbývalo bu(f rozejíti se nebo jíti dále bez ohledu
na vedení. Zvolena byla opét stední cesta. Sjezdové
pedporady byly prohlášeny za » Mimoádný sjezd s.
vojska na Rusi« a vypracována provolání k vojsku, k
dstojníkm a deklarace k vlád ve vlasti. Byla zvo-

Tím

lena delegace do vlasti (Ddic, Horák, Chmela), již
l^avl slíbil vyslati se stejnou ochotou a vypravil se
stejnými prostedky jako dívjší; byl vypracován všeobecný rozvrh další taktiky, více passivní než aktivní,

úel trpným odporem armády vymáhati splnlegionáských požadavk. A to byl celkový výsledek
» Mimoádného sjezdu s. vojska na Rusi«, kde zastoupeny byly volenými delegáty všechny ásti, krom lo.
a T2. pluku, a irkutského slovenského tábora. Odtud se
nedostavili zástupci, ne snad proto, že hy jejich pání

mající za
ní

a

nálada byla

nosti

a

ani

nebylo u nich té organisovatechnických možností, jako u ostatních
jiná, ale že

ástí.

Pro

další

postup, byly dány

všem delegátm pímé

instrukce. Ml bj^ti organisován v celé armád pasi\ní
odpor proti reakním plánm vedení. Tato forma dalšího boje zvolena byla opt pouze z ohledu na zachování celistvosti a jednoty armády, na její obrannou
schopnost, instrukce bylv v hlavních bodech takové:
1.
Píkaz íslo 588 neuznávati;
2. pekládání exponovaných bratí zabrániti, pokud
oni sami si toho nepejí;
3. oficielní informativní schze, projektované Pavl,

neobsí lat;
22
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zvýšení platu, pokud bude dodržován pomr i 4,
s protestem a s odvoláním se na pozdjší konené právoplatné usnesení píštího sjezdu. Zvýšení,
které bude nespravedlivjší než dosavadní pomr i 4,
'nepijímat;
5. vzdlávací kroužky vládní nesestavovat;
6. vyluovati z s. armády nemá zde na Rusi nikdo
práva; doma se rozhodne, kdo a jak je vinen;
7. garnisonní službu omeziti na nutnou míru;
8. nevykonávati policejních prohlídek, netýkajících
se bezpenosti a cti s. vojska;
9. práci v ruských veejných podnicích, hlavn v železniních dílnách, pijímati pouze se souhlasem ruských odborových organisací (nedlati stávkokaze)
10. v pípad, že by armáda byla znovu poslána na
urálskou frontu proti sovtským vojskm, odepíti tam
4.

:

pijmouti

:

;

jíti;

zpsob odjezdu armády do vlasti bude
po dohod armády s vládou doma;
11.

12.

stanoven

k dosavadnímu vedení zachovati úplnou

ned-

vru.
Provolání, jímž

souasn

sjezd obrací se k vojsku,

znlo:
» Brati!

Na výzvu

bratí jekatrinburské posádky sjeli jsme
Jekatrinburku my, delegáti velké vtšiny našeho
vojska na Rusi. Sjeli jsme se, nedbajíce pekážek nám
se v

v cestu kladených, pevn pesvdeni, že je to jediný
zpsob, jímž možno vyvésti nám drahé vojsko naše
z toho tragického položení, ve kterém nyní je. Sjeli
jsme se, vytyujíce si první a základní úkol
zachovati naše vojsko, vojsko vychované na pravých základech demokracie a bratrství, nové eské Bratrstvo, celistvé do té doby, kdy mu bude možno vrátiti se do

—

vlasti.
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dosažení svého úkolu byli jsme nuceni navázati
stykv s pedstavitelem naši vlády na Rusi. Proto vyslali jsme delegaci do Omska, proto vyjednávali jsme
s plnomocníkem naší vlády zde v Jekatrinburku. Vaše
jednomyslná vle, zachovati si dosavadní zízení v arnadále a upraviti náš vnitní život ve smyslu
i
»Rád a resolucí 1. voj. sjezdu«, byla a jest jednomyslnou vlí sjezdu Vámi volených zástupc.
Zstaneme na svých místech jako obané a muži. Jako svobodní obané s. republiky víme svému lidu
v s. zemích a vysíláme k
své zástupce. Do návratu této delegace nebo do píchodu lidového zástupce
z vlasti a do jeho koneného rozhodnutí po porad se
zástupci vojska považujeme lhtu k likvidaci obanského zízení v naší armád za prodlouženou.
Vyjednávali jsme s plnomocníkem naší vlády, ale ze
všech požadavk, kladených námi jemu jménem s. vojska na Rusi, bylo vyhovno pouze jednomu a to požadavku poslati delegaci z našich ad do vlasti.
Tím skonen první akt naši krise. Víme, že tím naše
krise není skonena. Co bude následovati, jest zahaleno
tžkou mlhou v budoucnosti. Jsme nuceni dále žíti na

mád

nmu

sopené

pd revoluního Ruska a pouze jediné

je

nám

zárukou a vodítkem pro naše píští jednání: Nemžeme jíti proti vli ruského lidu a pracovati proti jeho
lepší budoucnosti.

me

i

To, co chceme pro

svj

národ, chce-

pro ruský!

Odjíždíme ku svým plukm a ástem, abychom je
podrobnji zpravili o situaci. Co bude následovati? Váš
osud a píští budoucnost je ve Vašich rukách. Odjíždjíce voláme Vás ku práci vnitní. Voláme Vás k jednot, ke skutenému bratrství cit i skutk, k sebezdokonalování a k mravnosti.
Jednota dá nám sílu, skutené bratrství bude páskou
22*
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nás všechny spojující, naše vdomosti ukáží nám ceku pedu a naše mravnost dá nám právo.
\^ pesném plnní všeho tohoto jest spása nás všech!
Mimoádný sjezd s. vojska na Rusi.«
Deklarace do vlasti o celé situaci mluví toto:
» Vlád
eskoslovenské Republiky!
Cs. vojsko na Sibii posílá svému národu a jeho vlásrdený pozdrav.
byli jsme vždy nepáteli války,
pece vzali jsme zde v Rusku dobrovoln do rukou
zbra, abychom sob a své vlasti dobyli ztracenou svobodu. Pes nepíze starého carského režimu vstupovali jsme dobrovoln v ady ruské armády a snášeli
trpliv všechny ústrky v nadji na konené vítzství.
Již tehdy panoval v našich adách demokratický duch
a bratrská káze.
Po veliké ruské revoluci nadje na vítzství práva a
svobody, vzrostla ješt více. V té dob etli jste zprávy
o bitv u Zborova, po níž následovaly boje u Podhajc,
Velikých Háj a Tarnopole. Opuštné hroby nadšených
hrdin v okolí Cecové jsou dkazem naší lásky k svobod, volnosti a bratrství. Po likvidaci ruské fronty neztráceli jsme nadji na utvoení nové fronty proti nastu

d

šemu odvkému

A

nepíteli,

le hanebný

brest-litevský

mír zniil tyto nadje.
Rozhodli jsme se proto na pokyn prof. Masaryka
odejeti do Francie a bojovati tam po boku spojenc
za svoji svobodu.
Rznými intrikami nepítele mlo
býti zabránno našemu odjezdu do Francie a tak znemožnn boj proti našemu odvkému vrahu. Vstali jsme
svorn jako jeden muž na obranu své existence proti
tm, kteí se snažili nám škoditi
a zvítzili jsme.
Našeho boje použily všechny vrstvy ruského národa
k boji proti teroru se strany nepítele a my pak cítili
jsme mravní povinnost neopouštti Sibi, dokud tato se
aspo ponkud nczorq-anisujo. Chtli jsme tehdy pomá-

—
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hralrskénui ni.skemu nárudu, al)\ si mohl /1)U(1(jvati svobodnou demokratickou republiku, v niž l)y se
mohl úspšn rozvíjeti. Rozhodli jsme se k tomu tím
spíše, že jsme museli tenkráte pi^edpokládati, že za
liali

frontou bolševickou skrývá se nástup nmeckého impepesvdeni, že pro svj národ bojovali jsme stejn na ^'olze, jako by tomu bylo ve

rialismu. Byli jsme
h^rancii.

na front, chopila se za našimi
zády vlády reakce a ježto na západ v tu dobu byl poražen nmecký militarismus, my vysíleni velikými obtmi, seslabení a zklamaní, pedali jsme frontu ruskému
vojsku a odešli v týl. Bojíme se, aby nám jednou historie nevytýkala, že jsme naší pítomností v Rusku podporovali vládu, která neodpo\'idajíc našemu politickému
pesvdení, šla bv proti zájmm ruského lidu. Proto
chováme v srdci velou tcndiu vrátiti se k \ ám, k naš'm rodim, ženám, dtem, bratím a sestrám!
Nevyhýbáme se boji a bude-li toho žádati zájem národa, jsme ochotni položiti své životy tak, jako je položili naši brati u Zborova, Tarnopole, Kijeva, Bachmae, na bezích \\:>lhy, v horách uralských a širých plán.ích chladné vSibie.
Zanecháme zde mnoho hrob bratí, jichž jedinou
touhou bylo spatiti a p()líb'ti jen jednou ješt drahou
zem. Mnozí padli v boji s nepítelem, jiné skc-)sila v
iirob zákená nemoc.
Ptiletým strádáním oteseno bylo velice naše zdraví a ím delší bude náš pobyt zde, tím hroznjší budou
mravní.
naše ztrátv nejen fysické, n3d)rž
Ruská revoluce, již prožívali jsme zde spolu, nauila
nás mnohému. Nauili jsme se zde vážiti si svobody a
žárliv stežiti všech demokratických zízení.
Naše malá »Družina«, z níž pozdji vyrostla samostatná armáda, jsouc stavna za nepíznivých asto po-

Avšak co jsme

byli

i
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m.r

a v nepochopil jicíti nks -prostedí,

átku svj

zvláštní charakter a lišila se
všech stávajících armád, stavných více

mla

od po-

podstatn ode

mén

dle sta-

stedovkých vzor.
Náš voják musel býti nejen vojákem, nýbrž obanem. Jemu scházelo to, co mly všechny armády
orrých

i

—

si tento sám ze
sebe vytvoiti. Tak povstala OCSNR a druhé demokratické orgány v našem vojsku.
Tyto organisace staraly se nejen o vzdlání našich
bratí, nýbrž asto, a to zvlášt cestou z Ukrajiny na
Sibi, obstarávaly našemu vojsku potebné zásoby stra-

ganisovaný státní aparát a proto musel

vv

i

odv.

Na tyto instituce, vyrostlé ist z poteby a nemající
nic spoleného s »bolševickými komitéty«, byli jsme
hrdí a stežili jsme je s velikou žárlivostí. Ony byly nám
jaksi ástí samosprávy, pro kterou jsme vstupovali dobrovoln do armády

a kterou jsme žádali pro celý ná-

rod. Ony nahrazovaly nám veejnost, byly pro nás
kontrolou veejného mínní v naší daleké odlouenosti
a v úplném osamocení, nahrazovaly nám tisk, parlament, politické organisace, slovem to, co se v demokratickém zízení nazývá obanská svoboda, ony byly plodem toho výmineného položení, kde práva a povinnosti obana
vojáka splývaly v jedno. Ony byly dokumentem toho, že nejsme koloniálním vojskem, že nejsme nástrojem jednotlivc, sloužícím bezmyšlenkovit
za cizí zájmy, nýbrž že náš boj je vyjádením vle národa, toužícího po svobod, že náš boj je bojem nezištným, bojem za ideál.
Dobytím samostatnosti našemu národu a utvoením
vlády doma se bohužel tžké pomry pro nás podstatn
nezmnily. Následkem odlouenosti od své vlasti, nedostatku spojení, žijíce nkolikaletou tradicí, žijíce v
tch pomrech, jako ped rokem, ba více, v pomrech
i
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«

:

daleko tžších, cítíme a jsme pesvdeni, že potebujeme uritých autonomních zízení, které nám zde nahrazují veejnost, jsou pro nás kontrolou veejného mínní a zárukou obanských práv. Tato zízení potebujeme tím spíše, že zde na Sibii stojí nám v ele lidé,
jichž politické pesvdení neshoduje se s politickým
s. na Rusi a
pesvdením ohromné vtšiny
jimž proto nedvujeme. Proto, dokud nebudeme míti
pímého spojení s Vámi a pokud trvá výminenost našeho postavení, ponecháváme si ty instituce, které se
v nás vžily a odpovídají našemu postavení.
Vidli jsme dobývati svobodu krví a sami jsme za ni
krváceli, prošli jsme trpkou zkouškou a tato uinila
z nás povahy ucelené.
Svj národ jsme milovati nepestali, naše láska k nmu se stává vtší a vtší.
Milovali jsme Vás, pro Vás jsme strádali a nyní toužíme po Vás horoucn.

oban

Pomozte nám, bychom po dlouhém

a

tžkém

boji,

po

konen

tolika útrapách tlesnj^ch i duševních mohli
spatiti naši osvobozenou, krásnou vlast a dále pracovati na vývoji naší svobodné, demokratické republiky.

na

Za s. vojsko na Rusi
vojenském sjezdu volení zástupci:

Mimoádném

(Podpisy.)
Poslední den svého zasedání i6. dubna 1919 ješt
jednou obrací se uražený sjezd k plnomocníku s tako-

vým projevem
»Plnomocníku eskoslovenské Republiky na Rusi!
Mimoádný sjezd s. vojska považuje dnes za svou
povinnost obrátiti se k Tob s tímto:
Cs. dobrovolce vychovala naše historická minulost.
Vyrostl v intencích našeho celonárodního smyslu, v intencích Husa, Chelického, Komenského a ^lasaryka,
prvního presidenta naší národní svobody ....
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Cs. voják vstoupil dobrovoln do vojska ne pro pomstu, ne pro válku, ale pro mír. Pro mír spravedliv}''
všem, malým, pro mír trvalý. Vstoupil do vojska v djinném smyslu našich otc. Ve smyslu ideí Pravdy,
Spravedlnosti a Svobody pesvdení ....
V tch nejkrititjších dobách svtové války a Velké
Ruské Revoluce stál v boji proti teroru, moci a impei

rialistickému násilí Hohenzollern a Habsburk, stojí
v boji za své idee a šiky jeho stále rostou, zocelují se,
soustedí sílu bratrského srdce s. krve, soustedí fondy
rozumu, lásky
a bude státi v budoucnosti
i

eba

mee

praporem nezdolným a hrd vztyeným proti teroru a moci
násilí ....
Cs. voják nepipustí, aby z artikul pražských došlo
na basilejská kompaktáta, nezradí svou minulost
Není více carských válek, je Revoluce, je boj rzných pesvdení, ideí a zásad ruského národa
V tomhle smru s. dobrovolec diplomatických výpot nezná ...

sám

s

i

.

.

.

.

.

.

Další prodlévání naše v íSibii za situace, která dnes
se

vytváí kolem

nás, je

nebezpené nám,

požadavky

a

vlády zstati nadále v Sibii, jež pivádjí vojáka do
duševního rozporu se svdomím, zvlášt je-li nucen
pracovati pasivn i aktivn bez pesvdení
a snad
i

proti

pesvdení

—

— na

cizí teritorii,

nejeví se

obtí

vznešenou, ale nerozumnou ztrátou
Voják není respektován ani s hlediska úplné vyerpanosti fysické, ani z ideových motiv
Snaha znehodnotiti idee našeho dobrovolce a využitkovati jeho cele
jako nástroje k cíli
uráží a jeví
se již dnes velmi zhoubn na jelio istých citech. Je
profanací všech ideí, je systém, který musí se ped
forem národa obžalovati
Cs. \()ják v Si])ii fial \šechno co ml a má právo
.

.

.

.

—

—

.
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.

.

.

.

hrd

žádali

vratu
Svojí
.

.

(k'tiniti\nílK)

ešení jeho oddechu

a

ná-

.

odpovdí »Miinorádnému sjezdu s. vojska«
vyjádil jsi jako oficios naší vlády irý cynism, ignoranci nám, našemu vdci pres. Masarykovi, vyjádirils

úpln nepochopení duše našeho

vdom

žeb, našich djin,
vojáka na vysvtlenou
tru

.

A

.

—

dobrovolce, našich tujsi usekl podávanou ruku
ruku bratra podávanou bra-

.

následky? ...

klidného obana
.«
fáze našeho vývoje v Rusku

S

kriticismeni

.

pežijeme veškeré

.

Tak prostá a pochopitelná byla tvái^ sjezdu. Jak tedy
pohlížela na sjezd a na celé ono hluboké hnutí ve vojsku protivná strana?
Politický plnomocník v recích na sjezdu mluvil

mnoho

—

jasn

»bolševismu«. Byl nesmiitelný a neústupný proto, ponvadž mínil, že »l)olševická otrava
v této organisaci musí odpadnout, jinak se vojsko
rozpadne. « Také ve svých vývodech na sjezdové požadavky staví proti vlastní »republikánské demokratické vlád« bezprosti^edn »bolševické direktivy «, zatím co pirozen nemohlo býti ani
o pímém psobení ani jednoho ani druhého. 2ádá delegáty doslova,
»aby píkazu své republikánské, demokratické vlády
byli poslušní a ne tch direktiv, které se dostávají
k nám z tajných bolševických organisací. Jsem pesvden,
volá
jestliže se optáte našeho vojska,
zda poslechne bolševických direktiv, i naší vlády, že
poslechne své \lády.« Na otázku, komu tedy platí ona
jeho výzva neposlouchat! bolševických direktiv, odpovídá: »ne eskému vojsku, ale tm, kteí tmto bola

o

ei

—

ševickým

—

direkti\'áni

])o(lléhaií.«
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«

To

praví do oí národnímu volenému sjezdu, který
hájil své zákony v duchu vojska. Pavl ovšem nevidl
nebezpeí pouze v komitétech. Správn cítil, že »každý
z nás pibral nco z bolševisimu.«
»Bolševismus
má sílu sugestivní.
praví
Co mínil Pavl »bolševismem?« Jestli vzpomeneme,
že v Rusku monarchisté nazývali kadety agenty bolševismu, kadeti pak Kerenského a socialisty vbec zaadili už pímo mezi bolševiky, tedy pochopíme, že
i
Pavl pod bolševismus zahrnoval všechno, co bylo
na levo od nho a od jeho morálky. Všechno to, co
vzkísila revoluce v lidských duších, všechna ta živá
mravnosemena nahé pravdy, ona sugestivní síla
sti v novém náboženství utlaených, z níž každý z nás,
dtí veliké revoluní doby, nco si pisvojil
vše to

—

—

vné

—

je

oním nebezpeím bolševismu. Ale Pavl k tomu ješt
piznaný sugestivní vliv, psobící nepozorovan

tento

ponížené pímo podle míry utrpení
a ponížení, vliv, jenž bývá ve skutenosti sám jediný
onmi »direktivami tajných bolševických organisací«
zamnil s veejn kontrolovanými, známými mezi
svými volii, delegáty sjezdu. Pavl myln se domníval, že likvidace veejného sjezdu a starých zízení legií znamená likvidaci suggestivního vlivu pímoarých
obnažených pravd, likvidaci oné »bolševické otravy «.
Není pochyby, že obrana tohoto omylu se strany
Pavl a známé skupiny vysokých dstojník byla hájením vlastního iniciativního stanoviska, vlastních ná-

na všechny

trpící a

—

zor

a že tito iniciátoi pedstíranou dslednou disciplinovaností, nebývalou ani dív ani pozdji, pikr3^vali
pvod jeho a podpírali vlastní malou autoritu.
To dotvrzuje telegram poslaný plnomocníkem první
eské vláfl koncem února (tedy ped opublikováním
])íkazii íslo 588), v
se praví:

nmž
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»Pcdasný odjezd generála j^tefánika vzbudil zklamáni, jmenovit v tch ástech, kam generál Stefánik
nemohl zajeti, protože v tch ástech, s nimiž mluvil,
zanechal hluboký dojem. Zatím však tajná (?) agitace
rozvíila otázku zrušení komitét a ostatních obanských zízení ve vojsku. Agitace je živena mimo jiné
a zklamáním v politaké touhou po návratu
tickém prostedí sibiském. Této nálady využívají nesvdomití agitátoi, vrhají do masy hesla pod maskou
demokratismu.
tomu dodejte prostedí, kde to ve

dom

K

odporem

proti

nkde

omské vlád, organisovaným

bolševiky, jinde druhými stranami. Podle našeho ná-

zoru (plnomocníka Pavl, generála Syrového, podplukovníka Medka) vojenskou organisaci možno za^
chovati jen odstranním zbytk bolševického (!) zízení, potlaeného
v rudé armád. Ovšem nutno nespokojen3^m živlm usnadnit možnost odchodu z vojska.
toho prosíme astji a pravideln o zprávy
z vlasti, noviny, knihy, poštu a dle možnosti poslati
sem njakého rozumného (!) známého lidového politika, teba jen na krátké turnée.«
A 5. dubna 1919 ve zpráv o sjezdu jekatrinburském píše plnomocník vlád: »Podle situace soudím,
že pímým, ale energickým zakroením možno obnoviti
poádek. Ovšem nkolik set lidí musí odejíti z našich
ad, dobrovoln nebo vy louením. «
Odtud tedy pramení ona úpornost a neústupnost i po
zejmém vnitním krachu reforem a hrozící katastrof.
Ped delegáty plnomocník pikrývá se »názory Stefánika«, jež ovšem pokládá za »dosti zdravé«. Ale i o
tom, jak vznikly tyto Štefánikovy »zdravé« názory,
praví sám: »Stefánik chtl znáti naši situaci zde v Rusku, nechal se od nás jednotlivc informovati
All
úmysl svolati sjezd delegát, ale z tohoto úmyslu sei

Krom

.

.

.
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«

šlo.«

Nebo

sjezd

«

delegát byl nahrazen sjezdem

plu-

A

o tom Pavl prohlašuje: »Zajisté, že bral
(Stefánik) názory plukovník, ponvadž na plukovnících leží zodpovdnost.
Tedy pramenem byly informace nejvyšších jednotlivc a názory plukovník.

kovník.

Bude proto na míst ješt aspo malá ukázka onch
názor plukovnických. Na nejvyšších místech armády,
kde sousteovaly se relace všech velitel ástí, psala
i

se jako resumé jejich v hlášení pro delegaci z vlasti (F.
V. Krejí) taková výstižná kritika situace: » Vnucovaná výchova v demokratických heslech setela pojem
o poslušnosti, nauila mnoho pemýšleti a svobodn
Sadrinsk pivedly
všechno kritisovati. Jekatrinburk
vojska do styku s ruskými tajnými politickými kruhy«
i

(mínni

tu

lenové Ostavodárného Shromáždní, zate-

Jekatrinburku nebo interno vání v Šadrinsku,
»
slovo
organisace oposiního hnutí
p.
pecházejí k malému kroužku nových (!) delegát,
podléhajících demagogickému vlivu nkolika židovských agitátor jako Ábeles (4. pluk), Felix (i. div.
v

ní

a.).

tž.

— Vdí

dl.),

i

Sommer

(úderný

prapor), Kincl

(5.

pluk),

podezelou ochotou vynoují se náhle na jevišti
jako »spasitelé« vojska, akoliv po tyi léta s. revoluního hnutí na Rusi o nikom z nich slyšeti nebylo.
Jist pouze z vnitního pesvdení mohla vzniknouti
všecka pozdjší hlášení nejagilnjšího, nejhorlivjšího
lena plukovnických porad, nadšence válených ideál,
nejvtšího fantasty výbojné vojenské skupiny, vlastního tvrce nikdy nestvoené »ádné« sibiské reakni
armády ppi. /^áka, jako doklady o »úpln bolševickém « smýšlení jedné ásti delegát. »K písn dvrné informaci hlásím
píše on na jednom míst
že jsem se dozvdl, že na pedporadách se jednalo
již

s

—

o \'ccch, které se
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vojákm nemohou

—

sdliti, roNiiž, že

«

«

pluku v Jekatrinburku odschzi tohoto zastupijedné
l\vval(^ tajné schze. Na
telstva se jednalo o odeslání delegát do sovtského
Ruska, i pes sovtské Rusko do vlasti a dán jim prvodní list k Cernovu. Každému delegátu dáno po 4000
rublech v sibiských bankovkách do fronty, ostatní v
kerenkách. Nkteí delegáti »pedporad« vstoupili tajdo vyjednávání s politickými stranami v Rusku.
Jeden z velitel v plukovním píkaze uveejuje následující pasus: »Je pouze otázkou asu, kdy všichni
pochopí, za í peníze se šíí v našich ástech idee ist
bolševické, ochromující charakter ukáznného vojska.
Jiný, podávaje hlášení o smyslu »nebezpené agitaplukovni zastupitelstvo

3.

n

ce« jistého národn-sociálního inovníka zdrazuje, že
tento »jest mlád a dlá dojem lovka velice prohnaného«. Tomuto veliteli vbec se zdá býti celá vc velice
doprostá, jak vysvítá z pozdjšího hlášení, v

nmž

slovn uvádí: »Pi raport s »delegátem« 3. praporu
pedvedl velitel téhož praporu,
5. pluku, kterého
jasn jsem vidl, že jedin strach je píinou tohoto
zloinného jednání. Ani v jediném pípad nemohl dáti
jasného výkladu, njakého vcného dvodu. Ale vidno

mn

bylo, že strach je první píinou jich jednání, dále podlehnutí demagogii následkem slabosti vle a z toho ne-

pochopení

vojenské

kázn

a

sebekázn,

nedocenní

organisace, vedoucí k neodvodnné kritice všech vojenských naízení, neuplatnní vlastního pesvdení a z toho vyplývající nedostatek autokritiky, jevící se ve sklonu ke lži, podvodu
a demoralisaci. Podávám toto své pozorování za úevlastní síly a tím

i

síly celé

lem orientace.

Ó

domýšlivosti velitelské! í^odle ní je strašnou
demoralisaci, když lidé bez distinkcí »uí se mnoho
té

pemýšleti a svobodn všechno kritisovati«. Podle velitelského sebevdomého soudu výsledek toho všeho ne-
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mže

pak býti

mýšlejících

a

jiný,

než že 50.000 takto

kritisujících

lidí

stává

svobodn pe-

se

koistí

ty

nikomu neznámých bolševik-žid, nehled na všechny
opané starosti a snahy tisíckrát etnjšího nejvyššího,
nejznámjšího výkvtu národa ve zbrani. Skoda, že
2ák nehlásí, co uinila ona nebolševická ást delegát,
když pedporady vlivem ásti »úpln bolševické« poaly jednati o onch strašných a zloinných vcech,
které se ani zbolševisovaným masám voják nemohou
sdliti. Sám se hrozí pouze myšlenky, že volené zastupitelstvo 3. pluku snad dokonce jednalo o vyslání nebo
už i vyslalo nkolik zrádných delegát k pedsedovi

IJstavodárného Shromáždní Cernovu do sovtského
Ruska, i pes sovtské Rusko dom, opativši je na
dovršení zloinu penzi na cestu. K tomu ješt, jestli
pomyslíme, že ony »politické strany v Rusku«, s nimiž
mohli nkteí lenové armády hovoiti (pes to, že
sjezd až píliš úzkostliv vyhýbal se jakémukoli styku
s jakoukoli politickou stranou v Rusku), byli nejvýše
straníci pedkolakovské demokratické vlády, tu jasnou stane se celá »zvrhlost a zloinnost*
všech
nespokojených v armád. Jejich neslavný konec podle
pesvdení tetího z autor hlášení je pouze otázkou
asu, v nmž všichni pochopí, za í peníze oni slouží
»zvláštnímu sboru«
bolševik-žid. (Jich jména
ostatn byla násiln vybrána: z nedelegáta udlán delegát a z delegáta, který ml nmecké jméno, stal se

vdc

ty

žid; k tomu pidáno pak vymyšlené jméno tvrtého
a nevinné slvko »jako« dává tušiti ješt celou adu
jiných,)

Jsou lidé, kteí nemohou pochopiti, že možno dlati
nco bez zisku, že možno sloužiti
a ne za peníze. Pro
zdá se
jsou všecka hnutí srdce, hnv,
zoufalství, nadšení, láska
nenávist, všecko proudní
živé krve v lovku pouhjan proudním chladného zla-

n—

nemu

—

i
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S tuholo stanoviska konkrétnji už delegátské hnuti
na základ referát Pavl vylíil redaktor ervinka,
sloužící »Národníni Listni«. Ale tón, jímž mluví oba
ta.

o událostech, jist nesvdí o vážnosti
zpravodaj. Není-li to hloupost, tedy je to trestuhodná
nesvdomitost, když lidé u teplého krbu obviují tak
nízko, demag^ogicky politické protivníky z ad revolucioná, kteí pedstihli mnohé svou pihláškou na smrt
za ideál. Souhlasíme s tím, že ideovou istotu snah
možno miti osobním výnosem podnikatele. Ale v tom
(jako obyejn)
práv delegáti obvinní
pípad
censovými vlastenci v rozvratné práci za cizí zlato prošli v onom boji persekucí a vzením k bezmocné chudotito

referenti

—

—

b, kdežto práv nejvýznanjší
skj^ch postav«, obvinitelé

ervinkových »Sibirevolucioná, honosiví strážz

nezištné obtavosti podízených, vycházejí z oblak
reklamní slávy k moci a k záhadnému bohatství.
Tedy to je, ne-li nebezpená, tedy aspo pochybná
ci

cesta.

A což íci o jiných nálezech píin? Když na p. autor
posledn uvedeného »pozorování« konen nalézá pravou píinu dosud nebývalého zjevu u lidí dobrovoln

—

hlásících se o právo na smrt
to jest: mládí, prohnanost a hlavn
zbablost. Pro
jedinci stojící na

—

nho

nejnebezpenjším míst v ele odbojných mas, kteí kdysi dobrovoln znovu šli do váltak exponovaném,
ky,

když druzí od

ní již utíkali, lidé,

pes malomyslnost

vedení u Kijeva a Bachmae, nesmiiteln vynucující si
bojem s Nmci ústup z Ukrajiny, pes rady a píkazy
k smílivému výjezdu z Ruska vrhnuvší se v dobré
víe do smrteln nebezpeného vystoupení v kvtnu
19 1 8, lidé, úporn odmítající policejní službu v týlu i odza ni
jsou prost zbablci, tesoucí se strachem ped silii^m a mocným, jsou lidé slabé vle atd.,
se vší tou konfusní dekorací špatných vlastností a »vy-

mnu

—
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A

plýváni«.
vše to píše docela vážn zodpovdný representant pluku (dle hodnosti) a vše to k vli »orientaci« pedloženo pozdji i ctihodnému poselstvu z vlasti.
byla by jist veselá, kdyby její následky nebyly
vážné. Nebo tato velící hlava armády na historické
scén planetární dležitosti, jsouc sama o sob vysokého mínní, vila svým
a hlásila své kombinace s tak vážnou a dležitou tváí, že imponovala i
uenému hvzdái Štefániku a
což jest nejvíc ku podivu
i
sociálnímu demokratu F. V. Krejímu.
hlavn: k této hlav harmonicky adily se nejastji i ostatní orgány a údy. Nebo podle ní hodným a
schopným k vojenským hodnostem mohl býti uznán

Vc

závrm

—

—

A

pouze voják nepemýšlející a

nekritisující,

s

neporu-

šeným pojmem o poslušnosti, a kriteriem schopností
dstojníka byl stupe nenávisti, již dovedl vzbuditi
u svých podízených. Pro ony »vojáky-profesionisty«-,
kteí nikdy nemohli býti revolucionái srdcem i duší,
byla
revoluce pouhým pochodujícím na cviišti i zaazeným do operaního plánu šikem uniformovaných
voják, jimiž možno otáeti v právo v levo pouhými
povely a jehož pohyb možno kdekoliv perušiti ízným
»stát« i obrátit »elem vzad«.
Takový byl obraz obou tábor. I pi vší vli k objektivnosti je tžko potlaiti vlastní sympatie. Ale my
bychom
zužovali svj zorný úhel, byli bychom
nespravedlivými, kdybychom chtli celý proces
v daných pomrech pirozeného vnitního kvašení prmrné lidské masy vylíiti jenom jako pouhý zápas
dobrých Cech se zlými Cechy, jak dalo se s jiné strany. Bylo by naivní, kdybychom k vtší sláv prmrného lovka chtli vylíiti na jedné stran zástupy
neobyejných národních hrdin, velikých uvdomlých
muedník za svtlo pravdy, vynikající moudrostí
a na druhé stran pouhou hrstku snad specieln orgai

i

vdom

vdom

—
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nis()\anc lži, kiulosti a vyhrané lilouposli, zápasící
mezi sebou v uzaveném svét s. sibiské armády.
Byli jsme všichni až píliš prostední lidé, píliš prmrný vzorek národa a píliš malý a prmrný výsek

Proud zachvátivší masy podízených legioná,
týchž, kteí pomrn nedávno byli by šli na smrt za
lidstva.

slovanského cara, za diktátora Nikolaje Nikolajevi-e,
za bílého generála Kornilova, kteí nedávno tak rozhodn bili se za gajdovštinu, byl pouhou ásticí toho
proudu, jenž povstav ve svtové válce, pohnul stojatými vodami celé lidské spolenosti.

Vc

byla lidská. Podízené masy lidí, asto s chaotickými perlstavami, byly suggescí obnažené pravdy
strženy do všelidského proudu, zatím co jejich »vrchnosti« zstaly hraniáry svta, bránícího se životadárné »suggesci« nové doby, pouhou ástí hráze, jež odpí-

proudu nové myšlenky. Ne rzní lidé, ale rzné
v nich se stetly. Na jedné stran svt minuvvší
historické éry, jichž kvtem
plodem byla Paíž, svt
hájící všemi prostedky své carství ped náporem tch
N era
ješt mírných a pokorných, kteí »pemýšlením
a kritikou ztratili pojem poslušnosti «. Na druhé stran
svt podobný dravým a pece životodárným vodám, jež
rvou hráze, aby nanesly si samy behy. Dva svty, jež
znamenají dv relativní pravdy, dv specielní práva.
Právo, v nich v obou
to byly zájmy. Zájmy rodily
armády smlých bojovník. Jestli však pouze boj za
zájmy utlaovanVxh je spravedlivý, tož práv boj
onch utlaených lidských mas, jenž dnes jako vždy
jest revolucí, boj, jehož jedním záchvvem byla vzpoura s. legií v Rusku, slouží spravedlnosti
slouží pokroku. Proto každý odboj utlaených, vždy odsuzovaný pítomností, ospravedluje budoucnost. Proto
idea revoluce je vždy pravdou budoucnosti
rala

svty

i

—

i

—

23
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XII.

po marných
pokusech generála Štefánika jako hotová vc musel býti
sankcionován
vojenským píkazem, znamenal odchod
echoslovák od vlastního díla z roku 1918, opuštní
linie, po níž dosud
i trpliv šli za svými
vdci. S oficielního hlediska také nazváno to »zradou
svého díla« i »zradou sebe samých«. Ve skutenosti
rozešly se tu pouze nesluitelné cesty
a vedených, soukromých podnikatel a výkonných mas.
Masy, jak známo, poaly opouštti frontu, jakmile
na místo vyvtralého opojení prosakovaly pochyby
o nutnosti a správnosti ozbrojeného vystoupení, o dosažitelnosti a užitenosti nového cíle; a opustily ji nadobro po dosažení samostatnosti. Odchod nezpsobilo

Odchod s. dobrovolník

z fronty, jenž

i

dviv

vdc

pímo

vítzství reakce zízením vojenské diktatury, ale
ono ho usnadnilo, urychlilo a ospravedlnilo ped svdo'mím. Pi protibolševické »demokratické vlád« volání po neutralit nezaalo by snad tak brzy, nebylo
by tak boulivé a tak rozhoené, ale pišlo by jist
také. To je dkazem, že boj mas v Rusku od samého
poátku nebyl ideov protibolševickým, tak jako boj
vedoucích iniciátor, nebyl pirozeným, že souinnost
s masami byla nedorozumním
že ti, kteí oklamali masy ve snaze postaviti je do boje
masových
zájm, oklamali sami sebe.
V tom leží píina, pro u »svého díla« bez možnosti
»zrady sebe samých« mohli zstati pouze duševní jeho
tvrci a v prvé
i
za cenu úplného odštpení se
od s. revoluce
otec esko-sibiské intervence, Gajda. Rozhodnutí Stefánikovo, odvésti armádu s fronty,
psobilo tu jako ^alamounv rozsudek, usvdující
pravou matku ohroženého dítte. Gajda bez váhání o-

vdc

;

vn

ad —

—
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s. služeb áo slu/(4) ruské protircvoluce. Zúslal
vren linii z roku 1918, šel za pvodním cílem s malou
skupinou (Justojník, oddaných vdci i výnosnému
dílu, i snad i opravdu snících o »obrození Ruska a
Slovanství* podle vlastního receptu. V zájmu jasného
a úplného obrazu, v zájmu lidského pochopení rozpor, nelze pouštti se zetele tyto Cechy, nutno s cesty,
po níž pirozeným spádem valily se masy s. revolucioná, vrátiti se na rozcestí a sledovati linii »všech
rlcscl

7.

i

i

vrných svému
Jest známo,

dílu«.

že Stefánik,

pehlédnuv

situaci v nezná-

mé mu

vSibii brejlemi svého dvrníka Pavl, oznámil
Gajdovi, že »politická situace vyžaduje, aby odejel
(Gajda) ze Sibie«. To však znamenalo pro Gajdu pedati svoje nejvlastnjší flílo, dílo vojáka, v okamžiku
nejvtších nadjí, k slavnému dokonení do rukou »politika« Pavl. Pochopitelno, že taková kombinace nemohla nadchnouti ani Gajdu ani Kolaka, jehož mladé
státní moci souasn hrozila perspektiva, že odchodem

vdc

s. výkonných mas s.
bílé Sibie budou trvale
pervány na škodu díla veškery svazky vížící ješt s.
armádu s protisovtskou frontou. Pouze proto bylo pro
Kolaka tak dležito, vymoci »dovolení« aspo pro
» vdce slavných Cech «
Gajdu, aby sml dokoniti
i

—

v hodnosti velitele sibiské

armády svoje

dílo.

Stefánik

pokril rameny, jakoby ho žádali o bezcennou vc:
»Vezmte si ho, ale já vás upozoruji, že se v
zmýlíte. « Tak vypráví o tom Gins. A mlo to znamenati, jak pizpsobili si pozdji výrok v omských kruzích, že »Gajda bude
bílým feldmaršálem nebo
zrádcem«. Tehdy však ruská reakce, vzhledem ke Gajdov innosti pi nastolení diktatury, skládala v nho
veliké nadje. Zvlášt když v té dob, v dob úspšných operací permských, byla ást s. armády ješt na
fronte a bylo lze doufati, že odpoinek v týlu omezí se

nm

bu

23*
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na reorganisaci v záloze za vítznou frontou nkde
okolo Kunguru a Permi, odkud lehko možno strhnouti

krátkým úspchem k
Vologdu na
Moskvu.

ji

i

—

nejkratší

cest pes

Kaza i

K Moskv,

všeruské stolici, nesly se veškeré touhy a
snahy dobyvatele Sibie, Gajdy, již od íjna 1918, od
jeho píchodu na západní frontu. Ale v lednu 1919 byl
ešen novými uchvatiteli jeho díla plán jarních operací
sice ve

smyslu pochodu na Moskvu,

ale tak, že

Moskva

se operaním cílem západní armády generála
Chanžina, míící k srdci revoluního Ruska pes Samaru, Simbirsk, Kaza, zatím co Gajdovi zstala vedlejší
nevdná úloha postupem k severozápadu docíliti spojení se severní archangelskou vládou. Do Moskvy zbyla
daleká cesta pes Vjatku a Vologdu.
Všem bylo jasno jedno: že kdo se dostane první do

stala

Moskvy, ten bude pánem situace. Kolak to sám a
první vyslovil, nemohl tedy nesnažiti se, aby byl v
Moskv první; díve než Denikin a samostatn, bez jižních a severních vlád, beze všech cizích

pomocník

a

pretendent.
Proto pes pochopitelný odpor velitel
kídlových armád byla zvolena vlastní nezávislá »sibiská« cesta do Moskvy.
To byla ona cesta západní
Chanžinovy armády, pímá cesta po hlavních a nejkratších železniních liniích k centru Ruska, na niž
soustedila se také veškerá moc reakce, pretendující na
jjanství v Moskv. Proto Chanžinova armáda, probíjející cestu vojenské diktatue k Moskv, snažila se
býti písn monarchistická. Proto všichni jiní pomahai
protirevoluce odsunuti k jiným úlohám a na jiné smry. Proto územím severní a jižní vlády, chráníce boky
sibiské reakci, postupujíce oklikou k Moskv, mli se
probíjeti práv nejzasloužilejší protibolševici, Gajda a
Dutov.
Je pochopitelno, že
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s

takoA'ým rozdlením úloh ne-

'

mohl
ani

tvrce Kolakovy iiiuci, Gajda,
arniády, ataman Dutov, nejzaslouži-

býti Tspukojeii ani

velitel

jižní

ruských bojovníproti bolševikm. Oba právem inili si nároky na
Stejná
hlavní úlohu v jarním tažení k srdci Ruska.
kivda sblížila oba pes všechnu rznost názor v jednom, t. j. oposici proti centru. Pi tom Gajda, nevzdáv tomto rozdlení
vající se svých aspirací, snažil se
fronty strhnouti hlavní úlohu na sebe. Staral se získati
pro svou armádu tžišt operací, snažil se rozšíiti frontu své armády na jih a získati aspo kazaský smr,
verloucí pímo k Moskv a hlav^n nezapomínal domáhati se nejvyššího velení nad vší frontou.
Odtud poíná zjevné soupeení mezi Kolakem, poddavším se vlivu generála Lebedva a Gajdou, jemuž
Kolak, Lebedv a Chanžin, nadjný to výkvt sibiské
reakce, vzali prapor »osvobození« z rukou a dali se
s ním sami jako svtla všeruské diktatury od východu
na pochod k Moskv. Nebo všichni vdli, že »kdo se
dostane první do Moskvy, ten bude pánem situace«.
Na místo pána situace, zodpovdného za své dílo,
representujícího akti\mí vojenskou organisaci, ml podle dobrého svdomí nejvtší mravní právo Gajda.
Hlásil se smle o n. Býval}^ snad úetní poddstojník
bez odpovdného vzdlání, opil se úpln lehkostí, s jakou v Sibii pouhá ízná šavle ídila celý státní aparát.
Hnal se za poctami, za slávou. Doufaje stále ješt v pomoc eskoslovenské armády, snil, že její slávu spojí se
slávou svého
eského jména.
Není pochyby, že jako nováek a laik mezi starými
školenými carskými generály, nemilovaný a pezíraný
jimi »generál od piky«, poznavší vedle násilné discil)liny strachu také jiné pevné svazky, vížící armádu
v organisovaný celek, lovk ze západu, odrážel se od
kolakovského prostedí svým pomrným liberalismem.
lejší a

k

v celku zdá se nejnezištnjší z

i

i
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A

to tini vice,

to,

ím

vicc jciio prostedí

temnlo

reakcí.

Gajda nešel s reakcí do konce. Ne ze zásady, ale proponvadž nade všecko stavl úspch svého osobního

zdálo se mu i dobrým i slavným. Je pravda, že
jíti za svým cílem byl ochoten každou cestou, která by
k
vedla
v právo jako v levo. Ale práv proto
jíti po té i oné Gajda mohl pouze potud, pokud skujej k cíli pi-ibližovala. Nebyl ze zásady proti slovanské monarchii, stejn jako neodmítl ze zásady znovu opíti se o esery, jakmile se mu zdálo, že k udržení
bojeschopné armády je jistá demokracie nutná. Ovšem
i
tu pouze, pokud eserská revolunost nepodrývala jeho osobní ideál. On, jenž dovedl se shodnouti s Chorvatem a Semenovem, jenž pijmul jako dar zlatý kord
z rukou nejreaknjší tžké buržoasie, nebyl by jist
oním zlatým kordem chránil demokracii, kdyby reakce
níoddalovala ho od cíle a kdyby rostoucí síly demokracie neodkrývaly slibnjší perspektivy jeho ctižádíla, jež

nmu

—

ten

dosti.

Sibi nevidla krvavjší a strašnjší éry, než byla
nová silná vláda ruských »patriot«. Diktatura Kolaka, zmocnivšího se násiln vlády bez opory v lidu za
pouhého souhlasu generál, jako nová etapa, v níž rozvilo se eské dílo, nemohla býti také niím jiným, než
vládou vojaniny v týlu nad vyssátým, zoufalým národem, samodržavím týlových ataman. Vláda nastolená hrstkou násilnických Krasilnikových dstojník, upevnná strašným, svévolným hromadným vraždním socialistických poslanc tJstavodárného shro-

máždní

a socialistické inteligence, sedící na bodácích
divokých, za loupež najatých atamanských oddíl, mohla býti pouze viditelnou hlavou, pouhým formálním
representantem státn organisované svévole dstojnické šavle (]t]\7. sklony k primitivnímu absolutismu
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vždy prýšti z tradiní nechuti k i)ráci). A to bez ohledu
na samu osobu formáhiího diktátora.
Teba-li ješt komentáre k tomu, když Krasilnikov,
jemuž za píliš kiklavou zloinnou svévoli hrozí žalobou u vrchního vladae, opilým hlasem krátce a sebeodpovídá: »Já jsem ho (t. j. Kolaka) posadil,
« Nebo když dstojník, jenž stloukl civisesadím.
ho
já
listu po tvái, a jemuž ul<azují na zákaz samého Kolaka takových jednání, mávnuv rukou prohlásil: »Pí.«
kaz píkazem, Kolak Kolakem a morda mordou
Nebo když "Lebedv vážn a rozhodn odvoduje svj
návrh na bezohledné vrácení statkáské zem tím, že

vdom
i

.

proti

.

bolševikm bojuje mnoho dstojník statká,

kteí bedliv sledují všechno, co se vztahuje k pozemkové otázce; když hrozí, že každé neopatrné slovo proti
velkostatkáskému pozemkovému vlastnictví mže- psobiti rozkladn na náladu dstojnictva.
V té atmosfée každý na vladaském stolci mohl
pouze sankcionovat svobodu atamanské reakce. Ponvadž pouze její silou mohl býti nastolen a její silou se

Nikdo jiný, ani protibolševický eser, odloživší
demokracii, nemohl dlati nic bez milosti Semenova a

držel.

Japonc. Každý, kdo stavl nesmiitelnou bojovnou
frontu proti sovtské Moskv, nemohl útoiti bez úder-

ník

v boji, nejspolehlivjších nesmiitelných monarchistických ataman, jedin hotových k vojn do krajnosti a až do vítzství. Zkrátka diktatura každé osoby v dob protisovtské vojny mohla znamenati pouze státní organisaci
všech, kteí mli v rukou protisovtskou vojenskou
moc, musila znamenati svévoli divoké atamanštiny:
Krasilnikovc, Annkovc, Dutovc, Semenovc, Kalmykovc, s nimiž o absolutní moc své šavle bez vyhlídky na úspch, ke spolené škod soupeila civilisovanjší atamanština Pepeljajevc a Gajdovc. Jinými sloprotirevoluce,. prvních v nepátelství

i
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:

každá vojenská diktatura musila znamenati vítznejvyššího dstojnického ideálu: práskati atamanským biem na carském hnojišti.
S vládou ataman na Sibii nemohla snésti pirovnání svévole najatých rudých gardist v dob sibiské
vy.

ství

diktatury proletariátu, proti níž s takovým mravním
vystoupili duševní vdci s. odboje. Jsou

rozhoením

známy krvavé lázn Kalmykovc na r3álném Východ,
Semenova v Zabajkalí, Annkova v slavgorodském a
barnaulském kraji, Krasilnikova v Omsku a stední Sibii, ba
civilisovaného Gajdy v Tj umni.
Gajda, jenž sám v honb za svými vidinami v brán
»nejvyššího velitelství všech ozbrojených sil« nešetil
ani zákona, ani obanské vlády, byl nemilosrdným ke
všemu, co stálo mu v cest, co ohrožovalo jeho plány.
Povstným stal se jeho telegram ke vzpoue tjumenských selských novobranc proti kolakovým dstoji

níkm.
Telegram, vylepený na rozích, hlásal všem nespoko-

jeným

:

»Dnes, 13 bezna, vzbouilo se v Tjumeni 150 mobilisovaných a ozbrojilo se puškami vzatými ve skladišti a poalo v
áditi. Pikazuji vzpouru potlaiti nejkrutjším zpsobem a všechny vzbouence chycené s puškou v ruce zasteliti na míst bez jakéhokoliv soudu.
ihned zpravte.
O splnní a potu zastelených
Velitel sibiské armády:
generál-poruík Gajda.
Náelník štábu sibiské armády
generál-major Bogoslovskij.«

mst

m

Neteba
obyejnou

ech

podotýkati, že píkaz byl dstojníky s nehorlivostí více než splnn, jakmile s pisp-

uhájili svoji moc. V malé Tjumeni za jedinou noc zalunulo tehdv bez kontroly a bez soudu a

ním
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bez prikázanélu) hlášení
snad
nevinných lidí: voják, dlník

potu zastelených

i

Cechm

za

pomoc pi

sta

eserovské inteligence.
tom zvláštním píkazem se
i

zvláštní chválou podkovali.

V

rozkaze o tom odvoduje Gajda svoji krutost
tím, že »každé povstání v týlu armády je velezradou«.
To praví tentýž Gajda, který tak úinn podepel pi
kolakovském pevratu povstání Krasilnikových po-

chop

fronzákonné vlád v samém srdci týlu
ty, v Omsku. Ovšem, quod licet Jovi, non licet hoví.
O tom však, co kísí se v duši zbídaelého lidu, tehdy
nikdo nepemýšlel.
proti

i

V šíleném bhu k moci, závodníci, hypnotisovaní
vidinou Kremlu, nevidli ped sebe, pod kopyta svých
žila a je
koní, pod kola svého váleného vozu. Pro
živila pouze vojna. Sibi nevidla vtšího hospodáského rozvratu, než jaký byl po roce politické a hospodáské obrozovací práce s pomocí celého protibolševického svta. Tžko lze si také pedstaviti vtší vojenskou
politickou korupci u vlády, než byla ona všeruská
vláda poádku a pátel civilisovaného svta.
Pirozen tu nejsou vším vinni jedinci, nebo ne
jedinci vládnou, ale tída. Byli i estní protirevolucionái. Jeden z nich byl inženýr Postnikov, generálgubcrnátor uralské oblasti, jenž poátkem dubna 1919 po-

n

i

Odvodnil ji dopisem k vlád, jenž zstane
cenným dokumentem pro obsah obíleného hrobu urálského, kde pánem byl práv Gajda. Postnikov pobouen, tžkými, nehledanými slovy píše:
»Dotaz o motivech mého odchodu mohu zodpovdti
dvojím zpsobem. Formáln a k vli jednoduchosti odchod je následkem únavv a vysílení. V podstat však
dal demisi.

hlavní

píiny

jsou tyto:

Diktatura vojenské moci.
Se vzkíšením odstavec 91, »Zízení o
T.

j)()lní

správ
361

vojsk« vojenští páni od nejvyšších do nejnižších vydávají naízení v obanských záležitostech bez ohledu na
bezprostední obanskou správu. Nezákonnost v jednání, popravy bez soudu, bití dokonce i žen, smrt zatených »pi pokusu utéci«, zatýkání na denunciaci, pedávání obanských záležitostí vojenským soudm, projestli
následování jako dsledek klevet a udání:
všecko toto dje se i proti obanskému obyvatelstvu,
tu náelník oblasti
býti nejvýš bezmocným svdkem toho, co se dje. Není mi znám dosud ani jeden
pípad, že by pivlekli k odpovdnosti vojenského pána, jenž se provinil v tom, co uvedeno výše; ale obanské osoby posadí do vzení na pouhou denunciaci.
Plnomocník ochrany jedná neodvisle od náelníka
oblasti. Taktéž i vojenská kontrola.
Dstojníci, kteí neznají ani Ural, ani prmysl, eší
složité
prmyslové otázky, kritisujíce specialisty.
Transport je výlun v rukou voják, ani v nejmenším
neohlížejících se na poteby obyvatelstva. Všechno, co
píši v tomto oznámení, zakládá se na faktech.
2. iPotravin na stedním a severním Urale není proto,
ponvadž železnice jich nepivážejí. Všechno použito
na ešelony (vojenské vlaky). Dokonce u intendantstva
nedávno bylo 15 vagón všeho všudy, zatím co denní
poteba jejich byla 11. A v 250 verstách, v Sadrinsku,
leží pipraveného obilí 400 vagón. Vbec obilí tu je,
ale sliby velitele armády oddliti ást vagón pro jeho
dopravu, které dal ješt v listopadu a jež pozdji po-

—

mže

tvrdil, se neplní.

Co náelník vojenské komunikace
Obyvatelstvo nemá co

zítra se neplní.

slibuje
jísti

dnes, už

a je

nuceno

bu

kupovati obilí:
takové, jež piváží si sami spolen na osách ze vzdálenosti 300 verst, anebo od spekulant. Dlníci íkají: »bu pídavek na ukojení spe-

kulant, nebo chléb, « Všechny pokusy vymoci naí362

ad

aby byly pivezeny intcndalitstvu v prvé
potraviny, osevní materiál, chléb pro obyvatelstvo, se
ignorují. Obyvatelstvo pivádí se v zoufalství a dohodnouti se s hladovými dlníky, i dokonce udržeti prmysl nemohu.
3. Ministerstvo obchodu a prmyslu. Neznáme innost ministerstva obchodu a prmyslu v Omsku, ale
pro nás tu ono neexistuje. Ani na jeden pipiš nedocházejí odpovdi. Výjimen podepsali závazné naízení
zení,

pro zlatý prmysl, ale
to leží neohlášeno, ponvadž
ministerstvo neodpovídá, bude-li ono opublikováno ve
»Vládním vstníku« ili nic. Návrhy na potvrzení
osob na vyšší hodnosti zstávají nehybn ležeti 3
síce.
denacionalisaci ani k pedbžným rozpotm
dosud nebylo pistoupeno. Ministerstvem práce vydán
zákon o nemocenských pokladnách, který nelze užíti
v praxi
proto, ponvadž ministerstvo obchodu
a prmyslu
nereagovalo. Pežitý zákon o proi

m-

K

zejm
na

nepepracován atd.
Všeobecné otázky ministerstvo neeší; a viset ve
vzduchu do nekonena tyto otázky nemohou. Za takových okolností také není možno íditi prmysl.
4. V dlnické otázce každá správa jedná podle svého
a proto vzpoury neustávají. Na píklad v Permi železnice, námoní správa a zbrojovka platí každá jinak
a za rzných podmínek. Statuty inspekce práce se nepotvrzují 3 msíce a za takových podmínek nikdo ze
zpsobilých k tomu osob nechce ujmouti se inspekce.
5. Pozemková otázka zstává omezena novináskými
zprávami a dávati obyvatelstvu urité odpovdi není
možno.
6. Na hladovém Uralu je nedostatek dlník a dokud
nepijde chléb, dlníci také nepijdou. Proto není vbec dlník na tžší práce a následkem toho kácení
deji železa

díví

tém

úpln

pestalo. Ural splavuje za

msíc

i

mi-
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lion místo 4 milion z roku 19 16 a pi tom pálí staré
díví. A bude ješt he, až dojdou zásoby. Vojenští
páni nechápou, co to znamená, když týl se pokládá
za.

nic.«

*io.

Zemské (samosprávné) ústavy

n

j^racují

od osvo-

Dan

za
bození, náklady na
plynou a pítok není.
rok 19 1 8 a 1919 nejsou ješt potvrzeny. Hlavní poplatníci, okruhy a závody jsou bez prostedk. Zemstvo hlásilo Vrchnímu vladai, že je v kritickém položení.

Žádost o pjku do Omska podána, ale dosud nerozhodnuta. V tom, že žádost o pjku se zpozdila, je
vino samo zemstvo; ale jeho ústavy,^ školy, nemocnice
nejsou tu niím vinny, a penz je dávno teba a to velikých obnos. Je nezbytná pomoc vlády. Bolševici
dávali kerenky (peníze z doby Kerenského, p. a.) na
všecky strany, a nová vláda nedává; a nouze na místech je ostrá, budící nevoli. Vzhledem na politickou

—

nutno dáti sem peníze zálohou
a uvažovati
o podrobnostech možno pozdji.
ostatn nespravíte mnoho už ani penzi.
1. V gubernii je tyf; zvlášt v Irbit. V táborech
zajatých rudoarmjc djí se strašné vci: zemelo za
týden 178 z 1600. Zdraví se živí za 90 kopejek denn;
nemytí, na holé podlaze. Vidno, že všichni jsou odsouzeni k smrti, ale nákaza rozšiuje se po celém mst.
V Jekatrinburku je 730 nemocných. Pomoc v celé p:ubernii je nutná velmi široká a bez zvláštních formálností, jejichž splnní je nad síly rozehnaných úprav (okresních správ). Irbitu nutno dáti najednou 200 300
tisíc, Jekatrinburku
500 700.000; ale to, co dáno,
staí na nkolik dní, sj:)otcl)uje se na stravu a je úpln
nedostatení) na organisaci racionelního léení,
situaci je

Te

1

—
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—

nepracuje: všichni se bojí pronáse vésti své
zapletou do
je
podniky, ixmvadž v této atmosfée i
spekulace. Nehled na zastrašování, vojenští páni spekulanty nechytili, ale jiné odpudili od obchodu. Obyvatelstvu je z toho ješt hfe.«

Nikdo

12.

kliílnc

Obchodníci nespekulanti bojí

sledování.

to je píliš dlouhé.
Vylíil jsem pouze to hlavní a
Spravovat hladový kraj, který udržuje se v povrchním
klidu bodáky, nemohu. Nemohu tu udržeti prmysl za
takových pomr, když ministerstvo obchodu a prmyslu v Omsku nic nedlá. Nemohu bojovati s vojenskou diktaturou. Nemohu zmniti poádek a prbh
vcí v Omsku. K tomu nemám zpsobilosti ani kom»

i

——

petence. «
To bvl tedy osvobozený a obrozený l^ral podle svdectví nejinformovanjšího. Takový byl a musil býti
»poádek« za vlády, kde odborníkem pro všechno ve
v národním hospodáství byl vojak. Tak
státnictví
bylo v celé mezinárodní Sibii. Nebo spojenetí nejvyšší informátoi a editelé sibiských osud byli
práv takoví, nad všechnu civilní špínu povýšení domýšliví generálové. Jejich odborní pomocníci nejvýš ze
strachu, aby neopozdili se pi dlení Ruska, sápali se
píliš
a píliš žádostiv na kži ubohého sii

i

pedasn

biského medvda.

Práv tito povýšení generálové jako hlavy vládnoucí
vojenské organisace spolu s organisací obchodn prmyslové tídy a s omským blokem profesionálních polijiž zamnili zrušené organisace dlnické a rolnické, byli stranníky nejpísnj'šího vojenského po-

tik,

ádku.
Hle,
ruští

jak

ctitelé

vyhlíželo

západní

ono hospodáské obrození,
civilisace,

jež

zaslepení nenávistí

a
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po pomst silou našich bodák toužili posadit
dobytého a ubitého Ruska v Moskv. Je s podivem, odkud brala se ješt víra, že bílý teror kontrarevoluce, žijící z milosti zahraniních exploatátor,
dovede lépe obnoviti hospodáský život velikého Ruska a snáze .potlaí anarchii dole
nahoe, než rudý teror revoluce žárliv chránící svoji nezávislost. Bylo
by skuten s podivem, jestli by nikdo, kdo vidl Sibi,
nepostavil si otázku o tom život a té práci, jež v centrálním Rusku vydržela ti roky strašného obležení
vojnou a blokádou bez jakékoliv cizí pomoci. Byl to
jist i tam onen nejbezpenjší fundament úspchu, vyjádený heslem: »vlastní silou«.
Sibi z roku 1919 pod silnou »všeruskou« vládou
proti »neosvobozené« Sibii z roku 1918 znamenala
žízni

na

šiji

i

zoufalý pád. Toto srovnání práv nejvíce bouilo svdomí upímných s. mass. Jenom evropsky civilisované
naše a spojenecké velení nevidlo ješt nebo nechtlo
vidti. Jist pouze oslepující strach ped ruskou revolucí a uspávající vlastní prospch pomáhal jim zavírati
oi ped sibiskou skuteností.
Pipiš Postnikova, zatajený ped širší veejností, vyplašil sice Omsk, zažívající spokojen poslední vojenské úspchy a cítící už v duchu píjemnou chu vlády
nad celým Ruskem v srdci jeho
Moskv; ale sotva
by asi
hlubší úinek na nápravu, kdyby jako hrozné m.emento nebyly se dostavily první znepokojující
neúspchy na front. Teprve tehdy vývody Postnikova
vyvstaly ped držiteli moci a dolehly na znepokojená
srdce jejich plným svým ohromujícím dojmem odkryté,
strašné pravdy. Zaalo lísání se k lidu, starostlivost
a stavná na odiv pée. První obrátil Gajda, jehož týl
práv Postnikov líil a jemuž práv nejvíce bylo teba
popularity demokrata. Gajda, ukolébaný dosud domy-

—

ml
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popušlivou vírou, ze vojenská sláva jeho odráží se
hluv
národa,
tam
ruského
šeré
masse
laritou i láskou v
í

—

ped tímto pekvapujícím obrazem,
binách pod ním
ochotn pidal se k názorm Kalašnikova, že jest nevyhnutelno: »pi^ísn pronásledovati užívání tlesných
trest, stílení lidí bez soudu a podobné iny na celém území Ruska. « Tím spíše, uznal-li, že takovou
tvrdostí práv jeho soupei podrývají si autoritu. A tak
Gajda první oddluje se od nich píkazem ze dne 6.
kvtna 1919, jenž je tak charakteristickým pro obrat
od nedávných tjumenských dn:
podpisuje vzpamatovavší se Gajda
»Velmi mnozí
vbec nemají náležité pedstavy o zákon, nebo
ji
dobe nemohou pochopiti. Nejsou si vdomi toho,
že potrestání na míst, bití a stílení bez soudu, pouze
z jejich vlastní vle, rozrušuje státní aparát, tvoící
se za neuvitelných obtíží, poškozuje autoritu vlády
a že oni, nieho tím nedocilujíce, naopak hubí veliké
dílo, nové vybudování Ruska.
Takové zjevy jsou nepípustné.
Musí býti co nejpísnji potrestáni ti, kdož svým
poínáním podporují nepátele státu, kdo vytváejí pro
ovzduší, velmi výhodné pro útok na mladé Rusko.
Jsa si vdom své veliké odpovdnosti za budoucnost
národa, nemohu šetiti tch, kdož si poínají tak svévoln proti nejzákladnjším pojmm práva a zákona.
Všechny, kdokoliv se dopustí o své újm exekuce, nkoho bez soudu potrestají nebo zastelí, budu odevzdávati vojenskému polnímu soudu pro zloin muení nebo sprosté vraždy. Upozoruji, že trestati nkoho smrtí,

—

— bu

n

i

kdyby

roda,

to byl nejsprostší zloinec, nepítel státu a ná-

mže

pouze soud«, atd

Skoda, že nemžeme sdliti, co se stalo s tjumenexekutory bez soudu a jinými podízenými

skými
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bez
vrchním velitelm politickými vrahy na píkaz
vinníky massového stílení zajatých nepátel
pi^íkazu,
na vítzné cest nešastnou Sibií i Ruskem.
i

i

to ukážeme pro úplnost ješt pouný rub obrázku.
nesporno,
že Gajda podporou vojenské diktatury
Je
nemínil podporu osoby vrchního vladae admirála Kolaka. Ba ani tehdy, když spojenci právem obávajíce se
germanofilských sklon autonomní reakce práv s Kolakovou osobou spojili možnost své pomoci. Gajda ne-

Za

odkrytou tváí diktatury, nesouhlasil s osobou Kolaka v jejím ele. Byl autorem plánu nenápadné cesty k nejvyšší vlád pes hodnost nejvyššího
velitele všech ozbrojených sil. Také po zatení a deprvních
portaci len Ústavodárného shromáždní
díla,
sibiského
sice a kdysi nejvlivnjších spojenc
ale nejnebezpenjších dnes samé myšlence diktatury
z prvních dn své nové služby Gajda staví se do
proti svému nejvyššímu pánu. A pirozen pofronty
tom tím rozhodnji a uritji, ím více stávalo se jasným, že dokonce stará kompromisní vláda »Direktoria«
mla více skuteného vlivu, než vláda, tvrdé ruky monsouhlasil

s

—

—

i

archistických

ataman;

ím

více

se

pesvdoval,

že

kolakovský pevrat skuten siln otásl bojeschoparmád a úpln odvrátil od boje proti
sovtské vlád eskoslovenskou armádu, ubiv dobrovoleckou ideu a otevev tím stavidla nahromadné neností sibiských

chuti k jakýmkoli dalším bojm.
Tímto rozkolem ve velení zaala se i diferenciace
na tábory v podízených, zatím co v centru okolo Kol-

aka

a Lebedva soustedovaly se reakní živly, inící
nárok na právo býti v Moskv prvními, tíhly k odbojnému Gajdovi ty demokratické živly, jež zachovaly
se ješt v ruské armád z éry direktoria a jež ve jménu
tvrce a ve jménu demokratických západník Cech
si

368

chtli v Moskv dovršiti své dílo. Gajda ochotn pí-ijínial
všecky ncpi-átele svého soupere. A tak za nedlouho po
pevratu poíná pracovati ve štábu sibii^ské armády
první zárodek protikolakovské dv Gajdov štábu
stojnické organisac »Gajdovc«, stojící »mimo veškeré strany a nad nimi« a mající za cíl svržení Kolaka.
Organisace ne proti principu diktatury, ale proti osob
neschopného diktátora a proti zpsobu jeho neprakticky otevené diktatury. Gajda tehdy stál ješt opatrn pro všechny eventuality stranou akce a pouze
z osoleních aspirací podporoval ji penzi.
Je pochopitelno, že tato protikolakovská organisace
mohla poítati vedle bezideových dobrodruh hlavn
tchto však
s eserovsky zabarvenými dstojníky.
v skrytu srdce boj stával se bojem i proti principu diktatury a oni dokonce postupn jako exponenti své politické strany tlaili Gajdv kurs aspo zevn do leva,
k demokracii. O ideové blízkosti obou tchto složek
spiknutí nemže býti ei. Byl to výpoet, v
snažil se druh využíti druha. Pouze pímý spolený cíl,

—

—

U

nmž

svržení

Kolaka,

sblížil

ob.

Bývalý stoupenec sociáln-revoluní strany (eserské),
Kalašnikov (vylouen}^ kdysi ze strany pro svoje snahy
k boji proti sovtské vlád, pesahující rámce taktiky
strany), stal se náelníkem informaního oddlení štábu
sibiské armády a ídil politickou akci štábu. Jeho spoleník, bystrý Aíolotkovskij, poslaný k udržení »spojení« do Omska, dostal jako hlavní úlohu špionáž v okolí Kolaka. A pes to, že byly rozpory v tom, co jest
cílem a co jest prostedkem k cíli, jsou vedeny již v lednu 1 91 9 rozhovory mezi Gajdou a eserským pracovníkem Krakoveck3mi, lenem prvního a potom i posledního kabinetu vladivostockého, o svržení Kolaka.
A to byl první, odkryt nelegální krok Gajdv v akci
proti

24

novému

veliteli.
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Ovšem

že iiebyl-li Gajda ochoten odevzdati
byl ochoten
svoje dílo v ruce jiných generál, tím
smlouvou odevzdati ho v ruce politik. Gajda naopak
správn rozsoudil, že k tomu, aby dílo pišlo zpt a
trvale zstalo v jeho rukou, aby pede všemi s ním bezje jasno,

mén

pen

dospl do Moskvy, že k takovému úkolu bylo
pedem teba spolehlivé armády, oddané osob velitele.
Proto vedle koketováni s politiky a demokracií napial
všechny síly, aby pipravil svou armádu ke splnní takového úkolu. V tom ohledu Gajda rozhodn nastoupil
lepší cestu než jeho soupei. Snažil se, aby jeho vojáci
byli lépe zaopateni a spokojenjší než vojáci jiných
ne »carský generál«
velitel. Dovedl také jako Cech
získati si uritou popularitu u prostých voják, zrevolucionovaných bezohlednou kolakovskou reakcí, i

—

—

pomrn

jako

nejliberálnjší

Kolakv

generál,

byl

jako nejmenší zlo nejmén nenávidn. Dovedl
rázným gestem vystoupiti na ochranu zmobilisovaných

aspo

dtí proti nesvdomitým a nenávidným dstojníkm.
Gajda stavl svoji armádu s horlivostí láskou autora k svému dílu. Byl uprosted ní na front na cviišti.
Tak tvoil armádu oddanou sob, armádu »Gajdovc« podle vzoru ataman. Jádrem jejím ml býti gardový útoný sbor z nejspolehlivjších element, u nhož na epauletách, tam, kde díve nosil se monogram
cara Mikuláše, výmluvn stkvlo se krásn vyšité písmeno »G«. Formoval v ní své úderné ásti celé pluky
svému dílu ea svoval je v ruce oddaných sob
ských dstojník.
Gajda ani vlastními penzi nešetil na vybudování
i

i

i

i

»své« armády, která nejen jakostí, ale i potem mla
vynikati nad ostatní. Na svém území najímal dobrovolníky
mobilisoval. Tvoil nové formace a dovedl s pomocí Pepeljajeva, zvlášt po odchodu Cech z fronty,
vymoci pro »sibiskou armádu « lví podíl sibif^kých doi
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K

gen. Blovém s ostatními, ale docílil, že jeho armáda vyrostla
v pt armádních sboru, rostla na nejsilnjší a zevn ponejspoádanjší armádu Kolakovy fronty.
toho nezapomnl také pro tuto nejsilnjší a
nejlepší armádu Gajdovc, pro sebe a své plány hledati
armády, v týlu protisovtské fronty. Hledal
opory
je pirozen v tch vrstvách, jejichž revolunost nepekroovala meze palácové revolunosti. Jejich protikolakovský odboj nesml podrýti autoritu »nej vyššího
jakožto skuten nejvyššívojenského velení«, k
mu diktátorskému úadu nejsilnjším a 'nejpopulárnjším vojevdcm musila cesta zstati otevena.
Najíti onu oporu v protikolakovském týlu sveno
Kalašnikovu. Ale Kalašnikov a s ním ostatní eserovští

plnni.

vli nim dostal

se

do konfliktu

s

i

mrn

Krom

vn

nmuž

pracovníci v uniformách kolem Gajdy, kteí jako politití vojáci získali školou 1918 roku mnohé trpké zku-

kteí krititji a písnji pohlíželi na vojenskou
diktaturu »nad stranami« než v politice nezkušený Gajda, brzy pomocí osobních známostí našli cesty k týlovému socialisticko-revolunímu prostedí. S nimi Gajda se svými protikolakovskými snahami dostává se
bezdn do kooperace s politikou eser. Kalašnikov,
Molotkovskij, Krakoveckij a jiní, stežíce kroky »svéšenosti,

i

ho« generála, dodávají mu informace, hlášení návrhy.
Proto Gajda pes všecky své snahy udržeti se jako voják nad politikou, udržeti svoji linii nezávislou, odhodlává se v kvtnu pod dojmem hroutící se fronty
postaviti se za politické požadavky s »\^šeruským tJstai

—

vodárným Shromáždním«,

které nedávno sám rozeže ne bez váhání podepsal všecky požadavky tak, jak je sestavil po svém zájezdu v Omsk a po in-

hnal.

Ovšem

formacích u eser ve zvláštním memorandu Kalašnikov.
Ale nebylo jiné rady. Vedle katastrofy na front bylo
povážliv nebezpené všem velikým plánm obrozova24*
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:

co hlásila informaní kanceláir Kalašnikova: že
totiž »pi astých projevech nespokojenosti s vládním
režimem vbec« a s nesnesitelnými pomry, veejné
mínní
dále tím více hovoí o tom, »aby se vše co
nejrychleji skonilo«. Proto domnívaje se, že k odstranní všeobecné únavy, nesnesitelné drahoty a jiných
dsledk nesmyslné vojny a k zažehnutí nového váleného nadšení v apatických massách postaí krásná »deklarace«, a sliby voleb, Kalašnikov žádá toto:
» A) V oblasti systému vlády
1. Vláda musí zvláštní deklarací rozptýliti pochybnosti o své demokratinosti a své snaze zavésti právní
a kulturní poádek.
2. Vláda musí co nejpísnji odstraovati takové úedníky, kteí si dovolují využívati svého postavení
k reakní propagand neb reaknímu poínání, schovávajíce se pi tom za vládu.
3. Vláda musí prohlásiti, že jejím koneným cílem

cím

i

to,

ím

Ústavodárné shromáždní na základ všeobecného rovného, pímého a tajného hlasovacího práva
a v tomto smyslu dáti naízení komisi pro volby do
Národního Ústavodárného Shromáždní.
Poznámka: Ponvadž výrazy »národní« a » ústavodárného charakteru « jsou lidu nejasné, bylo by úelnjší opt zavésti název »Všeruského ústavodárného
shromáždní«, propagovaný liberálními, demokratickými a socialistickými smry více než 20 rok.
4. Urychlen musí býti svolán sjezd zástupc gubernských a újezdných zemstev a mstských dum, doplnný zástupci veejných organisací, aby vyjasnil situaci v zemi a vypracoval zpsoby, jimiž by se odstranily nedostatky jednak vládního aparátu, jednak volených institucí, zvlášt tch, které pekážejí formování
a zásobování armády.
jest svolati
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Vzhledem

k celkové situaci na fronte a v týlu jest
teba, aby vláda ihned pistoupila k vytvoení plnomocného orgánu lidového zastoupeni osvobozených ú5-

zemí, ti^ebas ve

form Sibiského Ústavodárného

Shro-

máždní.
Jest nevyhnutelno vypracovati a uveejniti statuty
o zatímní organisaci vlády v ruské íši: o ministerské
rad a lidovém zastupitelstvu a do tohoto pojmouti
6.

ustanovení o ^^šeruském Ústavodárném Shromáždní,
jemuž bude odevzdána všechna plná moc centrální vlády.
7.

Dále

jest

nevyhnutelno:

a)

užívání tlesných trest, stílení

písn
lidí

pronásledovati
bez soudu a podob-

né iny na celém území Ruska, b) obnoviti svobodu organisaci krom bolševických neb takových, které chtjí
se spoliti s bolševiky, c) ulehiti pro tisk podmínky
censury a zrušiti jeho administrativní pronásledování,
d) vydati naízení o právu shromažovacím v tom
smyslu, jak se toto praktikuje v evropských státech
v dob války, e) pezkoumati místní píkazy až dosud
vydané a zavésti vtší jednotu a poádek místních naízení.
8. Jest teba obnoviti autoritu zemstev a mstských
dum (výbor, p. a.) a rozhodn nesnižovati jejich úlohu
na úrove soukromo-veejných organisaci; naíditi
zvláštní vyšetování pehmat, jichž se dopouštla administrace proti
jejich výbor.
Musí
se
používati
prostedk, jež mohou získati
9.
sympatie rolnických mass: rozvinutí pozemkového zákonodárství a pod., uvedení jeho v nejširší známost na
venkov, organisace zásobování látkami a jinými tovary, zavádní osvtových institucí atd. a podpory loyálních selskj^ch organisaci.
H) W.hledein k armád:

lenm
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1. Bezodkladná a široká organisace
zásobování
mády.
2. Jmenování osob, tšících se
veejnosti

dve

ar-

i

ar-

mády na vojenské hodnosti a úirady.
3. Dsledné provedení zásady jednotného velení.
4. Uspoádání záležitostí vyšších vojenských úad,
nebo poslední novoty, jako na p. zrušení ministerstva

píke odporují zásadám soudobých stát váleným zkušenostem a hrozí tžkými následky.*
To byl ovšem program, píliš thotný nepíjemnými

války,

i

možnostmi,

zejména

dem k armád«

;

svými

požadavky
nímž i

to byl program, za

—

»vzhle-

ped Gajdou

skryta zstala nevyslovená touha mnohých socialistpatriot po ukonení obanské války
cizí intervence,
snících po všech zkušenostech a po zrušení brest-litevského míru o sblížení, kompromisech a koalicích s boli

ševiky.

Na

cest odboje proti svému nejvyššímu veliteli
musil Gajda cht aiecht dív i pozdji sblížiti se
ovšem doasn
se všemi ostatními protikolakovci.
Vedle osobn protikolakovských Gajdovc, koketujících s ideov protidiktatorskými esery, ba z naivnosti,
této

—

—

i

tajnými nepáteli protibolševické intervence vbec, byla to práv odbojná eská armáda representovaná sjezdem, která v téže dob v sibiském
svt vystoupila zjevn protikolakovsky. Pokoená sibiská demokracie, jež z praktických
vzala do
rozpotu osobní aspirace svého verejšího nepítele
Gajdy a odpovídala na koketování Gajdovc, uvítala
zvláš radostn vystoupení s. armády. Vždy eská armáda byla skuten jediná opora všech »stávajících poádk* v Sibii a hlavní postrach všech odbojných;
k tomu zejmé protibolševické nálady sjezdu s. armády svádly zejména dvoufrontovou demokracii k nachytrosti

i

s

dvod
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XIII.

Vrátíme se k cest, po niž šly
massy legionáské
Nebyla to cesta ve své podstat
specieln esko loven
"''"'^'- ^^' *° P™-J doby, strhugravitací k spravedlnosti!
V tom
také a pouze
tom je podstata onch >.cizích
y
vliv«
hledaných pn každé píležitosti
horlivými soudci nelegálních masových hnuti. Tu
nebylo teba »cizkh!
^umelych<< yhv, jako jich neni
teba ku svedení kr^
pej. padajících na jednu
stráií, v jeden ruej.
v edno
reciste a v jedno more.
.ci elé°iid^r"'"'
Si
cele hdstvo svoji

Jekatrinburský sjezd

skonil a delegáti, uraženi
^^«t«""e aby kfpit^IovaH a
^
oH
. r"'sebe
r^""
odevzdah
a ty, jež zastupovali, s
dvrou v ruce
vyvolených »ZvIáštního sboru«,
ale aby pokraoval
v odboji, pesvdeni
ješt více nei pe^tím o n^no
sti zmny kursu
Jestli i nkde vzdal se volený
vdce
tezkeho a nevdného boje s
vedením, tu lid ve zb ani
" " «'° "°->-. ochotného jiti dál
iÍs";uo:'''^""
za novou pravdou, na
neústupné
obranu spolených
se

=^"

Bylo by nespravedlivým tvrditi,
že nkolik siezdovych delegát zagitovalo a
pozvedlo k odboji desetiisicove massy. rozházené
po celé Sibii, stojí
i

v prvé

'"'''' Delegáti mohli'"anejvyse
e?:vfe dati
d-u"-'".°'""'í"
živelnému hnutí armády vyšší
cíl
formu
^'''"^^'"' ''' "' '^^""°' ''^'^
nofé" ::?ormr-

"'

*" P""" ^^I^^fal^t"! ideály demokracie^''f m' 'r'í?;'^
"''°", P°'=l'°Pe"ý význam demokratickXh znzem ve vojsku, jenž
ckých
vzburcoval široké massv
^prvních
republiky« do obranné fronty
Nadšen, mass pro abstraktní
ideály lehce uspává sj^sytjm
'

,

-

oban
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^xntiodpor Uj.Kcroz,.tyU>i^ se
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.aUulkeu.,

pechodních ""-| -y',^'^,"
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dotkl "se
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/o^'^?,;";^'
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„
^!JJ,™ i„,o4d-

,e„,

mŠSkÉBS
^£^

povýplatou zvýšeného žoldu
"/isTlÍže /edeí dou alo
zákona uc.nít.
d.J oS5o:aného
starých zákon, íor>"">°^='"^;.^;;£ft\ro
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toutéž usnadnnou
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vit-ou ^•ypomoc znac_
rirk^rdltojnictvo piiímalo

r>^^o

ný^ch
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\-\fS„7eWrSTfna

'gesta.

Strann na to, ze bo] za ^^^V^?" ]ako nežádoucí
úplanpWdoucí up
zvýšené sluzne,
s nimiž odmítáno
vlast,
osvobozenou
službv, zatžující
,

?ekr policejní

^
píliš materielní podklad.
názorné ukázal
velmi
pouze
platech
Píkaz o

mla

S::,T'S.,ar«
„a

pdu
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?>:o?o okan^ižit

kovu reformu

r^S^i
K

pK"pf,*d„ od
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,™

;>---"f

slSnÍc"e,iá
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již

a

*^,

\"t

mts^

^„

;^,Í

rev*^^^^
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-[-^y^f ^^ ",
j

°„Tž
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cn>

';^\"
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,
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State a druhým po skonené
»povinnosti« dcmobilisaci
do bezohledného existenního boje,
zniila v citlivém
revoluním ovzduší svojí nespravedlivostí všecky
pedpoklady discipliny. Obrátila zájem všech

cee k obanským

malých

lidí

všelidským otázkám a postavila
vojáky a podízené obanv ve zbrani
jako

tak velicí
tridy ostré proti

a

sob.

Píznaným

pro tento odklon k tídnímu uvdomní
byl jiz I máj toho roku. V dob,
kdy
»osvobozene« Sibie byla jakákoliv oslava'i.
máje jako »veIezradny« projev zakázána, kdy s.
vedení snažilo se
tam, kde nebylo vyhnutí, stsnati
jemu nevhodný národní svátek v rozpacích nejvýše
na oficielní vojen-

obanm

skou parádu vsenárodn-vlasteneckou,
jest neoficielní
armádou první máj slaven ve znamení boje
mass proti
vedeni.^ Slaví se okázale obansky
klidn a dstojné v zaplave rudé barvy a revoluních
nápis, hlavn
Masarykových starých revoluních hesel.
Rudé prapory okázale vztýeny nad ervenobílými.
Jist hlavn
proto, ze byly v té nenávidné
»nové Sibii « velezrádnymi.
Zmínné otázky vnitní stály v popedí, dokud
armáda pouze podezívala možnost nového
zneužití v cizích službách. Ale už pevedením
na »estnou úlohu«
ochrany magistrály, jež musila státi
se ochranou vojenské diktatury na ní a vojnou
proti povstavšímu ná-

—

rodu, boj armády za »Rády
a resoluce« pechází pímo v boj proti zneužití s. vojska, v otevený
boj
proti

mtervencL Tak chystaný sjezd dostává
již uritý úkolvymoci všemi prostedky neutralitu
v ruské obanské
yalce, zejména v té, jež živeln
z národní duše rozhoela se v tylu pravidelné fronty lidovým
povstáním
'''^"^^^^ ''^'''^''^ ^''^'^ po
pevratu
\ZT''' l^"^''^'
k diktatue
Kolcakov, kdy ukázal se nad veškeru
pochybnost jasný kurs k starému
režimu. Dívjší spora1
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.lické

vzpoury rychle

se slilv

v

odé

n1>lasti

šimké

a v

povslalccké fronty.

u
východu,
dobu práv s. ásti byly na ccste k
dom. Tak znl také
k odpoinku, k neutralit a
mass,
zevn píkaz z ILvropv a z vlasti. \'ei-ejné mmeni
ve vlasti a v celém svte, by o
stejn jako ve vojsku
sve prakoste protiintervenni. 1 mocné vlády musily
aspo formáltické dílo krýti ped zrakem poddaných
pomr oním prohlášením neutrality. Za takových
jez by
formuli,
chrana magistrálv potebovala takovou
neutralit umožovala intervenci. Formule
-

i

V

tu

—

i

i

pi zevní

rusko-francouzské v prohláne jako zasahovaní
šení, že »ochrana železnice dje se
dodávek výdo vnitních záležitostí, ale jako zajištní
pro echozbroje pro frontu a zajištní komunikace

našla se také po

dohod

slováky. « (!)

1-

'1

vzali
Tuto ochranu k uvedeným šlechetným cilum
Východo-inspojenci sami oa svá bedra: Anglie
Francie
Zabajkalskou;
skou dráhu; Japonsko
Amepovstáním;
Tomskou, jež bvla nejvíce ohrožena
Omskou. Jelikož však k tomuto dobrému urika
jelikož
mvslu spojenc nebylo po ruce vlastních sil,
ladivoAmerika byla více než Omskem zaujata ve \
v ochrastoku stežením Japonc, pespíliš horlivých

—

—

—

—

n

Zabajkalí. jelikož Anglie

i

Francie v^

osob svých

sagenerál bvlv pln pohlceny ochranou Kolcaka v
spojeneckých
mém Omsku, tedy úlohu imaginárních
Cechoslovaky« od
pro
sil pro »zajištní komunikace

—

Omska

až k Bajkalu v praxi musila pevzíti

máda.

—

_

Tak tedy dobrý úmysl spojenc pivedl

nasi

es. ar-

j
anuadu
,

nás a Japonc jimožných sil nebvlo. Ruské mobilisované ásti nebylo
zhusta
no spolehliv užívati pro tento úel jelikož
kozacke
atamanské
k povstalcm; a samy

do boje

s

povstalci, k'

nmuž krom

pecházely
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skutená jediná moc vojenské diktatur}', živelnenávidná národem, ukázaly se nedostatenými k

oddíly,

n

likvidaci rostoucího povstání.

— jak

píše oficielní historik

»Za takových okolností

— rozložení s. vojska na

Sibii možno nazvati vskutku jedinou záchranou ruského týlu v kritické dob.«
Tehdy možno bylo ješt doufati, že píchod echoslovák do oblasti povstání a zabezpeení dráhy s desetiverstovým pásmem po obou stranách, jakožto bezpené základny pro operace trestných atamanských oddíl, umožní tmto bez dalšího zasahování echoslovák postupnou likvidaci povstaleckých front. Tato
ochranná policejní služba s. osvoboditel byla ruské
veejnosti oznámena zvláštním píkazem s pedpisy s.

upozornním, že »kdo se nepodídí naízením
eskoslovenského a ostatních spojeneckých velení, bu-

velení a

písn

potrestán, nevyjímaje ani trest smrti. « To
všecko ovšem dalo se dle slov téhož píkazu »s jediným cílem, dáti v chránném rayon klidnému obanstvu možnost užívati svobody a bezpenosti. « To jest
to, na co nestaily samy kolakovské oddíly »zvláštní-

de

ho urení «.
Oficielní »Cs. deník« nezstavil nikoho v pochybnostech o tom, kdo a proti komu má býti chránn. To, co
s naší pomocí vrhalo se na Moskvu, nazýval »mladým
Ruskem« a »mladou ruskou armádou«. Oividn pokládal diplomaty a poválené vlády i emeslné politiky,
kteí zplodili ono »nové Rusko« v Sibii, za lidi stojící
na mravní výši lidské kultury. Jemu atamané s Kolakem i Gajdou byli onou Masarykovou moderní autoritou, schopnou provádti reformy na úrovni lidské kultury, lidmi, stojícími na výši budoucí kultury a schopnými koncipovati a provádti ideál budoucí spolenosti.
naopak ty tisíce, jež povstaly v tajgách proti zlo-

A

innému
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násilí, tisíce,

vedené nadšenými idealisty (ktc-

h snad mli neštstí

—

—

asté ostatn u geniu
že koncipovali a chtli provádti nedostižený ideál sposouasné
lenosti nad mravní výší souasných vlád
tak

i

i

demokratické prostednosti), ti všichni byli mu pouhými bandami loupežník, trestanc a zloinc. O tom,
odkud se jich tolik vzalo v klidné dosud Sil)in, redakce
»Cs. deníku « nepemýšlela. Zloinem byla jí každá
vzpoura proti »existující zákonné vlád« na Sibii a
zloinným bolševismem vše, co nebželo jako stádo

ped

práskajícím

atamanským biem.

A

to byl bez-

pemnný

mála

v hrdinu.
cel}'^ národ zoufalstvím
Více než šedesát povstání zemdlc a vzpour vojenských ástí zejm svdilo o nepátelství ruského Hdu
k nastolené dstojnické vlád. A také pi potlaování
tchto povstání pod naší ochranou užívalo se tch nejkrutjších prostedk. Na pouhá udání a obvinní ze
sympatií k bolševismu byli lidé všeni a stíleni, vesnice vypalovány. Tak na p. pi potlaování povstání
v kustanajském Újezd bylo v samotném Kustanaji nkolik set lidí obšeno a v okolních vesnicích, díve než
tyto byly zapáleny, postíleni byli všichni muži od i8
do 55 let. Tak bylo »uklidováno« pokojné obyvatelstvo,

když skutení povstalci kustanajští ustoupili

ped

pesilou trestního oddílu mladikého generála Sacharova do Turgajské stepi. A tak tomu bylo po celé Sibii. Každý Újezd ml svého »obroditeIe Sibie«.
Cím dále na východ, tím všeobecn užívané zpsoby
»uklidování« byly divoejší. Vládci Dálného Východu,
pretendenti na vládu nad »vší svatou Rusí«, neuznáva-

Kolaka, atamané Semenov a Kalmykov, byli
už skutenými, vojensky organisovanými loupežníky.
Zmocnivše se ásti sibiské a amurské dráhy, podporo-

jící

ani

váni Japonci, obohacovali se na úet klidného obyvatelstva.
nim pojil se ješt generál Chorvat, sám osobn
zamstnávající se v Charbin
krvavou prací pro

K

mén
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vlast, jemuž tamní nejodpornjší hnízdo spekiilantské
postavilo ješt za života pomník za zásluhy o »národní
blaho« a za to, že dobe spekuloval na šanghajské burse.
Ostatn nech o tom »mladém Rusku«, které s. legionái mli chrániti, i o tch, proti nimž mlo ono býti
chránno, mluví dokumenty z liberálních protibolše-

^'ických

pramen.

Podle nich nejvtší bandita, nezávislý ataman Kal-

mykov

—

—

svdí sám

dal
náelník jeho štábu
Lidé byli stíleni bez
jakéhokoliv systému nebo záznam vtšinou proto, že
mli u sebe peníze. Byly
pípady, že »odsouzený«
ped zastelením poal vyjednávati a slíbiv, že za nkolik hodin doruí »soudcm« nkolik desítek tisíc rubl, zachránil svj život. Lidský život v Kalmykov oddílu ml nepatrnou cenu. Stailo, že pi kontrolování
osobních vlak vzbudil nkdo pozornost krásnými vysokými betami, aby propadl smrti. Pak ovšem o takovou koist vznikala asto rvaka a koist stávala se majetkem nejsilnjšího.
Ani sám ataman Kalmykov nelišil se od svých podí-

popraviti

jak

více

než

1500

lidí.

i

zených. Celá ada vcí, jež nosil a užíval, jako prádlo,
zlaté hodinky, pouzdro na doutníky a pod., pocházela
z

takových loupeží.

Po Kalmykových popravách nezstávalo

sledu; nev jeho oddílu ani se nevedlo vyšetování ani nebylo
soudu. Jestliže zastelením nkteré osoby byl vzbuzen
vtší rozruch, byl dán píkaz zavésti vyšetování dodaten, a pak vždy našli se už svdci dokumenty proti

bo

i

zavraždnému.
Mrtvoly popravených neodklízely

ídké pípady,

že toulaví psi vláeli

se

vždy. Nebyly

ásti lidských tl.

Poslední dobu hrobem zastelených byla eka Amur.
Mrtvoly byly sváženy k ece a házeny pod led. V lednu
1919, na píklad, byli zasteleni ti kozáci za pokus uté-
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:

Kalniykova oddilu. Jejich mrtvoly iiily býti liozcnv pod led. Ale jelikož vysekaný otvor v ledu byl
pi^íliš malým, byly mrtvoly sekerou roztvrceny. Vykonavatel toho byl Kalmykovem pochválen za »vynaléz

ci

zavost« a našel jist dosti horlivých naptKlobitel.
Svojí vládou, stirílcníni, aresty a prohlídkami »vydlal« si Kalmykov kapitál okolo dvou milionu rubl,
z nichž ást byla uložena v Japonsku. Mezi zastelenými a okradenými jsou i cizí píslušnici, ba jest mezi
nimi misse švédského erveného kiížc se znaným obi

nosem 1,600.000 rubl.
Pravda, namítne

že to byla volná atamanština,

se,

chránná Japonci, na niž ústední vláda nemla vlivu,
l)a jíž
tžko se mohla brániti. Ale známe pece »uklidi

plnomocníka vrchního vladae,
pímo s direktivami od
Kolaka. Jak Rozanov pedstavoval si své poslání, o
tom svdí jeho rozkaz ze dne 2^ bezna 1919, jenž

riování« krasnojarského

generála Rozanova, vyslaného

.

zní

»Rozkaz.
cích v
1.

Náelníkm

vojenských oddíl,

rayon

Pi

povstání! Rozkazuji
obsazení osad, zabraných

písn
díve

operujííditi se tímto:
rozbojníky, žá-

vydání jejich pohlavár a vdc; nestane-li se tak
a jsou -li dvryhodná svdectví o jejich pítomnosti
zastelit každého desátého.
2. Osady, jejichž obyvatelstvo uvítá vládní vojska
zbraní, spalovat; každého dosplého muže zastelit;
dati

—

majetek,

kon, vozy,

obilí

atd.

odebrati ve

prospch

eráru.

Poznámka: Všechno odebrané budiž uvedeno v

roz-

kaze oddílu.
3.

Jestliže

pi procházení osadou

její

obyvatelé

z

vlastního popudu nedají vládním vojskm zprávy o pobytu nepítele v dané osad, a bylo možno podati takovouto zprávu, ukládati obyvatelstvu penžité kontri25
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«

bue, za

jejichž zaplacení

ruí

celá osada.

Kontribuce

vymáhati nemilosrdn.

Poznámka: Jakákoliv kontribuce musí

býti

uvedena

v rozkaze oddílu. Na to peníze odevzdati eráru.
4. Pi^i obsazení osad bezvýjimky ukládati po kontribuci všem osobám, které napomáhaly rozl)ojníkm,
teba nepímo. Za zaplacení kontribuce všichni spolen ruí.
5. Oznámiti obyvatelstvu, že osady, provinivší se dobrovolným zásobením rozbojník, nejenom zbraní a vojenskými potebami, ale
potravinami, odvem a j.
budou spalovány a jejich majetek bude odebírán ve
prospch eráru. Obyvatelstvo je povinno odvážeti svj
majetek nebo zniiti jej ve všech pípadech, kdy by jej
mohli použíti rozbojníci. Za zniený tímto zpsobem
majetek bude obyvatelstvu vyplacena jeho plná cena
i

—

i

penzi, nebo bude
rozbojník.

se hraditi z

rekvirovaného majetku

6. Z obyvatelstva bráti rukojmí; v pípad, že z téže
osady druzí vystoupí nepátelsky proti vládním vojskm, rukojmí bez milosrdenství zasteliti.
7. Jako (povšechné vodítko: na obyvatelstvo, zjevn
nebo tajn pomáhající rozbojníkm, nutno hledti jako
na nepítele, trestat je nemilosrdn a jejich majetkem
hraditi ztráty, zpsobené vojenskými operacemi té ásti

obyvatelstva, které jde

s

vládou.

2e Rozanov skuten jednal v
svduje rozmluva, již uvádí její
listm, sebe více oddaným tvrdé
jenom nkdy toila se hlava nad
i

jenské práce.

mu

cíli,

pece

I

Gins, jdoucí
jen

s

oponoval

—

duchu své vlády, dotajemník Gins. Civi-

vlád

admirála, pece
takovou ízností voKolakem
k jedno-

vrn

nkdy pi volb

—

cesty. Ale

oích
podle slov Ginse
»podízení
vojenského svta obanskému bylo ímsi nepirozeným,
admirál, v jehož

tém
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obludným, strašným«,

stojí

na svém: »Já vím

—

—

vv narazíte na stanne i)rav(), iiiiiitarism atd. Ale pochopte, že tomu se nevyhnete. Obanská válka musí býti nemilosrdnou Já porouím veliteástí sti^íleti všecky zajaté komunisty. Bud postílíme mv je, nebo postílí oni nás. Tak t(~)mu bylo v
Anglii v dob války ervené a Bílé Rže, tak tomu nevvhnuteln musí býti u nás a v každé obanské válce.
stanné právo, pozavírají Vás okamžit
Zruším-li
Vaši lenové ekonomické
bolševici nebo esei nebo
radv druhu Alexe jevského, i vaši gubernátoi druhu
Jakovleva.«
A Gins, jenž to chápe, hájí pouze taktiku diplopraví
mata: »My musíme pracovati s novými lidmi
se
vymluviti
možnosti
Neposkytneme-li
a píše Gins.
tm, kteí trpí parlamentskou žáhou, jako Krol i Alexejevský, neustanovíme-li gubernátory i dokonce ministry nkolik ctižádostivých eser, neudláme-li vypiavi

Kolcak

lm

i

i

i

—

—

slancem Avksentieva nebo nejvyšším velitelem revoluního generála druhu Pepeljajeva nebo partisana, druhu
Kape|[a, my nikam nedojdeme. «
Nech tená sám podle svého vkusu rozhodne, v
který z diskutujících ml pravdu. My pejdeme k vlast-

em

ní historii.

povstalc týe, bylo už tehdy mnoho spor o
usilují. I o tom mžeme podati totom, kdo jsou a

Co

se

o

protibolševických pramen.
Již zmínný Kalašnikov charakterisuje ve svém memorandu povstání takto:
»Pedevším pekvapuje vznik a rozšíení nepokoj
a povstání v tch územích, kde
soud podle hospobolševism nemá pdy. Povstání
dáských
byla: i. v jenisejské gubernii: v Újezd jenisejském,
krasnojarském, ainském, kanském a minusinském, 2. v
tomské gubernii: v tomském, mariinském, kuznckém,
štglovském a novonikolajevském, 3. v altajské guber-

liko

dokumenty

z

pomr

25*

—

—
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:

iiii

:

v bariiaulskéiii, 4. v irkutské gubernii: v iiižneudin-

ském a v ásti balaganského. 5. v zabajkalské oblasti:
ve verchnudinském, selenginském, itinském, akšinském a nrinském. 6. v amurské oblasti v zejskéni
rayon. 7. v pímoské oblasti: v chabarovském a
v ásti imakanského, v olginském a usurijském.
Zvlášt úporná a široce rozvtvená jsou povstání v

Újezd nižnudinském, ainském a minusinském. Blíže
k front jest znan klidnji, avšak tam byla povstání
v Tjumeni (mobilisovaní a ást deník) a v Kustanaji
i

pisthovalci a mobilisovaní). Jest pozoruhodvtšina povstání nevzniká v mstech, nýbrž hlav-

(rolníci,

no, že

n

na venkov. Povstalecké oddíly nabývají dosti velikých rozmr. S poátku objevovaly se neveliké hlouky partisán od 20 do 50 lidí, nyní však se dovídáme o

muž

oddílech 2.000 až 5.000
(v Kustanaji celkový poet povstalc inil okolo 10.000). O rozmrech innosti
nkterých z nich možno si uiniti pedstavu podle tchto

fakt
Amurská

železnice nefungovala po dva týdny,

pon-

vadž byla v moci povstalc. Japonské oficielní zprávy
praví, že za pldruhého msíce pouze v rayon vesnice
Spasské (v amurské oblasti) bylo 30 povstání. Jiné
zprávy (eskoslovenské) od j8. bezna 19 19 do 3. dubna 1919 zaznamenávají 57 útok pouze na oblast stanice Tajšct (pásmo hájené echoslováky). Povstalecké
oddíly asto mívají inteligentní vdce, dokonce nkdy
dstojníky. Jest zejmo, že povstalci,
již operují
partisánskými výpady, poškozujíce železniní tra, napadajíce naše stráže atd., nebo
vystupují v massách,

a

i

a

nejen že se nepotkávají s inným odporem místního obyvatelstva, nýbrž naopak spíše jsou jím podporováni.
Tím si mžeme vysvtliti jejich asté úspchy proti

vládním

i

spojeneckým vojskm,

ptylují a skrývají.
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Pi

i

to, že se

snadno roz-

potlaení povstání asto neutrpí

sami ani tolik, kolik místní oby\atclst\() a ti,
kdož nemli s povst/mím nic spoleného. Ve vesnici Ivanovce u Blagovšenska dostaly se do knlometného
olin japonského oddílu ditky jdoucí ze školy. Nco poiu'\í>lalci

dobného se stalo v Tambovce a v jiných místech. V
témže rayon byl tlesn potrestán len Zemstva, vyslaný uklidniti znepokojené rolníky.
\'šechny nepokoje a povstání se obyejn vysvtlují
vlivem boIševick3xh agitátoru, seskupujících kolem sebe bývalé krasnoarmjce. Jest nesporno, že elementy
bolševické a jim píbuzné, kdykoliv vznikají njaké nepokoje, snaží se jim dáti charakter l)oje za vládu sojest teba vysvtliti, jakým zpsobem
tito agitátoi mohli získati vliv u selského obyvatelstva,
jež nedávno vítalo s takovým nadšením svržení jejich
povstání možno pozorovlády.
za druhé, v celé
vati pohnutky, jež nemají nic spoleného s bolševismem. Na p. v Kustanaji sehrály dležitou úlohu
spory mezi pisthovaleckými Ukrajinci a kozáky, snažícími se vypuditi pisthovalce bez ohledu na výnos
Zatímní \ lady. \^ amurské oblasti, ve vesnici Ivanovce,
povsta\ ší sedláci dali si název »selské lidové armády «,
a aby nebyli stotožováni s krasnoarmjci, dali si na
své prapory ne ervené stuhy, nýbrž nadpisy »Pro
vlast«. Cíle povstání bývají vyteny rzn: zavedení
»vlád}- lidu« ve form všeobecných selských rad, osvobození via;: ti od cizinecké nadvlády, ústavodárné shro-

vt. Pedevším

A

ad

máždní. Ve vtšin pípad vbec povstání nemla uritého cíle a byla svéráznou pomstou za »izdvatlstva^^
(cynickou svévoli) vlády (»Zabajkalské novosti« . 123
1919). Setkáváme se s projevy podobnými tomu, jenž
byl slyšen na stanici Kamyšet od zmocnivších se jí
»l)olševik«: »]My nejsme bolševici, jsme selský svaz,
bojujeme proti Kolakovi, knut a daním. « Za tetí jest
místy \ poNstáních i)ozor()vati úast selské inteligence,

r.
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mnoho vytrpla od bolševik a neschází ani pípad,
kdy za úast v postání byl zaten knz.
Toto vše nás nutí k závru, že máme ped sebou jiné
zievy, než jak se všeobecn V3^svtluje
povstání inscenovaná bolševickými agitátory
a nutno pátrati
po hlubších koenech událostí, odehrávajících se na
území Sibie.
Jedno z nejvtších povstání, proti nmuž byl namíen
citovaný píkaz Rozanova, vzniklo v jenisejské gubernii. O
podává jasný obraz tento výatek ze zprávy
pedstavitele sibiské samosprávy jenisejské gubernie:
jež

i

—

—

nm

zemdlc

»Ve smýšlení

v jenisejské gubernii v posledním roce nastal veliký obrat. V kvtnu 1918, když
byla v jenisejské gubernii odstraována sovtská vláda,
nejširší vrstvy
byly naladny urit proti

zemdlc

dkazem

bolševikm. Jasn3^m

mst

takovéhoto

pomru

je

Minusinsku

a v minusinském Újezd, nejvtším to Újezd v gubernii, byla svržena sovtská vláda samotnými zemdlci, kteí ozbrojivše se vi-

ten fakt, že v

dlemi, sekerami a pod., seveli

pinuceni

že bolševici byli

obklíili
tentokráte již

všech stran tak,
Ale na podzim tézemdlci téhož Újezdu

5 msíc,
msto a málem, že
s opaným cílem, t.

hož roku, za njakých

opt

msto

sovtskou vládu.

se

se vzdáti.

jej
j.

opt

neuchvátili,

aby znovu dosadili

A

od té doby povstání v gubernii neustávají. Tu v jednom, tu v druhém míst propukávají
a rozšiují se lidová hnutí, povstalci zachvacují celé
okruhy a nkde msta. Minulou zimu bylo v rukou povstalc po nkolik týdn msto Jenisejsk; nyní obsadili
msto Minusinsk a více než polovinu minusinského újezdu. V zim byl obsazen povstalci skorém celý kanský Újezd a znaná ást krasnojarského a ainského
Újezdu a taktéž piangarský kraj. Vbec není jednoho
Újezdu v gubernii, v kterém by se neobjevovaly veliké
i

nepoádky
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a

[x^wstání.

Na

\'zrst powstání

mly

vliv

krom

rcakní

politiky vuhcc, též

i

zpso])y, jimiž se

Tyto zpsoby jsou takové, že
povstání potlaovala.
vzbuzuji krajní nelibost veškerého o1)yvatelstva, které
odvrací se od vlády a její pi^edstavitel.
s odporem
Smetení s povrchu zem ohnm a meem celých osad,
popravy bez soudu, bití, rek visíce, znásilování žen a
dívek a jiná ádní páchaná vládními oddíly a milicí
v území povstání, ješt více je rozdmychují a množí
poet povstalc.
a vbec zloinné chování se
milice a jiných »ochránc« poádku vysvtluje se netoliko nízkými charaktery tch, z nichž sestává milice,
ale
tónem, který vychází se shora, direktivami osol),
jimž nyní je sven majetek a život obyvatelstva. Píkladem direktiv, vedoucích nevyhnuteln k nezákonnostem, zloinným a pro zemi zhoubným jednáním nižších pedstavitel vlády, jest na p. naízení, vydané
v zim roku 1919 plnomocníkem Vrchního vladae v jenisejské gubernii, gen. por. Rozanovem, o vedení boj
s protivládními živly. Pesný smysl tohoto ustanovení
je ten, že každVs kdo bude usvden v protivládní innosti slovem nebo skutkem, podléhá zastelení bez soudu a vyšetování. A ponvadž vykonávati toto naízení
je povinen každý zástupce vlády, Je pochopitelno, jaký
široký prostor pro nejdivoejší a nesmyslnou zvli a
násilí nad ol)yvatelstvem otevel se tímto inem gen.
por. Rozanova. Druhý pozoruhodný skutek téhož initele spoí\ al ve vydání naízení, jímž obyvatelstvu
vesnic a osad, ležících v pásmu pilehlém k dráze, kladlo se za povinnost netoliko dráliu chrániti ped poškozením, nýbrž zodpovídat za tato poškození v pípad,
že nebyla dána výstraha a vinníci nebyli nalezeni, až do
úplného zniení tch osad, v jejichž blízkosti byla tra
poškozena nebo vlak napaden. Analogické naízení bylo vydáno také s. velením. Ale, pokud se týe echoslovák, nutno v zájmu spravedlnosti podotknouti, že

ádní

i

i
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na innost jejich oddíl v území jenisejské gubernie
nedošly žádné zvláštní stížnosti.
Rozumí se samo sebou, že zemské orgány nemohly
neten dívati se na takovouto bakchanalii. Mimoádný

gubernský zemský

sjezd,

konaný v Krasnojarsku v

kvtnu

1919, posoudiv takto vytvoenou situaci v gubernii, a vloživ do svých protokol celou i^adu zpráv
z míst o zloinné a nezákonné innosti milice a oddíl,

pijal resoluci, v níž se mluví, že pro úspšný boj s
anarchií a nepoádky první nezbytnou podmínkou jeví
se zákonná innost všech zástupc vlády, což ve skutenosti není pozorováno a
gubernský zemský sjezd
upozoruje obany a vojenské úady. Zdálo by se, že
takováto, v nejvyšší míe loyální resoluce, vystízliví
horlivé samovládce. Ale nestalo se tak. Gem.
Rozanov se svými spolubojovníky i v tom uvidl urážku armády atd. a vydal tomu odpovídající rozkazy,
v jejichž dsledcích musel pedseda gubernského zem-

na

nezmrn

ského sjezdu rychle opustiti Krasnojarsk.

Na základ podezení v protivládních skutcích pro
zpsob innosti (vtšina vojenských úai

demokratický

d nedlá rozdílu

mezi demokratismem a bolševismem)

daly se zatýkání a jiné represalie proti zemským pracovníkm. Tak bývalý pedseda guberniální zemské
úpravy J. V. Kazancev ml býti zaten proto, že na
podzim roku 1918 odepel na hostin, poádané na poest anglických hostí, vstát, když opilí ruští dstojníci

poali zpívat carskou hymnu a proto, že podepsal protest proti zatení Direktoria, a od tch dob je nucen se
skrývati.

V beznu

1919 byli arestováni skoro všichni

lenové jenisejské újezdné zemské úpravy pro podezení v j)rotivládní innosti.
Pokud se týe povahy lidových povstání v gubernii,
tu nehled na to, že tato povstání ve vtšin pípad
jsou vedena hesly sovtské vlády a
ele jich stojí pe^'
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vážn bolševici, j)cce ncniaji úpln a jasn vyslovený
hcilšcvický ráz. \ podstat jsou spíše prost aktem protestu proti existujícímu režimu a též proti mobilisaci a
(laním. \
místech, obsazených povstalci, »socialisuje
se« pouze majetek tch, kteí utekli. Specificky bolševický odstín p-ijímají povstání na sebe proto, že bolševici jí;ou nejaktivnjšími ze všech tch skupin, které
picházejí do styku s lidem.
V jiném dvrném dokladu plnomocníka krasnojarského jezdného zemstva N. R. Verdennikova, dato-

vaném 30. ervence 1919, je popisována innost vládních oddíl p-i potlaování pov^stání v stepno-badžejském okresu krasnojarského Újezdu takto:

»Osm

verst od St. Badžeja leží vesnice Orješnaja.
projíždní touto vesnicí pirekvapil mne její pustý
vzhled. Vesnice byla doslova vymelou. Domy byly
pusty, v nkterých z nich byly pouze dti a ženy. muže
nebylo vidt. Z rozhovoru s pozstalými jsem poznal,
že procházející vojenské ásti odebraly jim všechny
kon a krávy, vzaly všechny vozy a veškeren cenný
majetek. Vesnice byla v pravém slova smyslu vyloupena. Slzící ženy prosily mne, abych jim pomohl, nechápajíce, pro takové neštstí je potkalo. Dti hladosdlili, že za
vly, nebylo pro
mléka. Pi tom
ti dny budou spáleny jejich domy. Tžko vylíiti, co
jsem vidl.
v jiných, byli nkteí násiln
V^ této vesnici, jakož
mobilisováni a odešli s rudou armádou. Jejich rodim
Pi^i

n

mn

i

dle jich slov hrozil trest.

Badžej pedstavoval vojenský tábor. Místní obyvatelstvo nebylo vidt. Zídka l)vlo možno ipotkati staeny a dti, ostatní obyvatelstvo odešlo za rudými,
vzavši sebou svj majetek. Dle zpráv, které jsem doSt.

byl tam díve ped píchodem Kolakových vojsk
na místo zemské úpravy zízen sovt, fungovala zásostal,
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bovaci organisace, byla zízena továrna na obuv, zásobující rudou armádu obuví, továrna na patrony a dokonce sirkárna. Po odchodu rudých našly se zásoby

cukru a petroleje. Všechna pole, jak jsem zjistil,
byla na jae oseta.
Ve vojenském štábu konala se poprava chycených
v lese rudých
tch, kteí byli násilím mobilisováni a
cestou od rudých utekli.
Mrtvoly popravených se nezakopávaly a rozšiovaly
po osad mrtvolný zápach.
V den mého píjezdu bylo porubáno 70 lidí. Nebylo
žádného vojenského polmího soudu. St. Badžej bylo
usneseno úpln zniit, všechna stavení spálit, vyjímaje
kostel, vysthovaleckou nemocnici a faktorii. Takté.ž
sdlovali, že plukovník Rozanov dal rozkaz vyvraždit všechno lotyšské obyvatelstvo mužského pohlaví od 16 do 45 let.
Za mého pobytu a ped ním bylo spáleno v badžejském okrese pt vysthovaleckých osad a dvanáct samot. Obyvatelstvo jejich bydlelo pod širým nebem
u spáleniš. V samotném Badžeji, nehled na píkaz
vojenských úad, nepáliti dosud stavení, kozáci zapálili za mého pobytu 7 statk.
Pozstalému obyvatelstvu kozáci a vojáci sebrali do
slova všechno. Dle zpráv uprchlík, když oddíl kozáku
pijel do kterékoliv ol)ce nebo na samotu, pedevším
žádal vydání penz. Na žádné ^prosby nebo dkazy o
tom, že nemají co dlat s bolševiky, nebyl brán zetel.
Pod hroz])ou zastelení odebíral se veškerý cenný majetek, zlato, obleky, samovary, nádobí, kosy, pluhy,
kon, krávy, ovce, vozy atd. a potom
byl sípálen.
obilí,

i

mn

dm

si
to, co zbyly sebrány ku pevezení

Zniené rodiny nemly možnost
stalo,

nebo vozy

a

kon

odvézti

odebraných vcí.
Pobyv v Badžejsku den, opustil jsem
394
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jej

s

tíživými

«

pocity, lioricí doiiiy, krvavé popravy a mrtvolný zápach vvtvonly takové ovzduší, že zstati tam déle nebylo možno. Bylo nutno miti silné nervy, aby bylo
možno klidn dívati se na všechno to, co se tam dálo.«
Ku konci svého dokladu, podotknuv, že s. vojsko
k obyvatelstvu chová se humánn, dodává:
by
»Obyvatelstvo oekává poi^ádek a zákonnost,
pišel od kohokoliv a v nezákonných skutcích vlády
vidí skutený bolševismus. Akoliv je to smutné, musím zde poznamenati, že rudí vojáci dle zpráv obyvatelstva chovali se k jejich majetku šetrn a nic nebrali.
Totéž nelze íci o ruském (Kolakovském) a italském

a

vojsku.

Tak

možno
jejich

v stepno-badžejském okresu
situaci
zkušenosti len ruské samosprávy, jehož ne-

vylíil

z vlastní

nijak podezívati ze sympatie k

bolševikm

a

vlád.

Nakonec uvedeme ješt názory E. Kolosova, lena
Všeruského Ústavodárného Shromáždní, voleného za
jenisejskou gubernii, na celou situaci a na úlohu Cech.
Kolosov. starý a vlivný kdysi vdce sedlák stední
Sibie, jeden z nejúpornjších protivník sovt, organisátor ozbrojeného povstání
proti sovtské
vlád, pedseda zemdlsk\'ch sjezd, jenž šel v prvních
adách branného vystoupení proti bolševikm v roce
1918, jenž také nikdy nevyhýbal se boji proti nim,
znepokojen ztrátou selských mas práv svého bývalého psobišt, protestuje proti vydanému rozkazu o
obsazení sibiské magistrály s. vojsky. Ve svém dokladu, nadepsaném »Píkaz pl. Prchaly a klidné obyvatelstvo jenisejské gubernie«, pedloženém v kvtnu
19 1 9 s. vedení, podává charakteristiku povstání a celkový obraz za s. ochrany takto:
»Na ulicích Krasnojarska byla vylepena vyhláška
cskéhí^ plul<o\níka M. V. J'rchal\', náelníka II T. s.

zemdlc

—
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stel, (livise o tom, že eská vojska berou pod svoji
ochranu linii dráhy a klidné obyvatelstvo v pásmu,
širokém deset verst po obou stranách dráhy, na jih
na sever. Žádná násilí proti pokojmé.mu obyvatelstvu
a úkladná ohrožování života echoslovák, jakož
místních ruských oban nehodlá pl. Prchala, jak píše
ve svém prohlášení, trpti. Kdo nepodídí se naízením
s. a jiného spojeneckého velení, bude písn potrestán
mluví se dále v prohlášení
»nevyjímaje trestu
smrti «. Tato opatení, tak krutá, akoliv pro nás i ne
zcela neobyejná, ponvadž mli jsme již píležitost
jim pivykat za ruských vlád, iní se pl. Prchalou dle
jeho slov: »s jediným cílem poskytnouti pokojnému
obyvatelstvu v chránném pásmu možnost užívati svobody a bezpenosti a proto oekáváme
mluví pl.
Prchala v posledních ádcích své vyhlášky
že všichni dobe smýšlející obané pijmou to pízniv a s plnou
i

i

—

—

—
—

d vrou.

Tímto zpsobem pl. Prchala nestará se pouze o
ochranu železniní linie, tak dležité a nezbytné pro
celé s. vojsko. Je naplnn starostí také o zájmy pokojného obyvatelstva jenisejské gubernie, jež on vyhlašuje za stejný

cíl

se

zabezpeením pravidelného

(pro-

vozu železné dráhy. V závrených slovech apeluje
pl. Prchala na klidné obyvatelstvo pedpokládaje, že
naízení bude jím pijato pízniv a s plnou dvrou.
Není žádné pochyby, že mezi tímto obyvatelstvem
v každém pípad najdou se, jestli se již nenašly, jednotlivé skupiny, obzvlášt z vyšší, reakn smýšlející
buržoasie, které vele pivítají rozhodnutí pl. Prchaly,
chránit jejich zájmy zpsobem, jak eeno ve vyhlášce.
Ale to budou osamocené a pomrn nepatrné skupiny.

Pokud se týe ohromné masy klidného, (pracujícího
a naprosto dobe smýšlejícího obyvatelstva jenisejské
gubernie, tu ono ])ijme a
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již

i)ijímá

\'y

hlášku náel-

nika Jll. divisc s nepokojeni a nepc)clu)i)eníni. Úloliou
náslcdnjících ádek je vysvtliti, pro je tomu tak a

zvlášt

^íci,

pro

vzniká takovéto nepochopení a ne-

pokoj.

\'ydávaje svoji

úpln nový

vyhlášku

našemu

pl.

jako

Prchala,

lovk

oividn nevdl,

že
donaprosto
jenisejské
gubernie,
klidné obyvatelstvo
smýšlející, trpí netoliko násilnostmi od zlých lupi, s nimiž zápasí vláda, ale také od samotné vlády.
Když v Omsku ješt v zái^í a potom v listopadu byly

a cizi

životu,

be

provedeny dva státní pevraty, organisované reakními, monarchisticky smýšlejícími vojenskými a obchod-

n-prmyslovými kruhy, tu v celé Sibii v jenisejské
gubernii poaly zemdlské nepokoje. Návrat k starému poádku a znovuvzkíšení zpsob staré vlády velmi siln úinkovaly na zemdlce. Jejich chování se poalo rychle mniti. Na jae a v lét roku 1918 zemi

dlci naší gubernie všude povstávali proti bolševické
vlád a radostn, s dvrou a se sympatiemi vítali
s. vojsko. Na nkterých místech z vlastní iniciativy
povstávali proti sovtské vlád, organisovali znané
oddíly po 6
7 tisících lidí, ozbrojovali se ím mohli
proti sovtské vlád a šli v masách na rudé vojáky.
Podobná povstání dala se proti sovtské vlád ješt
díve v sousední irkutské gubernii, na píklad v okolí

—

Ceremchova a v balaganském Újezdu, kam sovtská
vláda posílala zajaté Maary a Nmce, aby zbranmi
uklidovali zemdlce, zrovna jako dnes tam posílají
Cechy a snad Italy.
Písn odmítavé stanovisko k sovtské vlád zaujali zemdlci jenisejské gubernie ješt v ervnu 1917
v prvé period revoluce.
Pi volbách do Všeruského Ústavodárného Shromáždní kandidátní listina ís. 3., kterou moji soudruzi
strany socialist-revolucioná vvstavili proti listin
i
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l)olševik a v jejímž ele stál M. V. Fomin, ubitý nyní
v Omsku vojenskou vládní kamarilou v noci na 23.
tato listina, nehled na hrozby a tlak
prosince m. r.
bolševik, kteí byli již tu dobu u vlády, soustedila
okolo 400.000 hlas, ponejvíce ist zemdlských.

—

Takový

byl stav

ped rokem

a

pl rokem

;

bolševici

isolovanými od masy kliflného a blahovolného
obyvatelstva a pinuceni byli opírati se o rudou armádu. Jejich vláda stala se nenávidnou a tíživou a
tehdy, když poalo povstámí eské armády na jae
roku 191 8, ve vesnicích zemdlci vítali Cechy jako
vykupitele. Jestli v nkterou vesnici minulého roku
na jae pišel maarský oddíl, nebo hlídka rudé armády, tu oni vydávali se za Cechy a tehdy zemdlci
odkrývali jim všechny tajnosti. Nyní naopak v týchž
vesnicích musí eši se vydávati za rudé vojáky, aby
od zemdlc dozvdli se jakékoliv zprávy. Tak zmnily se od tch dob lidové masy.
Nyní pl. Prchala, aby pinutil zemdlce k podávání
zpráv, musí ipsáti takovéto výhružné ádky: »Každ<'',
kdo v as meoznámí podezelá hnutí ve zcizeném pásmu, bude pohnán k písné zoflpovdnosti.« Ped pl
rokem nemuseli eši používati takovýchto hrozeb a
byli zpravováni o všem, co protivník dlá a k emu se
pipravuje.
Aby bylo možno pochopiti, jak a pro se toto stalo,
nutno si uvdomiti ne pouze ipíiny povstání a djiny
jejich vzniku, ale obzvlášt i to, jak se potlaovala.
V" jenisejské gubernii, když souasná vláda dala se
v Omsku jasn reakní cestou a ubírala se ím dále tím
více po cest návratu k starému režimu, vypukla povstání skoro všude, na severu
na jihu, na západ východ gubernie. Zaala v tomtéž minusinském Újezd,
jehož zemdlci sami svrhli sovtskou vláflu. Potom
penesla se na eku Manu v stepno-badžcjský okres

ocitli se

i
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i

krasnojarskélu) Újezdu, nynjší kaniaragskou frontu,
v sousední kraje kanského Újezdu, takže ze 45
voloslí tolioto Újezdu je vice jak ticet pét v rayon po\stánl. Tak nvní gubernie lioi^í poínaje od Angary
a jižilílio jenisejského zlatého dlního obvodu a kone
míst v ležícími ve stedu gubernie u msta Krasnojarska. železnice je ohrožena s jedné strany se severu
smrem pes Tasjejevskou volost a od Angary a s druhé od jihu oddíly v obvodu eky Many. Vláda dosud
ono skoní, nikdo
není s to povstání potlaiti a

potom

ím

neví.

tchto zemdlsk^^ch povstání zúastovaly
a zúastují se nejrznjší vrstvy obyvatelstva. Zúastovaly se jich
dosud se zúastují živly pímo zloinné, jichž je tak mnoho na Sibii a taktéž sbhové.
Ale kdyby povstání opíralo se pouze o tyto živly, tu
potlait je vojenskými prostedky nebylo by tak tžko,
akoliv
k tomu byli bv nutní ne takoví náelníci, jako jsou dnešní velitelé vládních oddíl druhu atamana
\ šech

i

i

Krasilnikova, jehož úplná bojová nezpsobilost ukázala se již v armád gen. Gajdy ped Irkutskem na

ece Blé. Nebezpeí,
dají se z kohokoliv, v

jež

pedstavují povstalci,

žádném

a

sklá-

pípad nespoívá

v jejiném.
Nebezpeí tkví v tom. že povstalci mají sympatie
mezi klidným obyvatelstvem a že tato sympatie nebyla
vytvoena samotnj-^mi povstalci, ale skutky vlády, zpsoby potlaování povstání a vbec methodami, které
se praktikují nynjšími ruskými úady.
jich

vojenské

síle,

ale v

úpln

Nejsevernjším místem povstaleckého obvodu

je

m-

které poátkem zimy, v listopadu bylo
\ zato bolševiky.
Tamní obyvatelstvo 'pijalo tuto zmnu vlády s píznanou ruskou neteností. Neprotivilo
se bolševikm, ale také je nepodporovalo. Bolševici se
tam udrželi dva msíce. Díve než v dsledku nástupu
sto Jenisejsk,
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vládních oddílu, opustili

nkolik

ítající

set

msto,

oban,

sestavili seznam osob,
kteí mli býti ubiti. Tak

aspo

udávala pozdji vládni zpráva, uveejnná v novinách. Ale z tch, které oziiaiH, ubili bolševici v Jenisejsku pouze nkolik, všeho asi 20 lidí, na ostatní nebylo kdy. Pi tom nkolik Udí dle své zvyklosti umuili
a mrtvoly ubit^^ch vhodili do sklepa vznice.
Když bolševici v Jenisejsku byli potlaeni, zaaly
nové popravy obyvatelstva, tentokráte se strany vládních vojsk. Jenisejsk má pouze 7.000 obyvatel. Bhem
nkolika dni šílených poprav bylo zasteleno, ubito a
utopeno v ece více jak 700 lidí, t. j. 10 procent veškerého obyvatelstva. Poípravy dosud trvají, ponvadž dosud je tam v innosti vojenský soud, a kolik lidí vbec
zhyne, není možno íci. Vládní vojska nešetila nikoho,
ani ženy, ani dti, ani muže. Popravami byly vyrovnávány osobní úty, hubili se lidé z osobní nenávisti nebo
ze zištnosti. Kozáci, aby stílením neplýtvali náboj,
vymyslili nový zpsob poprav: shazovali živé lidi pod
led Jeniseje. Toto se nazývalo »odesílat v Turuchansk«.
Bodáky a nahajkami zahánli odsouzené k prosekaným
místm v ledu a tam je topili. Nad celým mstem nesla
se hrozba strašného teroru a nikdo z nejmírnjších

oban

nejlépe smýšlejících
nemohl býti jist, že se ne-j
stane obtí jakéhokoliv násilí, nebo, jak se vyjaduj*
pl. Prchala, »zloinných napadení«.
Úpln totéž dlo se na jiných místech na cest do
Jenisejska. Na p. v osad Kazainské bylo ubito více
než 60 lidí, mnohé zrovna tak vrhali pod led. Stal se

pípad, že
i

s

du

vrhli

pod

led

ženu podezelou

díttem v náruí. Kozáci
i

»s

z Jenisejska, pokud tam byly
a
odešli do tajgy k zlatým
postupovati proti proudu x^ngary. Tam, do jižní

Bolševici
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bolševismu

koenem «.
vytlaení

provádny popravy,
poali

z

toto nazývali vymýtit zra-

dolm

nim poslán z Krasnojarska oddíl miureni. Oddíl i)išel do osady Kartko a
prost
dal se netoliko do potlaování bolševik, ale
okrádal klidné obyvatelstvo. Jeho náelník ])yl ])nnucen za to potrestati nkteré své podízené bitím, ale
toto málo chránilo obyvatelstvo od dalšího pronásledování. Takovéto chování vládního oddílu nemže se
zdáti píliš podivným, nebo oddíly míHce nyní obzvlátai^w

l)vl

prtti

lice zvláštnílu)

i

št asto verbují se ze starých etník doby carskélio
režimu, zvyklj^^ch rzným násilnostem.
Po potlaení povstání v Jenisejsku, akoliv tam
vlastn nebylo potlaeno, ale pouze peneseno na jiná
místa a obsáhlo pi tom mnohem vtší plochu, zaaly
operace proti ainským bandám št. kap. Šetinkina. Na
severu ainského Újezdu udržela se sovtská vláda do
dubna. Stediskem a sídlem štábu byla osada Bolšoj
Uluj, ležící 50 verst severn Ainska. Tam mezi jiným
bolševici z nemocnice zídili svoji polní nemocnici. Od
požadovali bolšeA'ici piznání své vlády a za
nepiznání krut trestali. Tak v únoru byla spálena vesnice Iginka proto, že nechtla piznati sovtskou vládu. Vdouce o tchto represáliích, poali zemdlci
chovati se k bolševikm pokorn, neuznávali sice jejich vládu, ale také proti ní neprotestovali. V takovýchto pípadech snažili se také bolševici nedráždit

zemdlc

píliš

zemdlce

elementm,

a

zakroovali hlavn proti takovým

ist zemdlskému
popm, obchodníkm, lékam, obzvlá-

které

nenáležely

k

prostedí, proti
št, jestli tito nechtli léiti v jejich nemocnici, a proti
uitelm. Tak v osad Novo-Glovské byl zastelen uitel V. M. Ostikov, kandidát strany sociálních revolucioná do tJstavodárného Shromáždní. S ním byla
zastelena jeho dcera, taktéž uitelka.
\' beznu zahájen byl nástup vládních vojsk na sever na vesnici Malou Kozlovku a Olchovku, vzdálené
26
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—

10 verst od stanice Ainské. Prviii dva útoky však
skonily pro vládni vojska neúspšn, bolševici je odrazili. Tehdy na zastávku Tarntino bylo pivezeno dlostelectvo a ze šestipalcových dl poali stíleti po
vesnicích. Když poalo bombardování, odešli bolševici
hloubji do kraje. Zemdlci se také rozutekli po tajze
a samotách, zstavivše osudu veškerém svj majetek.
Dne 3. dubna vládní vojska obsadila Kozlovku a zstala v ní pt dní. Jak Kozlovka, tak i poblíže ležící 01chovka byly vládním vojskem spáleny. V tchto vesnicích bylo v jedné 135 usedlostí, v druhé 200 ve dvou
ulicích. Za njakou dobu zemdlci, obzvlášt ti, kteí
necítili žádné viny a náleželi ke klidnému a dobe smýšlejícímu obyvatelstvu, poali se vraceti do svých vesnic. Tehdy v Olchovce je kozáci svolali, sehnali všechny muže a každého desátého zastelili a ostatním nabili. Represálie však nepestaly pouze na stílení a bi8

Mimo to byly provádny hromadné krádeže. Zemdlci jjž tak mnoho utrpli, nebo pi požáru, když byly spáleny jejich vesnice, znieno bylo mnoho majetku.
Zahynuli také lidé, starci a staeny, kteí nemohli vas
odejíti. Shoelo mnoho obilí, obzvlášt ve vesnici Labsiše a Kozlovce. 'Shoel i tažný skot. Nejvíce práv
utrpli, kdož nejmén zúastnili se povstání a asto nemli s ním vbec nic spoleného.
Kozáci, kteí takto uklidovali zemdlce tchto vesnic, byli z téže pokrovské volosti jako oni. Kozácké
stanice jsou od nich rozloženy ve vzdálenosti 18
20
verst. Zemdlce uklidovali kozáci takto: když pišli
do kterékoliv vesnice, aby provedli exekuci, tu vzadu
za jejich orldíly jely obozy z jejich stanice a na tyto
obozy ženy a otcové kozák nakládali majetek zemtí.

—

dlc

odváželi

dom, nebo nemli

daleko. Brali
všechno, poínaje hospodáskými stroji a kone samovary. Skot odhánli. Ty, kteí protestovali, obviovali
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a

Z
st

pro
al)y se vyhnuli násilnostem a

SNinpatie k l)()lšcvikiiin a hiuílo
je zabili.

Zemdlci,

jini iial)ili nt:í)o

krádežím, nkdy se vykiii)ovali. Tak v Novojelovsku
zaplatili 30.000 rublu, aby je nevypálili. Ale pi^es to
])ylo tam spáleno 26 domu tch zemdlc, které pokládali za bolševiky a asi 30 z nich zabili. Z vesnice Timonina (170 staveni) vyslali její obyvatelé k vládnimu
vojsku deputaci, v níž byl pop, jejž skrývali ve sklep

ped

bolševiky.

Timoninu

ušetili, ale vyloupili

ji

a na-

každému desátému. Tímto zpsobem uklidovali
ve všech vesnicích v severní ásti ainského
Újezdu. Prostedky k uklidnní byly kontribuce, stílení, ubíjení, pálení vesnic a bití. Bili bylo provádno

bili

zemdlce

všude. Nejvíce utrply následující volosti: ulujská, poKozáci, kteí
krovská, novojelovská a novonikolská.

provádli represálie,
želi z

Ainska.

Opilí

obyejn

vodku piváznásilovali ženy. Naloupené vci,
byli

opilí;

neodváželi do svých stanic, tak je prodávali
ainským spekulantm, zaež dva spekulanti byli na
rozkaz gen. Rozanova dne 12. dubna 1919 pokutováni,
každý desetitisíci rubly
Abych ješt více osvtlil tuto situaci, uvedu ješt jeden píklad, nikoli z innosti vládních oddíl v Ainsku, ale na druhém konci gubernie v Kansku. Dne
Kansku povstání, ne27. prosince 1918 vzniklo v
známo kým organisované. Na základ obvinní, že organisoval toto povstání, které mlo dle všech známek
provokativní charakter, byl mezi jinými zaten starosta msta Štpánov, len stední frakce strany socialist revolucioná. Jeho vinu posuzovala zvláštní vojenská vyšetovací komise, která zjistila, že starosta
msta Kanska Štpánov nemá žádné viny na povstání.
Táž komise mimo to zjistila, že v Kansku v záležitosti
nkolika osob, souzených souasn se Stpanovem, figurovaly podvržené dokumenty. Ponvadž toto všechjestli

je

.

.

.

mst

26-^
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no bylo zjištno oficielní \ ojenskou vyšetovací komisi,
bylo rozhodnuto vStpanova osvobodit, ale pes to bvl
Štpánov ponechán ve vzeni i nadále, ba ješt vice:
nktei dstojnici z oddilu Krasilnikova, operujicíh(j
v kanském Újezdu, pokoušeli se vyvléci Stpanova z
vzení, aby jej popravili. Tyto pokusy selhaly, ale když
byl jmenován gen. Rozanov, tu z Kanska byla k
poslána prosba o dovoleni povsiti Stpanova. Na tu)
prosbu následoval souhlas a osud Stpanova byl rozhodnut.
Na šibenici byl veden Štpánov ve dne pes msto
na nádraží. Musel jíti kolem bytu, kde žila jeho rodina,
jeho žena a dv dítky. Spatili jej z okna a bželi za
ním na nádraží. Tam, ped oima ohromného davu, za
pítomnosti ženy a dtí, kteí nevdli, co hrzou a
žalem mají poít, Stpanova obsili a jeho mrtvolu povsili vysoko u nádražní vodárny. Tam visel 29 hodin,
pod ním projíždly vlaky a v Kansku si vypravovali:
»Hle, starosta msta Kanska. « Štpánov, díve než mu
vhodili oprátku na krk, zvolal:
žije Ústavodárné Shromáždní !« Ale lidem, kteí jej popravovah,
bylo lhostejno, kdo je on a jaké jest jeho politické pesvdení. Se Stpanovem vyrovnávali osobní úty bývalí tajní policisté carského režimu, které kdysi odhalil
a kteí nyní znovu dostali se k moci. Vynutili si jeho
popravení.

nmu

»A

Této nelidské poprav vyrovná se celá ada fakt:
popravy rukojmí ve vzení v Krasnojarsku. Tyto popravy pedí všechny hrzy sovtských vznic a navrací nás ne snad ve stedovk, ale k dobám prvotní
ukrutnosti, kdy lidé žili jako zvíata.
O dsledcích tchto fakt, jichž bylo by možno ješt

mnohem
je

více uvésti,

nemže

takto formulovat: klidné a

telstvo
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jenisejské

gubernie

býti pochybnosti.

dobe
trpí

Možno

smýšlející obyvanyní násilnostmi a

«

»zluiiiiiýin ohr()ž(nániin«

svélio žixota nikoliv jen se

strany jak3^clisi loupežných tlup. ale také, což je obzvlášt, (llcžito, se strany zástupc vládní moci a jimi vedených trestních oddíl, t. zv. zvláštního urení.
Tento základní fakt eský pl. Prchala nevzal v úvahu
ve svém píkazu a jestli jej i nadále nebude bráti v úvahu, tu
ješt více zaliti naši zemi krví, než je
nyní zalita krví se strany oddíl zvláštního urení, ale
on nedá jí mír, a nedav jí mír, postaví své vojsko v úplné bezvýchodnou situaci; ale východisko z této situace pi^ece existuje.
Jestliže skuten pl. Prchala chce se postarati, aby
klidné obyvatelstvo uchránil pi^cd násilím a »zloinným ohrožováním « s kterékoliv strany, musí pedevším po celé linii dráhy zavésti písnou disciplinu ve
všech tam dlících vojskách a ve všech oddílech jakéhokoliv urení. Musí to zaíditi tak, aby tmito vojsky

mže

inno

klidnému a dobije smýšlejícímu obyvatelstvu žádné násilí, aniž jakékoliv ohrožov*ání, tím mé»zloinné ohrožování« jeho života. Jestliže ochranu
zájm tohoto obyvatelstva postaví na tento základ a
touto cestou skuten provede zabezpeení tch práv,
které on chce zabezpeiti, thdv obyvatelstvo opt pone se chovati k Cechm tak, jak se k nim chovalo ped
pl rokem a tehdy všichni povstalci opt budou isolováni a boj s nimi rychle a snachio se ukoní, tehdy
všechny vážné veejné organisace pijdou na pomoc Cechm a zavedou v gubernii ten mír a poádek, jehož
všechno obyvatelstvo si peje, ale jejž dosáhnouti ne-

nebylo

n

mže

již

tak dlouho.

To

jest jediuý

zpsob,

jak uklid-

zemi a pokud nebude použit, nejlépe myšlená opatení pl. Prchaly budou vyvolávati v širokých vrstvách
obyvatelstva pouze nepochopení a vzrušení.

nit
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«

Možno
organisace.

pi tom dlaly
O tom mluví následující výatky
se tázati ješt, co

samosprávných sibiských initel.

»Pokud

se

—

týe

politické

ze zpráv

—

praví se
socialistických stran
tu život v nich úpln zanikl. Jednotliví

v dokladu
pracovníci pokraují ve své innosti, ale organisovanou
práci není možno pozorovati.
Z censových skupin nejvtší úlohu hraje obchodnprmyslová tída, ale pouze tím, že kií o svém patriotismu. Ve skutenosti pak stará se pouze o svoji kapsu.
Dokonce pro záchranu základ své vlastní obchodnprmyslové tídy neprojevuje obzvláštní innosti, nebo i toto je spojeno s jistými obtmi a k obtem je tato tída neochotna.
Duchovenstvo ve své masse je výlun pohlceno
svými stavovskými zájmy a pozoruhodnjší úlohu ve

veejném život
Úednictvo je
sivní.

nehraje.
taktéž v politickém život

Uitelé velkou vtšinou

Podobný obraz

kreslí také

slouží

úpln

pas-

na vojn.

zpráva pedstavitele tom-

ského gubernského zemstva:
»Cinnost odborových organisací skoro niím se neprojevuje; dokonce pi posledních volbách do mstského zastupitelstva projevily odborové organisace málo aktivnosti, nebo ást odbor volby bojkotovala.
U dlnictva bylo možno pozorovati velikou lhostejnost.
nepracuje.
V odborových svazech se
Strana socialist-revolucioná a strana sociálndemokratická jsou donuceny žíti nelegáln a niím se
neprojevují. Situace tisku je taková, že nemže vycházeti ani jcdin}'- demokratický list.«
Jak naproti tomu užila svého vítzného postavení

tém

»státotvorná« protirevoluce, o tom ást prozradily rzné aféry vysoce postavených osob, jež tu i tam pece
se ])rova]ily na vcnek. Tak na píklad, zatím co Kola-
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týl
ková armáda byla polonaliá, hladová a rovnž
trpl ncflostatkcm, penechával hlavní náelník vojenské dopravy gen. Kasatkin za 20. 40.000 rubl vagóny, urené pro dopravu vojenských poteb, rzným
spekulantm pro jejich soukromou spekulaci s bídou
obyvatelstva. innost jeho konen 4;ak vzbouila mysli, že musil býti zaten. Pi tom našlo se u nho 5 m.ilion rubl. Byl postaven ped soud a odsouzen na 6
msíc, avšak s tim dodatkem, že trest si odpyká až po
ukonení války. A hned na to svena mu nová zodpovdná úloha: byl jmenován generálním ubytovatelem
omského vojenského okruhu. Jinou, praktickým smyslem vynikající osobností Kolakovy vlády, byl ministr
zásobování Zefirov. Tento »vydlal si« obchodem s ajem 8,000.000 rubl. Avšak vbec ani zaten nebyl.
mezi národem a vládou v Sibii
Za takových
bylo pirozeno, že politickým, uvdomle ideovým povstalcm strach ped vládní mocí, zoufalství a touha
po pomst vlévaly stále nové a nové síly, jejichž odhodlanosti tžko vzdorovaly vládní oddíly. Povstání
pokraovalo tak úspšn, že povstalci ze svého území
i

—

pomr

stvoili vlastní

státní

teritorii,

vlastní vládou, voj-

s

skem úady.
Za povstalce postavily se urité eserovské politické
kruhy na magistrále. Tyto kruhy snažily se rozšíiti
i

i

protikolakovské území, sjednotiti povstaleckou frontu,
dáti hnutí odpovídající operaní pláiu a uritý spolený
s Kolakovskou diktaturou. Nejiniskutených bolševik, ba anarchist
podídily se spolené disciplin. echoslovák se obávali, boje s nimi si nepáli. Také
podle pání ústed-

politický cíl: boj
ciativnjší oddíly

i

i

ního vedení organisované ásti sjednocené fronty nemly napadati s. ešelony a nemly pekážeti jejich pohybu na východ.
Uskuteniti tento plán bylo ovšem tžkým úkolem.
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«

Tžko

bylo udržeti všechny partizánské oddíly na uznebylo možno zabrániti provokaci. Pes to
initelé eserští se domnívali, že úloha se jim zdaila. vSnad možno skuten viti, že nebylo pouhou náhodou, nebyl-li ani jeden s. vojenský transport, jedoucí na východ, vyšinut z kolejí a nebylo-li pi všem
»rozvalu« a neposloucháni bojových píkaz žádné porážky a skonila-li vojna na linii tím okamžikem, kdy
byla zastavena s naší strany.
Ostatn to konen zpozoroval
eský štáb žádostivý boje a nejednou dokonce mrzut to konstatuje.
V dob, kdy hlásí se pepadávání kolakovských oddíl a prudké boje jejich, v eském úseku »k vtším
výpravám nedochází, protože bandy se bojí našeho
vojska a prchají ped ním flo tajgy, kde nejsou možný
operace. « (Inf. zpráva 2. st. div. i8. záí 1919). »V otevených bojích s ruskými vojskv bandité odnášejí
si porážky, s našimi oddíly boje vbec nepijímají.
(Tamtéž.) A dne 21. záí pi zpráv o velikých bojích
i
porážkách kolakovc zpráva opt konstatuje, že
povstalci »s Cechy boje nepijímají. « Proto prý
podle hlášení ze dne 30. záí
ani široce založená
tiuchtetská operace nedala uspokojivých výsledk. Dne
18. íjna oznámiv, že kolakovci a Poláci v krvavých
bojích proti pesile (10.000) povstalc nuceni ,s tžkými ztrátami ustupovati
(polský oddíl ve 3 dnech
ztratil 45 mrtvých a 170 ranných)
štáb 2. s. divise
žaluje, že dobe informovaní povstalci drží se stále
své taktiky, nepijímati boj s echoslováky; že výpravy proto nedávají výsledk; že na eských úsecích povstalci neprojevují zvláštní innosti; že následkem všeho toho i lidé, kteí ochotn chodili na výpravy, podléhají rozarování. Dne 20. íjna pak konstatovav tžké
porážky vládních, hlásí úplnou neaktivnost band v eských rayonech. A to. listopadu už oznamuje, že do-

d

a

vbec

vdí

i

—

—

—
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k(jncc už »ncl)ylo ani

jcdnohu pípadu i)orušcní

trali.«

Ve snaze yhnouti se boji s námi, podle vy])ravování
pedsedy sibiského komitétu Ostavodárného Shromáž\

na s. oficielního zástupce v Irse komitét
kutsku, se žádostí, aby s. vojsko nebránilo rozšíení
frontv do obvodu msta Trkutska a zachovalo tutéž

dní, obrátil

i

vi lenm
vi

Ústavodárného Shromáždni,
neutralitu
Krasilnikovi pi omském pokterá byla zachována
jascož je pochopitelno
vstání. Dostali prý však,
nou a uritou odpov, že »s. armáda na svém úseku
krut a bez milosti potlaí každé povstání proti Kolakovi,
je podnikáno k3'mkoliv.«
Ve skutenosti s. velení udlalo ješt více: Když

—

—

a

moc vojenské diktatury nestaila na podmanní ruského lidu, když jí zbýval bezmála pouze pruh obsazený
s. bodáky, objevila se pojednou nutnost podepíti stísnné Krasilnikovce, opustiti stanovenou hranici pásma
a dobývati zpt pro Kolaka »sebeurivší se Sibi«.
A že za takového bezideového žoldnéství napodobovali
vrní Cechoslováci na nkterých místech rozanovské vzory, možno si pedstaviti.
Zejména nkteré ízné eskoslovenské velitele nai

Kolakovo »mužné
rozkazm rozanovského

dchlo
k

nemilosrdenství« a svedlo je
stylu. Tak na p. na železnici

Nikolajevsk-Ainsk vydán byl eskoslovenským velitelem rozkaz bráti rukojmí ze sedlák z míst podél železnice, kde djí se nájezdy povstalc. V pípad, že by
nebyli vinníci v niení dráhy vydáni nebo vyšeteni,
mli ve sm3^slu rozkazu za vše zodpovídati rukojmí. Také anketa tomské gubernie stžuje si na »násilí, ukrutnosti a vyzývavé chování cizozemských oddíl «. Žaluje;, že když ^pedseda gubernské zemské správy bhem
vyjednávání s jedním z místních eskoslovenských velitel dovolil si poukázati na nespravedlivost a nepípustnou krutost uvedeného rozkazu, ízný velitel se jej
409
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krátce zeptal, kdo mu dal právo, míchati se v naízení
vojenských úad. A když prý pedseda místní civilní
vlády odpovdl, že on nijak se nemíchá a prost vysvtluje, jak psobí takové rozkazy echoslovák na
obyvatelstvo, tu tento velitel zakonil rozhovor, krátce
prohlásiv: »Ovšem, kdybyste se skuten míchal, to
byste nesedl na tomto míst. « A tak dále.
Ba jsou dokonce doklady, že nezstalo všude pi pouhých všeobecných slovech a že ochrana poádku mínna skuten do dsledk, jak svdí na p. tento dokument správních schopností jednoho z velitel:
»Rozkaz . 2. Ceremchovskému uhelnému rayonu!
Pikazuji skonit stávku a zahájiti píslušnými smnami na všech dolech pravidelné práce nejpozdji 4.
ervna 1919 ve 14 hodin (2 hod. odpoledne). K vyjasnní rozpor byl mnou povolán zástupce technického
oddlení s. vojsk; proto proti všem, kteí nepijdou
do práce, budou uinna nejpísnjší opatení.
Ceremchovo, 3. ervna 1919.
Náelník posádky s. vojsk: kap. B.«
Anebo zprávika již vážnjší, kterou pinesl mimochodem asopis »Naše Dlo« 17. ervence 1919:
»Provedení rozsudku smrti. V osad Tajšetu byl 26.
ervna proveden trest smrti povšením na základ rozsudku s. vojenského polního soudu, na dvou tajšetských zemdlcích a na dvou neznámých.
To vše je správa týlu. Brutální podrobnosti boj
nezapisuje historie, aby nerušila slávu jejich. A je v
tom snad pes to znaná dávka vojácké chvástavosti,
když vedle rozpaitých stesk na to, že protikolakovské povstalce nelze dopadnouti, jelikož se vyhýbají boji
s Cechy,
hlásí snaživí velitelé nahoru své hrdinské
iny
snahy improvisovat
v zapadlých tajgách velkolep brutální scenerie války. Na p.: »Proti nepíteli hývn]\ j)odnikány výpravy až na 60 verst od trat

—

i
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na 3

—6

dní

.

.

.«

»Obyvatclé, klcí

klonni nejsou, ped

n«''imi

utikají

nám
do

nikterak na-

lesa.

.

.

.«

Chy-

»byli zbiti, domy jejich zapáleny a v ohni byly
slyšeny výbuchy patron. « Jednomu z nich, jenž se vydšen zoufale bránil, »zapálena chata a on sám vržen do
»Domy tch, kteí odešli k band, spáleohn«

cení

.

.

.

dn

poslati
Obyvatelstvu pikázáno do tí
domobrance na službu, organisovati si ochranu a o kaž-

ny«

...

».

.

.

dém

.« »Zateni 2 banditi,
objevení se band hlasití
zastelen
na
míst
a druhý povšen na
jeden z nich
míst poslední katastrofy. Zatena žena, která byla s
(Všechno to
bandity ve spojení. Vypáleno 8 domii.«
.

.

jsou výatky hlášení z 2. divise.) Ale mnoho a práv velikých
zstalo tu nehlášeno a o nich vypravuje
pouze ústní podání.
udaly se jist i skuten nepk-

in

A

né vci.

V

tom

ohledu

vyniklo

potlaení

selské
vzpoury v barnaulském kraji s. kavalerií, jejíž píliš
horlivá innost v napodobení kozák dala vznik okídlenému heslu boje barnaulských povstalc: »Bj
chov
zachrate Ruspasaj Rossiju!« (»Bijte Cechy
sko!) Oficielní hlášení o této historii praví: »Veliké
povstání, které zaalo i. srpna západn Barnaulu, s kterým bylo v krátké dob perváno spojení ve všech
smrech železné dráhy, jdoucí z Barnaulu a které se
rychle rozšíilo tpo celém barnaulském a bijském Újezd, bylo potlaeno spojeným úsilím eských (i. jízdní
pluk), polských a ruských vojsk v dob od i. srpna do
200 verst
4. záí .... Povstání trvá dále v rayon 140
jižn Bijska.
rayon polských vojsk mezi
a Slavgorodem zuí povstání v 16 volostech.«
tomu
štáb dodává stydliv: »Povstání nese charakter selského povstání. Lid poštvaný bolševickými agitátory
vystoupil proti nám »borosa s kovárny
(úskoným,
a.)
vragom
echami
sobakami
(psy,
p.
p. a.) ka-

nejvíce

e-

—

—

—

V

Kame
K

m
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zakami.« Povstání bylo potlaeno bezohledn a krut
a jest pirozeno, že jsme si tím nezískali náklonnost
lidu.« Na to hlásí se, že »v barnaulském rayon jest
klifl, který byl zaveden, bodákem a jen jím se dá udrekati, že ve smru na Semipalatinsk a
jižn Bijska bude povstání potlaeno a zavládne klid,
ovšem opt jen zdánlivý. « (Poslední oekávání se nesplnilo a už 1 8. íjna hlásí zpráva, že povstání v rayon
Barnaul-Bijsk »vzplanulo s novou prudkostí« a že ped
ním vládní a polská vojska
ba ješt jeden eský division jízdy
s krvavými ztrátami ustupují, ponvadž povstalci bijí se »na život a na smrt«.)
žeti.

Možno

—

—

i

Ve skutenosti pi tomto bezohledném uklidování
eská kavalerie, plníc svou úlohu, vynikla tak, že cizí
i

zástupci odnesli

si

z jejího

»pole

cti

a slávy« fotogra-

zpsobily našemu vedení mnoho nepíjemností. Stalo se tak hlavn vinou mladého velitele
oddílu, bohatého synka s obzorem
morálkou rakouských kadetek, napodobivšího sveepost atamanštiny
spíše z hlouposti než z ehokoliv jiného.
V upímné
fické snímky, jež

i

víe, že dlá neobyejn záslužné a hrdinské dílo osvobození vlasti, pravdpodobn ješt zvelioval zloiny,
chvástaje se, že spálil pi tchto »operacích« i6 vesnic
a »nadlal« 6.000 mrtvol z bezbranných ruských sedlák, honných jeho kavaleristy jako stádo ovcí.
Koneným dovršením ochrany magistrály byly veliké,
msíc trvající operace Tli. s. divise s kozáky a Italy
na pokoení jižní Minusinské republiky, hájené pravi<lelnou »lidovou« armádou dobrovolnickou, silnou 7 tisíc
pod velením štábního kap. Šetinkina a prap.
Kravenka. S druhého boku, severní protikolakovce
ml zniiti s kozáky a ástmi I. s. divise ppi. 2ák. Ale
odpor s. vojska proti této úloze pipravil 2áka o vavíny, jichž na míst jeho dobyl toho asu velitel rumunského dobrovolnického oddílu pl. Kadlec, známý

muž
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\\ stoupeni

ml chu

roku n;iS.

l'l.

»oisovati« Sibi

Kadlec

se

svynu J\uniuU\

poflle zásady, že nejlépe vy-

ezati celou vesnici, jelikož aspo jeden bolševik se v ni
vždy najde; a tak prý to vždy stojí za to.
Ale v celku a z pravidla (jež ovšem není bez výjimky), eské ukrutnosti byly pouhým oblékáním lvi kže
na prostou eskoslovenskou mšanskou hru, jež byla
daleko od sveeposti atamanské i od skutené »nemilosrdné mužnosti«. Zodpovdných ve vdomých zloinech

bude málo. Už proto, že
tvrdé atamanské gesto velení nemohlo uchvátiti vtšinu nespokojeného vojska
ani v tch pípadech, kde ásti neodmítly jíti proti povstalcm. Možno s dobrým svdomím íci, že vtšina
pchoty eskoslovenské podle pirozenosti svojí odlišovala se od ostatních »ochráncii poádku « mírným zai

aspo

cházením,

návist k vedení
lysovaly všecky

mírným obyvatelstvem. Nebo

nea neochota k etnické služb parasnahy oficielních echoslovák roz-

s

vášniti masy.

Pes to uvedené okolnosti staily, aby již první výroí »osvobození« Sibie a jednotlivých mist echoslováky krom samých echoslovák a nkolika moni

archistfi v

Sibii ostentativn nikdo neslavil.

Jak to všechno musilo psobiti na eskoslovenský
lid v uniform, zrevolucionovaný
bez toho bojern
proti »reformám« vlastního vedení? S pobledlou autoritou vojenských ctností tím živjším stal se pocit di

stojnosti

oban-stavitel

státu. Citliví

vi

spravedl-

legionái s nenávistí na reakní násilí
ruské i na svou úlohu na této nejdležitjší posici Kolakovy fronty. Nebylo pochyby a také se netajilo, že
vynucený odchod s fronty neml býti odchodem od
špatného díla, ale ml státi se pouhým doasným penosti

pohlíželi

413

Úel všech reíorenl
stává
se píliš drasticky jasi
smysl »ádné armády«
ným v tom okamžiku, kdy podle vzoru cizineckých leskupením

gií

mla

sil

na icakni front.

býti s. revoluní, dobrovolnická

armáda

užita

k úkolu, k nmuž nedal se dosud užíti žádný kulturní
voják
ani francouzský, ani anglický, ani americký.
Píliš odvážné bylo stavti s. revolucioináe pod úrove japonského vojenského mechanismu, jejž v druhé
udržoval aspo
pli Sibie v krvavé práci proti
pirozený plemenný antagonism, využitý japonskými
imperialisty, Cs. voják, mezi jehož pohnutkami ke všem
roku 191 8 byla vždy znaná dávka vychovai
ného a pirozeného rusofilství, nemohl, pes všechny
preliminární obchodnické bilance vedení, dobe pochopiti, že boj mezinárodní reakce a jinorodé vojaniny
proti ruskému lidovém povstání
upeviíuje nezávislost »s]ovanské Prahy«
jak mu dokazovali politikové shora. Pravda, že ono vychované rusofilství ve
špatném prostedí, špatn pochopené, nechyblo v urité míe také mezi ctižádostivými pohnutkami Gajdy a
jiných našich vyšších pátel západnick}^ civilisovaného
i staroslavn oficielního Ruska. Ale s. voják, povalen
k zemi vlastní reakcí, ocitl se blíže tm, kdož byli povaleni ruskou reakcí a spolen s nimi blízko k ruskému svéráznému národu. Jeho smyslm, zbysteným bojem, neušly vci, jež unikaly všem snícím o vlastní sláv pohodlí a v dostatku. Z ruského prostedí proskakovaly k
zprávy o povstalcích; železniái nabízeli mu lokomotivy k odjezdu na východ, prorokujíce
s uritostí, že do zimy pibude rudá armáda. Pes s.
censuru, jež nepouštla americké noviny z Vladivostoku,
docházejí zprávy o stanovisku širokých lidových mass
ve vlasti i v celém svt. A hlavn s. voják nejlépe vidí a cítí rostoucí nenávist ruského lidu k s. žandarmu.
vSvým novým odbojem za demokracii získav více d-

—

Rusm

inm

—

v
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nmu
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«

verv ruské dcniokracic, po^znal myšlenky a tužby její,
nevdli jeho velitelé. eskoslopoznal mnoho, o
venský voják musil by býti píliš otrockým i píliš dcmoralisován, aby pijav zv3\šený žold šel klidn páliti
vesnice a stíleti artilerií, obrnnými automobily a
strojními puškami ruské obyvatelstvo, prchající do tajgy i bránící se vším, co mu pod ruku pišlo: a za ododvážeti lup ze zniených vesnic.
eskoslovenské vojsko se vzepelo proti tomu.
Již 15. kvtna 1919, kdy mly býti zahájeny aktivní
operace pes hranice pásma, kulometná rota 5. s. pluku, jakožto jedna z prvních odbojných ástí, v oznámení o tom první prohlašuje mezi jiným:

em

mnu

»Bratí! Odepeli jsme dne 15. kvtna na stanici
Klukvennaja na píkaz velitele úastku bra. majora B.
odejeti veer na rozjezd Pinino smrem ku Krasnojarsku s etou Jiskrovc (s. jízdní pluk, p. a.), kteí mli
za úkol vypáliti blízkou vesnici: Pi tom jsme prohlásili: I. nebudeme strjci nové fronty v Rusku, 2. nepojedeme ani krok zpátky na západ, 3. v pípad napadení se strany nepítele budeme hájiti bratry a sebe do
posledního

»Jsme

muže

.

.

.

.«

pln vdomi uinného

kroku, jsme peo jeho správnosti a chceme se z nho zodposi

svdeni
ped národem.

vídati

A

poslední v této akci protestuje svží III. divise,
jež jako celek teprve v bojích proti jižní lidové republice na manské front prošla svým »revoluním bojovým
ktem«, získala tam svoji revoluní slávu a jako odsvé revoluní prapory. Vrátivši se z operací
s probuzen3''m svdomím zíká se své slávy a odmítá
další intervenci.
resoluci, vyšlé z této divise, se praví:
»Stavíme se co nejrozhodnji proti jakékoliv výbojné
akci zde, kterýžto zámr, byl-li by nám ped odchodem
z ešelon oznámen, byli bvchom již .tenkráte zamítli.

mnu

V
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«

«

Neoclríkáine se nijak obranné akce v pádu jakéhok()li\ohrožení.
O tom pak, co se dalo v armád mezi tím, o rozmrech tohoto »úpadku ducha« s. vojska, nech mluv|
opt oficiehií zprávy samých veUtel, jež mají tu výhodu, že souasn velmi dobe portrétují i druhoi
stranu.

»Po

— praví

celé linii

oficielní

zpráva

— dochází

pi

vlivem sjezdových delegát k svévolným inm, ode"^
pení poslušnosti a odkazu od boje.«
» Budou prý se odkazovati dotud, dokud jim nebudí
zodpovzeny urité otázky: na í rozkaz zde chráním
tra? Odkud máme právo pekroit pásmo deset versi

když spojenci odvolávají vojj
2eleznióní zízenci prý si pejí pevratdj
Kdo prý zaruí, že bude chránna tra, když vojski
odejde do stepi? Je prý jisto, že o nynjším našem vystoupení vláda doma ani neví.« (Hlášení por. H. z 21,
a

jíti

ska

pálit, vraždit, loupit,

dom?

kvtna 1919 .

251.)

»2e podobná nálada zachvátila více mén všechny á^
sti vojska
píše vrchní velitel s. vojska ve své zprá^
svdí ta okolnost, že i úderný prapor, chlouba
vzor s. vojska, jenž v prosinci minulého roku odzbr(
joval v Jekatrinburku vzpouru 7. roty 7. pluku, sál
nyní ve vojenské disciplin siln zakolísal.
»Nálada ve 3. pluku špatná. Smysl pro svdomil
konání vojenských povinností ztracen úpln .... Nál;
rovnž špatná. Ro:
da v praporu
(úderném, p. a.)
kazy se neposlouchají
Jedna rota, která byla nazna-^
cena k obchvatu st. Sujeticha, odepela poslušnost a'
neodjela .... Není vyloueno, že násilím vezmou parovozy (lokomotivy, p. a.) a odjedou. « (Major H. 13.

—

—

—

—

.

kvtna
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.

1919.)

»Po pibytí
veliteli

.

praporu 5. pluku pedal jsem rozkaz
téhož odejíti v "Rybinskoje. Roty však, jak již
3.

Dal jsem rozkaz 3. praporu 10.
sdleno, odkázaly
pluku k odjezdu do Zaozernaja a odtud do Rybinskojc
spolu s pul baterií a 20 jezdci. Roty praporu však rovnž odkázaly až na estné vj^jimky. Dal jsem vyhotoviti
spisky (seznamy, p. a.) tch, kteí se odkázali a vyslal
kurýra k t. praporu do Zaozernaja, aby týž se vypravil
se dvma dly a 20 jezdci k smnní ruských ástí v Ryvšak hlásí velibinskoje. Šifrovaným telegramem
tel I. ])raporu, že rovnž nemže rozkaz vyplniti a že
sdlí vše kurj^rem písemn. Kavalerie, jakož baterie výborná. « (Velitel 10. pl. 14. kvtna 1919.)
»Velmi asto dochází také ku vzájemným sporm
v jednotlivých ástech našeho vojska, kde proti sob
vyhraují se dv skupiny: »revolucioná]r« a »vlád.

.

.

mn

um

i

ních«. (Velitel vojska.)

»Pred nástupem na Kontorskoje sveden zuivý boj
komitétních živl proti brannému vystupování, pracováno nejhnusnjšími prostedky. Od nástupu odkázaly
se 12. rota 2. pluku, i. a 2. kulometná 3. 'pluku a znané
procento úderník; kulometné roty 3. pluku nevydaly
kulomety a náboje pro pancéová auta. Komitét úderného praporu brannou silou zabránil pipojení lokomotivy na vozy k dopravení úderník na bojové východisko na trati; 9., 10., 11. rota 4. pluku odepely
jeti z Nižn-Udinska na stanici Uk.«
(Ppi- 2. 27.

—

kvtna

U

1919).
j)luku

rozhoení vojáci »cynicky vyjadují se
o Stefánikovi
Dle všeho pracuje tu bolševický kapitál. Byli vidni agitátoi 3. pluku
Mluví se o tom,
že na vlastní pst' pojedou na východ, o spojení se s povstalci a o zrad zdejší fronty
Nkteí strhují si
dokonce s epic odznaky republiky. « (Velitel 10. pl.
5.

.

.

.

.

.

15.

kvtna

.

.

.

.

1919).

»Zaznamenány dokonce pípady

agitace proti instituci »Zvláštního Sboru«. (Velitel vojska a ppi. 2.)
27

417

«

«

Píinou

tln

všeho toho podle

ppi.

Žáka jsou »neuví-

provokaní« zprávy, jako

fantastické,

že:

prý musí provésti dopravu našeho vojska
dom. V Praze a na Kladn byly prý demonstrace,
žádající odvolání našeho vojska z Ruiska. Ve vlasti prý
nynjší innost našeho vojska není populární.
»Upozoruji
praví ppi. Žák
na rozsáhlou fabrikaci provokaních povstí. Jejich úelem je úmyslné
vnesení zmatku do vojska, emuž nasvdují zárove
.«
astá tvrzení, že »Cs. deník« informuje falešn
»Byli prý
kolikráte zklamáni«.
(t. j. vojáci, p. a.)
»Sjezd

—

—

—

—

.

.

velitele k tomu dodává:
»Stejná nálada panovala i v tch plucích a ástech
s. vojska, jež stály mimo frontový rayon, v místech
bezpených. Tak u 7. pluku v Tomsku celková nálada vylíena velitelem pluku takto:

Zpráva vrchního

pomrn

»Nálada

zstává

i

po

stejná:

mávštv plnomocníka vlády B. Pavl
dom, nedvra k politickému vedení

a snaha uplatniti za

kvtna

každou cenu »obanská znzení«.

. 38 d.)
Stediskem revoluní »ist bolševické« agitace slouží
prý 4. pluk. »Již I. máj slaven v pluku zpsobem velmi
(Maj. V.

6.

1919,

vi

originelním, zejména
šla za rudým a ást za
Ž. 27.

kvtna

ruské veejnosti.

ást

ervenobílým praporem. «

pluku
(Ppi.

1919).

»Vojáci (navázali

njšími místními

s

rznými temnými, ba

živly (na

píklad

s

i s nejtemtajnými bolševiky

v depot) tsné styky a toto spojenectví

mže

se státi

osudným.
»Rusové

(to znamená ty kruhy, s nimiž velitel pátelsky se stýkal, p. a.) pochopiteln po všech bojových
odkazech a veejných incidentech se na nás dívají s nej-

vtším pohrdáním, ba
^919)-
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i

odporem. « (Ppi.

Ž. 21.

kvtna

«

raporty o rozkladu
vojska. Nemžeme tu tedy vynechati nutné k doplnní
obrazu ideje a úsudky oné ásti, jíž všeobecný »úpadek ducha« se nedotkl.
Gen. Janin, spolupracovník admirála Kolaka, vrclinílio vlada-e všecli ataman, na odvodnní dalších
l)oj v Rusku tvrdil s. dobrovolcm, že jemu osobné
Masaryk »opakoval nkolikráte, že hlavním úkolem
\'

takovém duclui

naším
se do

lilásí

oficielní

abycliom zdrželi armádu úpln od vmšování
politiky ruské, avšak abychom bojovali

je,

vniti^ní

nmeckými to náhoními. « A
mu kladl na svdomí, aby s.
armáda nevmšovala se do ruské vnit-ní politiky. Tomu
gen. Janin chtl rozumti tak, že armáda nemla stas

Nmci

znovu

rati se

a s bolševiky,

pi:-i

o

odchodu prý

komu

to,

a proti

komu svými bodáky

iivnitir

Ruska slouží a mla vrhati se slep na všecko, co vrchní
velení nazve bolševictvím, ponvadž
jak pravil gen.

—

—

Štefánik
vojna je jedna a politika druhá vc. Gen.
Janin tak nízko cenil intelekt s. voják, že s docela
vážnou tváí jim tu vlastn vypráví asi toto: Vy tu
stojíte po vítzném skonení boje s Nmci, s nevyuži-

tými bodáky uvnit Ruska pod mV^m a Kolakovým
svorným velením. Nestarejte se o naši 'politiku, ale
bojujte; není-li
tedy proti bolševikm. To
jest: nevmšujte se do »ruské politiky « (!), jdte pouze
vyhubit ty strany a vrstvy ruského národa, které nesouhlasí s naší diktaturou. A^šecko, co jste dlali a máte
dlati, je nevmšování
vmšování bylo by, kdybyste
neposlechli povel mezinárodní reakce k bojm.
Od nejvyššího velitele nelišilo se » veejné mínní
s. politického vedení, jež pirozen za vojenské vládv
mohlo býti
s civilními politiky pouze výkonným orgánem a služkou vojenských pán.
»Zrádci a politití dO'brodruzi« nazývá »Cs. deník«

Nmc,

—

i

(t2.
27*

bezna

1919)

socialisty-revolucionáe,

za

to,

že
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uveejnili prohlášení, ve kterém se praví, že strana jejich zaujímá k
v Rusku nové stanovisko a
vešla v dohodu se sovtskou vládou.
Dne 2. dubna téhož roku v lánku »Nová taktika sibiských bolševik« vypráví se s. legionám o hnutí
v stepnobadžejské volosti, že »je složeno z bývalých
urjadník, carských policist a dozorc vznic
My
se pamatujeme na ly rzné pochopy carismu a kdo
z nich byl tehdejším svým samodržavným naalstvem
vyhnán ze služby a vypovzen na Sibi, ten musil provádt dkladné podvody, zneužití, krutosti a pod.
A taková cháska
vydává se nyní za uhntený lid
dlnický a selský, bojující za svou svobodu. « (Srovnej
výše uvedenou zprávu Verdennikova a Kolosova, p. a.)
»Byla nám bratry dodána kopie letáku, nadepsaného:
»Drahým bratím echoslovákm !« Povídají se v
staré bolševické fráse, známé z miting ped naším
vystoupením o »trudovém národ« (pracujícím lidu,
p. a.), který chce být svobodným, ale má odvkého nepítele
kapitál. Kolak je prý upír, který zplnomocnil své vojsko vyezat lo procent sibiského obyvatelstva
Utrpení, slzy a strádání jsou údlem
lidu pod jhem toho parasita ... A Cechoslováci byli
oklamáni sladkými
Kdyby znali siburžoasie
tuaci Sibie, nezasahovali by do té špinavé historie« atd.
»Cs. deník« jako oficielní orgán plnomocné s. vlády
prohlašuje tu nakonec autorm provolání, této »zloinné chásce, jež skrývá se pod vlajkou eserskou nebo selskou a myslí snad, že obalamutí
l^ratry Cechoslováky«, toto: »Obanská válka musí jednou pestat

pomrm

.

.

.

.

.

.

.

.

.

nm

—

.

.

.

emi

.

.

.

dvivé

.

.

.

žádné negramotné provokace na tom nieho nezmní.
Pouhé pomyšlení na to, že taková podlost nalezla by

a

by

sluchu
jen u jednoho vojáka naší armády, naplnilo
by nás hanbou a my bychom si musili piznat, že zrazujeme sami sebe, svou vítznou minulost, která pro-
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:

pomohla zbudovat naši svoboflu.«
lil. divise
dob, kdy již
4.
pomocníku
Kriísnojarsku) zíkala se smutné slávy
(^v
krvavého Rozanova, tentýž oficielní mluví klade v tijméno

slavila naše
l'rol()

ervna

a

kjkj, v

i

sku takovou enickou kytici »na hrob mrtvých, padlých pi potlaování povstání v okolí Krasnojarska«
nevy mela ješt šlechetná, lví srdce!
.»Ne,
Vy brati, nezmámení pustými hesly, šli jste za hlasem
svých srdcí, šli jste za skvlými, záivými hvzdami
a jedním údeZborova, Bachmae a minulého léta
rem v zárodcích zniili jste ony loupežné bandy a tak
zachránili jste est
postavili jste se na stranu práva
eskoslovenského vojáka« .... atd.
Tak mluvili k vojsku vychovatelé shora. Což jestli
k tomu vzpomeneme na sklony velitel a vládc, pedstavovati si sice všechny podízené a poddané v hlouposti hluboko pod sebou, ale souasn nepodezívati
možnou chytrost mezi nimi výše vlastní úrovn?
Všem ostatním nižším lánkm pod vrchním velením, tm, kteí zvykli disciplinovan veškero myšlení
.

.

—

.

.

.

.

—

—

—

bohm

v této veliké dob,
nahoe
i
o níž neuili se nic v mládí ve státní škole, všecko zdálo
se prostým a jednoduchým.
Vše, co dalo se kolem v širém Rusku i v armád,

penechávati

dle

jejich

zlých

lidí

pesvdení

bylo dílem pouhé zloinnosti
a bolševickými penzi podplaceného štvaní

pologramotných mass

proti

vznešeným

kvtm

civi-

lisace.

fakt,
Výsledkem zloinného štvaní jest velitelm
rudém
v
že obrazy Masaryka o i. máji 1919 ocitají se
rudými prapory.
poli, ovšeny krom ervenobílými
(Tak žaluje ppi. 2ák ve zpráv z 5. kvtna 1919.) »Na
(t. j. 5. den po prvém máji, p. a.)
vagoinech dosud
i

i

—

—

rudé prapory a vidti revoluní nápisy. « »Lidé
nezastavují se ani ped kritikou vlády v Cechách« (Dr,
vlají
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Kramá,

—

»vojáci pr()ve:)kují ruské rl{\stojiiíky«
(snad že ostentativn je nezdraví, p. a.); »štv()u proti
p. a.);

—

spojencnm«

nm,

(t.

j.

Francouzm, Japoncm, atama-

—

(snad
našemu bojováni v Si1)ii«
bojování s vesnickým obyvatelstvem, p. a.)
»agituji
proti dstojníkm, kterým prý vrchní vedení nadržuje
p. a.)

;

»proti

;

skrývá jejich provinní
hromadn je povyšuje,
se neosvdili na front neb byli dokonce kompro-

a

i

i

když

mitováni.«

——

Proto zpráva z nejvyšších míst docela vážn hlásí
o tom pozdji sociálnímu demokratu F. V. Krejímu:
»Krise dosud v našem vojsku se projevující pestává
již býti tou dobou jen ist vnitní a eskou.
Psobením pravdpodobn židovských agitátor, opojených závratnou kariérou Trockého a druhých stejnoplemenných
sovtského Ruska, hnutí v s.
vojsku nabývá rys vysloven bolševických. V tomto
smru zvlášt pízmané jest i podvratné psobení amerických voják a bolševická agitace spolku »amerických kesanských mladík« (YMCA!), ovládaného
židy. Uvádím zvlášt V3^znaná hlášení o innosti Ame-

vdc

rian:
Hlášení ppi. 2áka ís. 33. Vs. 23. kvtna 1919. »Dne
projíždl sanitární vlak smrem na západ, v kterém

21.

byli

amerití strýkové (zástupci

YMCA,

p.

a.),

»e-

sky« mluvící.

Dvrník

hospodáské roty

3.

pluku

s

nimi mluvil.

z mích byl vyšší a starší, druhý nižšího vzrstu.
Agitovali následovn:
Mluvili prý s Masarykem v Americe, ten jim ekl,
že my v íSibii tu nemáme co dlat, máme prý držeti
neutralitu, jako ji Ameriané kolem Vladivostoku drží,
nám prý se posílají americké noviny eské a on prý se
v])ec diví, že je mužstvo nedostává flo ruky, mluvil
prý osobn s Pavl, nejprve prý ho k
nechtli pu-

Jedem

nmu
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nakonec jej však prcce i)nslili; pustrednictviiii
našeho vedeni jsme prý zde špatn informováni, ve
vlasti prý si pejí, abychom zde nebojovaH, zrovna tak
si toho peji všichni amerití Cechové. «
A když jednou týž obdivtdiodný strážce eskoslovenských ctností odhalil cenný informaní pramen ve »vypravování ruského praporíka z vlaku povstného gi2u.
lvanova-Rinova«, dráždící jeho bujnou fantasii mnohem píjemnji než stízlivé »zprávy« nespolehlivé v
stiti,

—

—

tu s upevnnou
protibolševismu civilní inteligence
uritostí:
kategorickou
vírou v srdci sedl a napsal s

»Hlásím:

Ve Vladivostoku vede se znaná agitace
poádku v Rusku se strany Ameri-

proti existujícímu

an

Nejvtším štváským orgánem na Dálném
»Spolek kesanských mladík« (YMCA),
v kterém je mnoho
a ruských emigrant žid,
do Ameriky ped mobilisací desertovavších. V jejich
klube se hraje divadlo. V kusu na píklad na scén vystupuje elegantn obleený Amerian, prostý voják s
manýrami gentlemana, ruská prostitutka a ruský dstojník, který má na rukáv 30 proužk, oznaujících
ranní a plná prsa olovných ád.
Ve veejných místnostech vede se agitace na píklad
....

Východ

je

Nmc

následovn: »Víte, vy Rusové,
Proto, že

je

pro nemáte

zlato?

—

Vaši dstojníci nosí na pagonech.«

Mnozí Ameriané prohlašují veejn dokonce kozá-

km,
V

že jsou bolševiky.

Chabarovsku

rozložili

(rozvrátili,

p.

a.)

agitaci

Kalmykovský

oddíl, takže jeden pluk se vzbouil a zasvého velitele. Tento pluk vzali Ameriané pod
svou ochranu. Mezi obecenstvem a ruskými a spojeneckými vojsky jsou v nelásce. Japonci je živeln ne-

bil

kvtna, . 127.)
Tak daleko uneseny byly opojené hlavy proudem,
jemuž kdysi prostodušn odkryli stavidla. Pokládali

návidí. « (Ppi. 2. 31.
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»stávající poádek v usku« ze všech dívjších a jiných možných za nejideáhijší, nebo proti všem dívjším i všem jiným sami mli za záslužné osobn agitovati. Do kategorie »zloinných bolševik* dostali se
jim v onom »stávajícím porádku«
nbozí amerití
strýkové, kesanští mladíci, za to, že sibiské poádky zdály se jim málo kesanské, že neuznali kesanské tendence v práci ruských osvoboditel: Kalmyk<iva, Semenova, Rozanova atd. Nejvtším zloinem Amerian však jest, že rozvrátili krásu pýchu protirevoluce
oddíl bandity Kalmykova.
i

—
i

—

Mže

Kalmykov, Semeno v
atd. byli agenty Japonska na Dálném Východ, tu pirozené americké sympatie ješt více pikloovaly se na
stranu bojujícího proti nim ruského národa. Ale v tom je
práv ironie, že horliví dstojníci » Masarykovy « armády ocitli se v jednom táboru s mikádavými vojáky a jejich

být, ba je jisto, že jestli

najatými bandity proti

nov« Americe

a

—

demokratické »Wilso-

revolunímu »bratrskému« ruskému

národu.

Avšak nejvýmluvnjšim pro charakteristiku
jest

»dokument«,

aspo zevn

neoficielního

velení

pvodu,

raport

ppi. Žáka a nkolika málo
velení opírá svoji nejvyšší oficielní zprávu o rozkladu v armád. Dokument je tak
výmluvný, že nebylo by teba k
vbec poznámek.

jediný, jímž vedle

jiných

dstojník, s.

nmu

Hlava armády, vdce a pán nad osudy »výkvtu nápodává literárnímu kritiku F. V. Krejímu, jako

ro(la«

zástupci vlády, doslova tuto zprávu:

»Na dkaz

pravdivosti výše uvedených úedních hlánámi výše, p. a.), uvádím 2 charakteristické výpisy ze dvou soukromých dopis br.
V. H. od 5. pluku I. roty bratru F. S., Štáb eskoslovenských vojsk na Rusi.
šení
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(jak

uvedena

i

«

1.
St. Kljukvciiná, 17. kvtna. >A' tyto rlny byly
u nás v pluku takové trai)né scén\', jako v ruské aru 'rarnopolc v 17. roce.
Všecko to je díky bolševické agitace a snad penz.
Naši dstojníci se sami stílejí; budc-li to tak dále, to

mád

i

se

zastelím také.«

odkázal jíti na bandu, která nám
ubíjí osamlé bratry-stráže. JecHná naše rota se neodkázala a nás samy nechtjí pustit. Dnes totiž pijeli

»Náš

i)luk se totiž

Italové a

spo

my pece pjdeme

trochu

s

smyjeme hanbu

kavalerií a artilerií, ales

Masarykova pluku.

doufám, že v našem pluku duch brzy ozdraví a místo toho, aby se naši bratí dstojníci stíleli,
anebo a1)ychom se my stíleli, to postílíme naše dvrníky (nikým nevolené), možno íci pímo komisae

»Než

já

sovdepa.«
2. Stanice Kljukvenná, 28. kvtna. »Práv 17. kvtna, tedy v den, kdy jsme vystoupili proti bolševikm, mli tito projektovaný nástup, velice dobe
promyšlený, kterým by se zmocnili zbraní a potom bychom si s nimi nevdli rady.
V tajgách v jednom msteku už mli pipraven
lágr
pro nás! Kdybvchom se týden zdrželi, nevím,
jak bychom byli dopadli, protože naše kulometné roty

—

by radji stílely do nás, kteí jsme šli proti bolševikm, než do bolševik.
Nikdo by snad ani netušil, že se mže nco podobného v našem vojsku stát, že eský voják-dobrovolec
došel tak daleko, jako Rusové za Kerenského, »továriši, doloj vojnu !«
»U nás je nkolik dobe placených agitátor, kteí
mají za úkol udlati v pluku rozvrat a zdálo se, že mají
úspch. Ale našlo se, bohudíky, dosti dobrých bratí,
kteí nehled ni na právo i na levo, šli pímo za svojí
I.

a

2.

povinností, a tím dostali agitátoi velikou ránu.
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«

Tecf pomalu picházeji

nadji, že v krátké

dob

naši brati k rozumu a mám
bude náš pluk úphi v poádi

ku.

Tento citát z podezele soukromého dopisu, to je
celý »(lkaz pravdy«. Velení nemlo a nevidlo potebu

»dkaz

pravdivosti« ani pro sebe ani pro F. V.
Krejího. Viduo, že ani civíHstu F. V. Krejího nemohli si velitelé pedstaviti chytejším než všecko ostatní »podízené«. Jestliže tedy anonymní dopisovatel štábu
takové vci o strategických plánech povstalc, o nichž ani tušení neml a ani zpráviky nedostal
sám nejvyšší štáb; iestliže po tomto odhalení dobrého
vojáka z 5. pluku ani kontrarozvdka, ani soudy nejiných

vdl

jednoho ze všech tch dobe placených
agitátor, jichž ku každému oddílu pidleno hned
>nkolik«, pak je to
trestuhodná nedbalost i neschopnost s. vojenského zpravodajství a policie, nebo
bezedná hloupost.
Nevíme také, jestli k zpráv pipojeno bylo vysvtlení, co znamenají slova o »našich dstojnících, kteí
se sami stíle jí«. Nebo bez onoho vysvtlení zanechává zpráva dojem práv opaný skutenosti. Pod onou
zmínkou tají se totiž vzácná a nejvýš tragická událost,
kdy stelil se v sel^evražedném úmyslu jeden z onch

mohly

najíti ani

bu

—

píliš

estných

a píliš ideálních

dstojník, uvivších

velikým slovm o vysokých revoluních ideálech osvobozovacího boje. Inteligentní zamlklý a písný voják,
jehož duši zlomil tragický konflikt dobrého lovka
s dobrým vojákem. Vzorný dstojník, jenž pi tom
našel podivuhodnou sílu v sob ku vzpoue. Odmítnuv
býti dstojníkem erné mezinárodní žandarmerie, jejímž nástrojem nechtli býti jeho podízení, vzbouiv
se srdcem
duší proti tm, kteí Masaryka mli plná
ústa, ale ruce plné krve lidové, pokusil se vzíti si život.
Ne vinou »zbolševisovaných« voják, ale vinou »zkoli
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]

akovštléhoK ahsdliitistickclio vcíUní, s nímž nesouhlasil. Tedy symetrický i:)ríi)a(l k pípadu pl. Svccc.

A

»C\s. (leník«.

jenž i)inášel

denn

l)ezv3'znamné zprá-

vy o nálad na magistrále, a jako úední zprávy z vojska tiskl oznámení o vzácných návštvách vysokých
brati^í na podízeneckých zábavách a o blahosklonném
ochutnávání j)()ddaneckých knedlíku, který tolik velých slov našel pro zoufalý in pl. Švece, ani slovern
nezmínil se o této obti. A pece srdce obou pi nejmenším byla si rovna. Tento pípad byl umlen jako
všechno ostatní nepohodlné. Tžce ranný rotný velitel
odvezen nenápadn, ukryt ped svými podízenými, vyléen v ústraní v Irkutsku a bez hluku odeslán do vlasti. Potom teprv a v této form objevil se pípad ve
zpráv pro poselství vlády. Uvádíme jej tedy podle
skutenosti jakožto drastický píklad, jak rozvracely
se legie shora.

Ano, my tvrdíme: byl rozvrat v armád. Je pravda,
s. voják pestal býti vojákem a ztratil smysl pro
poslušnost a » vojenskou ctnost«. Je pravda, že s. voják v rozhoení vyšel za hranice normálních styk
i

že

bratra s bratrem, podízeného k veliteli; je pravda, že
s. voják, nepoítající s mocí svta zvítzivšího v Paíži, hrozil odejíti s vykázaných mu posic vlastním poádkem. Je pravda i to, že bouil se proti vrchnosti a
na vlastní pst uzavíral
s nepítelem svých páse vzboueným proti vrchnosti ruským národem.
Pisatel sám slyšel ony rozhoené, až k demagogii vypjaté holé pravdy, jako luavka rozežírající »poádek«
je<lné ásti, jež na svém úseku místo ofensivy vrazila
bodáky do
a vystavila podle dohody s povstalci
i místním obyvatelstvem kolem sebe pouze etz polních stráží jako garancii míru.
Všecek ten úpadek »vojenských ctností« a rozvrat
armády je pravdou, ale to znamená, že nad hnijícím

pímí

n—

zem

—
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slepým mechanismem vyvstává živý lovk,

a

pouze

lovk.
Budiž nám k tomu dovoleno nakonec ukázati také
zcela neoficielní a zcela soukromou lidskou
stránku. Ne jako diiKaz pravdivosti toho i onoho soukromého stanoviska, ale jakožto nezávazný dokument
intimniho rázu.
našich rukou byl deník hocha z buržoasiií, zdá se
pražské, rodiny. Pisatel jeho, felar A. H. 3. pluku, byl

jednu

V

svého svta s dvivým vlasteneckým nadšením svého dobe vychovaného mládí a s organickým
odporem k hrubostem všelikých nepoádk. Celou
bytostí lpl na oné podivuhodné organisaci, v niž spolenou dobrovolnou všenárodní prací vyrostly s. legie
v Rusku. To znamená tedy, že organicky nenávidl
idealista

všecko

»podvratné«,

»štváské«,

»zloinné«

;

všecko

rozhodn poádek, poslušnost a disciplinu
pouze
tedy bez úvah i »sibiské bojování«. Ale
do první operace proti povstalcm. Po této operaci
v rozpacích svému deníku svuje, co vidl: Jak dv
tetiny levých
tch rozvrácených zloinnou agitací
odmítlo uposlechnouti pedem; jak jedna tetina
tch, kteí uchovali si smysl pro poslušnost, šla do
ofensivy, pi níž povstalc vidti nebylo. Jak vesnice
Jclovka byla pustou, ponvadž ustrašené obyvatelstvo
dílem uprchlo, dílem se skrylo. Jak vojáci rozbhli se
po dobyté takto vesnici a
brali prý vše: samovary,
šaty, koberce, hodinky, slepice, prasata, Potom vesnici zapálili. Felar A. H. líí scény: V jednom z domu rakve zemelého syna modlil se staec. Rozohnný voják vpadnuv do domu ho vyhnal. Potom, prohledav obsah místností, vybhl a vrhnul do domku granát. Okna vylétla, devný domek se zítil a z trosek
pohbivších rakev syna ped oima otce, vyšlehl plamen. Ale teprve rána pažbou pivedla ohromeného
»levé«; hájil

—

—

—

—

—

k
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«

ženv,

vdomi a on jako vydšená zv dal se na l)ezútk k lesu. Na náves hoící vesnice vybíhal)^
kiely a plakaly vydšeny neustálými výbuchy

bomb

])o

starce k

hlavý

A

konec byl, že vítze obtžkané koistí, to jest ty, kteí »zachránili est s. vojáka«, ])ivítaly ty dv tetiny »rozvrácených« nenávistnými pokiky ze železniního náspu, jako: »Vrahové civilního
obyvatelstva! « »Nepítele jste nevidli, ale vesnici vypálili !« »Vyhnali jste ženy, abyste mohli krást!« »Ceští Brandeburáci!«
vesnici.

Podobn

zniena vesnice Kontorka a Birjusa,
jejichž ženy a dti picházeli prý potom k ešelonm
prositi o spodniky a sukn odnesené s koistí.
Tak zapisuje felar A. H.
pr<^

i

—

»Ne,

nevymela ješt

šlechetná, lví srdce!

Vinu svalují prý na ppi. 2áka. My nejsme tak písní.
Mladý ppi. Žák chtl býti a byl pouze
vojákem.
Ale nešastný felar s mkkou duší dítte z lepší ro-

—

diny, rozhlížeje se na právo a na levo po kolejích

si-

biské magistrály, mizící v nedozírných dálkách, táže
se v deníku sama sebe, rozpait
smutn: »Kde
je pravda? U pravých? U levých ?« A zíraje na koleje,
bžící v bezmezné dálky, koleje, které letíce od sebe
letí si zárove v objetí, nevidl v každém jich míst západ a východ. A hled na lidi, nevidl v každém míst
živého lovka, nevidl jeho osudnou pou z minulosti
do budoucnosti, z vnosti do vnosti.
Felar A. H., jako kdysi pl. Švec, je dkazem, jaká
srdce obtovala se
za » sibiské bojování«. Jest jedním z revoluního jádra tch prostodušn)'''ch, kteí vždy
a všude ve snaze obtovati se za ideál, oddávají se bez
výhrady vdcm. j\Iy víme, že slepou dvivost tak
asto plodí práv idealism. Proto nesoudíme rzné lidi,
ale rzné svty.
Nakreslili jsme obraz vnitního boje v armád z ofii

i
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dokument. Její vedeni, které v tomto zápase
sentimentalitám morálky neoficielnich lidových
kazatel hájilo praktickou obchodující politiku, mlo
k disposici tisk, opíralo se o autority, stálo na legitimit. Všech tchto prostedk použilo proti nelegálnímu hnutí vojska. Podceujíc hnutí, pezírajíc duše pod
prostými uniformami adových stelc, snažilo se tišiti
boui (jež byla jim dílem »zlých lidí« proti »existujícímu poádku «) nov zvýšeným platem, poliními pídavky, povyšováním, parádami, slavnostmi, vyznamenáváním
a domluvami. Plnomocník Pavl svolává
k sob do Omska sjezd komandovaných » delegát «
ení
u každé ásti; poslušným slibuje hmotnou
odmnu ve vlasti a neposlušným vyhrožuje konfiskací
všeho majetku v republice.
Tetí divise, zformovaná ponejvíce z tch, kteí
vstoupili do vojska nejpozdji, bojující na manské front, povýšena na nejlepší. Pi takové pevaze prostedk boji v Irkutsku neví ve vážnost hnutí, jež dle
jejich názoru jako »organisované chámství« bude teba
díve zlomit, než bude možno pomýšleti na slavnostní
návrat dom. Ví, že novou, za každých okolností poslušnou armádu, bude možno znovu stvoiti odstranním jistého potu zlých, nespolehlivých i »duševn
chorých «. Proto odstraují nepokorné všemi procielních
proti

—

;

tém

k

stedky.
Pro toto ištní armády kopírovány staré osvdené
vzory. Všechno posvcoval jeden veliký úel, který

jasn

a

vdom,

nezakryt

vytkli

si

státníci ze »Zvlášt-

dom

ního sboru«. To jest: armáda musí pijíti
pravjší, než je národ
(jak bylo eeno). Žádný »kvas«
s. revolucioná v národ. Armáda pod tvrdou rukou
musí se státi spolehlivou
bílou gardou!
l.e prese všechnu námahu nemohli zastaviti proud,
nemolili pelíti moe do svého dlku. Nejvýše, že svojí

—

—
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tvrdou rukou zaseli do sUaeného srdce
—davu scnicna svmpatií k nepátelm jeho nepátel
ruské revoluci.
k sibiskému olboji, ruskému lidu a k
nepí-átclskv

em

Kolosov vidl hlavni nebezpeí
také to, v
pro protibolševickou kompromisní demokracii.

To

jest
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XIV.
jekatrinburského sjezJr, sjíždjí se
znovu delegáti dne 20. kvtna 19 19 do Tomska. Tento
jejich sjezd ml býti organisovaným vyslovením vle
armády, jakožto dobrovolné organisace prvních oban
republiky a zákonným vyjádením této vle na
hájeného revoluního zákonníka vojsika.
Sjezd nebyl akcí jednotlivc. Sjezd byl hnutím celé
armády, které logicky vyvralo z okolností. Bez její
kolektivní vle, bez její kolektivní pomoci nebylo b}'vbec možno jednotlivým delegátm z celé Sibie sjeti
se proti vli a snahám vlády v míst s. divisního veliI^odle usnesení

pd

Ba zvolení delegáti byli k akci, osobn jist nepohodlné, nanmoze svými volii pinuceni. Sám ppi.
Žák, nejhorlivjší bojovník za vojenské »ipoádky«, ve
svých hlášeních líí vlastn toto živelní hnutí armády,
a nechápaje jeho prosté lidské píiny, v pílišné horlivosti hledá možné i nemožné vinníky jeho. Sám praví
v jednom hlášení, že po sdlení »amerického strýka«
(YMCA) »ozývaly se ei, že sjezd musí býti a že také
bude, že pevrat provedou silou, že si pijdou na naše
vedoucí kruhy s viíntovkami« (puškami, p. a.) atd.
Proto historie sjezdu je vlastn historií s. lidového
hnutí v armád, je vlastn historií opvované s. revoluce. Sjezd byl demokratický sted, i chcete-li,
demokratická prostednost s. všenárodních revolucionáTo nebylo lidové hnutí stvoené velikými vdci, ale
naopak prostí vdci vynesení velikým lidovým hnutím. Prostedí, jež bylo tu v pohybu a ovzduší, jež uvedlo je v pohyb, dalo v
pev-ahu proletariátu z inteligence
dlnictva.
telství.

i

.

nm

i

To dobe vyjádilo práv
byli:

432

2 profesoi,

i

složení sjezdu: Z delegát
inženýr, 12 uitel, 10 úedník,

redaktor, 2 studenti, 21 dlníku a emeslmlyná a 3 obchodníci. Vezmeme-li
pedválenou píslušnost k politickým
stranám (jež ovšem v nových podmínkách po válce a
revoluci bezdky podléhala pekrystalisovájní), tedy
byla zastoupena: sociální demokracie 18 delegáty, náT

právník,

i

níku, I rolník,
k tomu ješt

I

státoprávn pokrokoví 2,
lidov pokrokoví 2, agrárníci 2 a neorganisovaných
bývalých tená »Národních
politicky (mezi nimi

rodní socialisté

T3, realisté 5,

i

J.ist«) bylo 13.
Byl to tedy sjezd skuten ve smyslu demokracie lidov všenárodní. On je také tak i jinak skuteným
obrazem revolunílio s. národa a líbí-li se i ne jednotlivým vlasteneckým vkusm, jest už otázka druhá.
Proto my, mluvíce o sjezdu, pehlížíme osoby delegát
a hledáme i v prvních neumlých krocích jeho na sv-'
tové scén vyjáclení ducha první národní armády. To
jest:
ducha té armády, která pes všecky vysoké rcorganisaní dekrety nemohla býti niím jiným, než tím,
se zrodila: revoluní organisací ozbrojených obse zdravým lidovým instinktem, ale -špatnými diplomatickými schopnostmi. Revoluní organisací, pedstavující negaci všech ádných vojenských zákon.
Organismem, jenž zrodil se i dýchal vojenskou vzpourou. Nebudeme naz^^vat žádnou vzpouru zloinem, ponvadž i právo nazývá zloinem pouze vzpouru nepro-

—

ím

an

vedenou a poraženou (jak dokazuje

i

sám sibiský

spor,

nmž

v roce 1919 soudili a trestali ve jménu ádných
vojenských zákon za vzpouru sami nesouzcní ješt
zosnovatelé vojenské A-zpoury z jara roku 19 18). Nebudeme ohlížeti se ani na mezinárodní zvyklosti neživých vojenských uniforem, pikrývajících lidi, ponvadž chceme líiti živého eského lovka.
Sjezdová akce armády byla nevojenská, nerozvážná
a nerozumná. Ovšem!
Ale vždy podnikala ji orgav

—

28
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jednou stejn »nevojensky, nerozhodili pušku i vojenskou ctnost
svému
císai
« a pešli pes rozumné obchonohy
pod
»
dy sytých positivních politik pímo tam, kam jejich
prostá lidská srdce unášela touha po spravedlnosti. Sli,
(neohlížejíce na zabezpeené profesionální vdce proti
všem bez úvah o zákonu, zvyklostech a moudrosti
svého skutku na nepraktický a nevýnosný »zloin velezrady«. Pak, teprve za nimi, pišli vdcové a nakonec
opatrný národ i celý svt.
Práv takový, »nevojenský, nerozvážný a nerozumný« se špatnými diplomatickými schopnostmi, ale
se zdravým instinktem musil býti i sjezd volený z onoho lidu. Jediné, co ho ospravedlovalo a có mu dodávalo odvahy, bylo pevné vdomí, že koná skutenou
vli s. revoluních mas.
Program tohoto sjezdu byl vyjáden všeobecn hned
v prvém jeho provolání z Tomska prostými slovy:
»Využijeme všech prostedk, aby naše vojsko nebylo híkou nezodpovdných jednotlivc a aby bylo
zastaveno další prolévání krve za zájmy režimu, se
kterým nesouhlasíme. My musíme pijíti do osvobozené vlasti tak, jak jsme byli zde organisováni.«
Jak pevná l:>yla posice sjezdu s tímto programem,
vysvítá nejlépe z toho, že vojenské úady v Tomsku,
kde sídlilo velitelství druhé s. divise, nemohly podnikati a z opatrnosti pro každý pípad nepodnikaly
nisace

lidí,

vážn

a

kteri již

nerozumn«

žádných nepátelských

skému

sjezdu.

Sám

krok

velitel

proti

divise

zakázanému vojen-

podobn

jako i vese tak, že dobro-

nkterých jeho pluk tváil
dušný sjezd pokládal ho za svého straníka. I nejvtším odprcm sjezdu nezbylo než pasivn pihlížeti
k akci delegát, pes to, že nejeden vidl v nich pro-

litelé

»kolportéry bolševických štvavých leták«, velmi
vhodných pro vzení,

sté
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I

«

Tomska od

irkutsjezd
usnesl
se
«,
hned v prvních dnech penésti své jednání (h'ile na
\ vchod,
po pípad až do samého Irkutska. Nakonec
\ zIiIcíUmii

na velikou w.dálciiost

ska, jenž byl sídlem »Zvláštníh() sboru

rozhodnuto zstati do vyjasnní na stanici Zima, kde
krom dlostelc stál ešelon 3. pluku s tiskárnou a
kde
dstojnictvo pohlíželo na sjezdovou akci armády
s url)ez oficielních brejlí znan klidnji, ba dokonce
i

i

itou sympatií k delegátm.
Úspch, s nímž sjezd potkával se na cest z Tomska
do Zimy, zvýšil sebevdomí jeho, což vyjádilo se
v tónu
v stylisaci tištného » Nástinu programu li.
i

sjezdu«. Podle jeho slov sjezd »a oficieln i neoficieln, v každém pípad konati se musí«, ponvadž:
trvá a žádá od nho,
»vojsko bezpodmínen na
aby užil všech prostedk od nejmírnjších k nejkrajnjším, k urychlení naší dopravy ze sopené

nm

pdy

Ruska (Sibie) do neutrálního pásma (Mandžurie)

a

na konec do vlasti.
» Proto sjezd žádá:
1. doklady naší plnomocenské vlády o tom, co podniká na záchranu našeho vojska;
2. pedložení úmluv, které jsou píinou toho, že
stále ješt prodléváme v nehostinné Sibii a platíme

nekonenou

da

krví;

informace, jak dalece jsou jednotlivé spojenecké
velmoci zainteresovány na našem dalším pobytu na
Rusi, a jak se chovají k otázce naší dopravy dom.
Co vdí o našem smutném položení;
o
4. pedložení materiálu a nepochybných
tom. co podniká naše plnomocenská vláda zde na Rusi,
aby naše vláda mla pesný obraz o našem tragickém
postavení a hrozícím nám nebezpeí;
5. bezodkladné zahájení energických diplomatických
krok k naší okamžité doprav na východ za úasti
3.

dkaz

28*
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«

delegát, sjezdem k tomu naznaených, kteí krom
toho butež naši plnomocemskon vládou pedvedeni
ped zástupce jednotlivých velmoci, kdež podaji podrobné informace o tragickém stavu s. armády a budou je úpnliv prositi o naši dopravu dom, jakož
i
o to, aby o všem tom neprodlen podali zprávu do
Prahy;
6. zachování v úední platnosti všech ustanovení
»Rád a resolucí I. sjezdu s. vojsk na Rusi« s nepatrnými zmnami, které vyžaduje zmna situace;
7. aby na sjezdu byli pítomni: a) politití zástupci
os. vlády na Rusi, b) velitel s. vojska na Rusi, c) zástupci dstojnických sbor jednotlivých ástí. Pi volbudiž pihlíženo k tomu, aby delegát tšil se alespo
mužstva;
ásten

b

dve

dom

butež soustavn zasílány zprávy: a)
o tragickém postavení našeho vojska zde na Sibii, b)
o jeho naprosté vyerpanosti, neschopnosti a nechuti
k dalším bojm, c) o jeho jednomyslném drazném
pání okamžitého návratu dom, bez boj a dalších
ztrát na životech.
8.

vlád

Sjezd vyhrazuje si právo:
Nejvyšší kontrolní moci nad osudy s. vojska na
Rusi a intervence vlády doma v pípadech, ve kterých
b^da by ohrožena jednota
bezpenost vojska. Bez
jeho vdomí nesmí býti inny žádné závazky jménem
vojska, pokud nejsou diktovány vládou doma.
Forma této kontrolní moci sjezdu bude pesn stanovena bezprostedn na sjezdových jednáních, po
i

pesném prozkoumání

pomr

a

jevících

Takový program sjezdu znamenal v

se

poteb.

])odstat,

že

kteí cítili mimo jiné, jak na Sibii tvoí se
budoucí pomr mezi eským a ruským lidem a snad
mezi eským a ruským státem, byli odhodláni za
každou cenu odmítnouti neestnou policejní úlohu a
delegáti,

i

i
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«

k ncutralil vo vnitních rnskýcli /ákonkrétn: nebojovati proti
znamcMialo
Ižitostecli. 'I^)
povstalcni a nehájiti posice vojenské diktát nry. Docíliti toho bvlo však možno ponze odjezdem bez bojíi
z Ruska. Ale v tom práv tkvla veškerá obtíž situace.
»(lemokratické armády «, jež
Živelná vle
v boji s reakcí narazila na neviditelnou stnu pod praporem »západní demokracie«, nevdomky vyzývala
k zápasu onu chladnou a strašnou moc, skrývající se
pod pátelskou maskou diplomat; moc, která mohla
kdyby
s. armádu
eventueln zniiti svj nástroj

jíosaditi návrat

dvivé

—

])estal

—

b3Hi užiteným nebo pekážel

jí

jí

dokonce

v práci.
Sjezd šel do zápasu s maskovaným odprcem s naivní
vírou v kulturní svt a v sílu »svtové demokracie.
Proto souasn se svým »nástinem programu« adresuje

vzbouené armád tuto výzvu:
Armádo Masarykova! Celý kulturní svt

sjezd
»

sleduje

Tvoje poslání, za svobodu a demokracii a jest s námi
pesvden, že Tvj vojenský úkol v Rusku je skonen.
dnes nevolá k odchodu dom, iní tak jen
Jestliže

T

vi

proto, že
v Tvou est, v Tvé svdomí, v pevnost
a nepodá jnost Tvého ducha. Brati! Zstate v písné

sebeobran! Jednejte jako muži, zstate
ve vojenské služb lidmi! Druhý vojenský sjezd chce pipraviti Váš odchod z tragického stavu na sibiské dráze
a pokud možno brzký náš odjezd dom.«
i

stran obrozené
reakce s chladnou hlavou
srdcem stálo vedení, pedstavující ideový svaz oficielní Francie s s. národní demokracií. Skonstruováno jsouc ihned po pevratu z moci
Stefánika, vplulo od poátku do proudu politiky prvního
premiéra Dra. Kramáe. Masaryk byl mu nenávratn
skonenou epochou. Tytéž distance, které dlily poliProti tomuto zanícenému sjezdu, na
i
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smr

Dra, Kramáe od Masaryka a všech lidov národ
\'ých proudu ve vlasti, analogicky oddlily
na Sibii všechny lidové smry »Masarykovy« armády
od národn-demokratického vedeni sibiské protirevoluce. Zvlášt v nejakutnjši otázce intervence sjednotil
se pevn s. lid v odporu proti intervenni politice.
V legiích tím spíše, ponvadž na Sibii vidl názorn,
že pod firmou boje proti bolševismu rozvíjí se široký
nástup proti demokracii, že tedy i boj francouzsko-Kramáovského spolku proti »bolševismu« jest ve skutenosti bojem proti lidu a proti demokracii. Vidl dále, jak
na tuto frontu proti lidu a demokracii všemi prostedky
a silami mocných byly hnány s. lidové legie. To bylo
v duchu politiky Dra. Kramáe. Dr. Kramá neváhal
vehnati spolu s novou »ádnou s. armádou « i celý
novorozený demokratický stát do pravidelné války se
lický

i

sovtským Ruskem
proti

všem

a

cizákm.
armádu

ruským národem, bouícím se
To byla vojna, pro niž Paíž

nemohla.
iiloh v tomto spojenectví,
pro rozdlení práv a povinností, výhod a zodpovdnosti,
bylo rozdlení jednotné osoby francouzského gen. Janina. Kdežto pro Francii a na francouzský úet z jeho
osoby pipadal prostý »náelník zvláštní vojenské a
politické misse«, zodpovídala eskoslovenská re)publika
v jeho osob za svého »nejvyššího velitele všech ozbrojených sil a splnomocnnce ministra vojenství«. Jist
podivný pomr, podivná dlba spojenecké práce. Dll)a,
jež stála aspo za protest. Dlba, jež staila
na
vzpouru.
svoji vlastní

užíti

Symbolem pro rozdlení

i

Sjezd však pes sebevdomá slova a radikální projevy napodniknul nic, co by smovalo k pevratu. Zaal opt tím,
konil v Jekatrinburku a na pozdji

ím
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v Irkutsku i zemel. Tó jest: mírnými deputacemi
k plnomocenské vlád v Irkutsku, žádajícími o dohodu
a o úední povolení 'sjezdových jednání. Snahou po dohod a vdomím vlastní nedostatenosti žilo i vydechlo
naposled celé sjezdové jednání. Bylo to prirozeno u lidí,
chápajících spletitost situace a znajícícli pi tom to,
co neznali domýšliví vládci: základ všech
jakost a náladu podízených. Bylo to prirozeno u lidí,
kteí chápali, že aktivní vystoupení proti neústupnému
vedení ve svých dalších dsledcích mohlo by znova zaplésti armádu do ruské obanské války.
Vedení naproti tomu zaujalo nesmiitelné stanovisko.
Bylo odhodláno neustoupiti žádným pro.bám, žádným

výpot

domluvám

a

žádným

dvodm.

Náehiík

—

vojenské

správy (Medek) na všechny dvody prohlašoval, že tetak j^ravil
»neba Sibi uklidniti silou, nebo
zapomenouti,
chránním
sibii
ské
smíme
že
dráhy napomáháme znan Kolakov front, který v nás vidi
pevnou záruku klidné práce v hlubokém týlu«. Krotoho prý »není vylouena možnost, že k našemu
návratu do vlasti využijeme západní cesty «.
Politický plnomocník domnívá se, že umlí hnutí,
pošle-li dom asi 15.000 »nejslabších«, t. j. nakažených demokratismem. Prohlašuje, že se sjezdem v žádné form a žádným zpsobem mluviti nebude. A stejn
neoblomným zstává celý »Zvláštní sbor« i k deputacím dstojník, které ze stanice Zimy odjinud pijely
do Irkutska dosvditi, že sjezd není »bolševický« a žádaly, aby sjezd byl uznán nebo aby byli svoláni zástupci ástí ádným píkazem velitele ku vzájemné in-

—

—

m

i

Tmto

formaci.
dstojníkm, vícím vedení, zdálo se,
že je 'pece nejlepším prostedkem uklidnní, jestliže
armáda pesvdí se svými zástupci n poctivých snahách slibovaného návratu dom, o tžkosti situace a o
potebách i páních národa a vlády doma.
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»Mlet

a

dále sloužit

!«

byla však jediná

odpov

shora.

Teprve po dlouhých domluvách slibuje Pavl deputaci dstojník ze Zimy, že s delegáty bude mluviti
ovšem neoficieln. A teprve na tuto zprávu sjezd ve
dvou ástech odjíždí do Irkutska, zajistiv si pedem

—

pluku.
vyšších míst veliteli irkutské stanice
zatknouti delegáty hned po píjezdu, nemohl býti vyplnn. Delegáti bez pekážky byli umístni u i. pluku.
Ale již den na to, lo. ervna 1919, pijel do kasáren
v imposantním prvodu velitel vojska a pikázal seaditi pluk. »Kdo nechce poslouchati píkazy vlády,
vystoupí, « takový byl úvod gen. Syrového. Samozejm, že nikdo se nehlásil. Na to pikázal pítomný velitel divise, aby všichni, kdo do pluku nepatí, byli z nho odstranni a nebuflou-li se moci vykázati dokupohostinství

I.

Pikaž daný

z

a

menty, aby byli pedvedeni veliteli msta. Velitel pluku, vykonávající píkaz, velel pak odvésti pítomné delegáty pod ozbrojenou stráží k veliteli msta. Pišel
dstojník s ozbrojeným oddílem, aby zatkl delegáty.
Tento dialektický obrat vyvolal však u lidí, »uznáV a jících vládu republiky «, takovou boui odporu, že
hrozil ozbrojený konflikt uvnit pluku. Mír zachránili
delegáti, kteí na jedné stran proslovem uklidnili vojsko a na druhé stran prohlásili, že sami dobrovoln odel)erou se k veliteli msta. Incident konil pak u velitele
msta zjištním osobností a internací delegát, prozatím v místnostech invalidovny.
Dstojnická besídka v Irkutsku s jásotem pijala vojensky ízné rozetnutí gordického uzlu všech složitých
otázek, znepokojujících armádu. Vleklý vzrušující spor
byl pro
tímto šastn krátce a vojensky likvidován.
Avšak jásot netrval dlouho. Již v noci objevily se
komplikace. Invalidé, kteí delegáty pijali ne pod stráž,
i

n
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pod oclirann, ro/hodn vzepeli

ale

pravidelnou

stídáni spolehlivou
ztroskotaly o

rozhoený odpor

se,

stráží.

aby

byli

vy-

Dva pokusy

invalid, šermujících

bombami. Nepodailo se ani pedati je pod »ochranu'<
povstné Zajíkovy policie, jež v tu noc odjíždla na
východ. Tím se stalo, že zatení zstali v invalidovn
pod ochranou invalid do druhélio dne, který pokazil
už

úpln

první

úspch

velení.

Stalo se totiž toto: druhá polovina sjezdu i^ibyla
mezi tím na stanici Innokentvskou, pímo ped Irkutskem. Zpráva o osudu prvé ásti sjezdu zadržela ji
v Innokcntvské. Neoekávaná situace postavila zbylé
rozutéci se, dáti
delegáty ped otázku: co dlat?
se zatknouti jednotliv a hnutí armády penechati osudu bez vedení, nebo opíti se o vli a sílu svých voli
a vysvoboditi klidn zatené z moci »Zvláštního sboru«. ešení bylo na snad. Vždy vojsko se samo bouilo všude, kam dolétla zpráva o osudu zástupc vojska.

Bu

Dne

11. ervna innokentvská posádka svila se vesjezdu. Stráže stídaly se podle píkazu sjezdu,
jenž také ze své moci rozdlil administrativní funkce.

lení

Xa západ po
divisionu,

2.

linii

prap.

prvnímu tžkému dlosteleckému
3.

ipluku a

2.

prap. 4. pluku

s

podpi-

sem sjezdu poslán píkaz: »Pijete neprodlen s ešelony do Trkutska.« Ze stanice Innokentvké do stanice
Irkutsk vlastním poádkem odjíždí 3 roty 4. pluku a
staví svj ešelon na jednu z kolejí proti staniní budov. Klidn, bez kiku a srocování. Na tendru stojící voják není pec nezvykl^nn zjevem. Tak už vyjíždlo, odjíždlo i pesunovalo se na irkutské stanici nesetn
eských ešelon. Ani voják u osobních voz, hlídající
po dobu »nezákonné« akce své dstojníky, nemohl
vzbuditi zvláštní pozornost u nezasvcených. Bez kiku a zmatku z ešelonu vystupují
roty, adí se a
vedeni šikovateli ve tystupech se zbranmi odcházejí.

I

dv
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Když pak na

ulici zaznly známé národní a sokolské
písn, nemohlo býti pro okolí jiného dojmu, než že
eši jdou. ze cviení do kasáren. 2ivot msta proudil
kolem nerušené a ani stojící /ped nádražím oddíl Slo-

vák, ani pipojivší se k zmínným dvma rotám slovácké ásti nemohly na sebe upoutati zvláštní pozornost msta, zvyklého vidti mnoho vojska.
Roty zastavily se u invalidovny. Vdci vešli dovnit.
Invalidé s radostí vydali jim své chránnce a na to
okamžit celý oddíl v ele s osvobozenými delegáty s
písnmi vrátil se na stanici.
Tak suché a všední bylo druhé jednání irkutské »revoluce«. A pece byla to vzpoura armády proti vrchnosti

—

svt

smrtí.

zloin, trestaný podle všech

zákon

v celém

Veer

téhož dne první plenární schzí na Glasgov,
kde byl slovácký tábor, za pítomnosti zástupc všech
pluk a ástí s. vojska byl zahájen II. vojenský sjezd
a zaalo tetí jednání »hry ze života« sibiské demokracie.

Možno

si

pedstaviti pekvapení a duševní stav vlád-

zmn

Vdomí

ních kruh po této neoekávané
situace.
vlastní bezmocnosti sJpolu s poznáním, že píkazy nea
zákonného »zloinného« sjezdu celá armáda

pesn

ochotn plní, pivedlo lidi, pro nž podízení byli neznámou zemí, od verejší sebedvry a pezírání k druhému extrému. Rozhoili se, ale zmátli se a polekali

—

i

»bolševismu«. Nelze o všech máelnících íci, že by
v té chvíli prvního pekvapení ukázali píliš chrabrosti.
Neoekávaný triumf vzpoury, zejména u strážc práva
zpsobil paniku. Pocity onch okamžik na nejvyšších
místech pivádjí k uraženému odchodu od nevdných
poddaných a dávají vznik zlobou i strachem pehnaným
žalobám, l^avl, Medek i Syrový ohlašují demisi. Straší
je i celé jejich neinformované okolí perspektivy násil-
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rr<^to jcšte lélio/ 'lne picliází Dr. Nenie, zástupce s. vlády v Tokiu s vdomím Pavlu do
sjezdové schze na výzvdy. Snad aby seznal náladu
sjezdu a abv vedení získalo drahocenný as k pípra-

nólio picvralii.

vám

proti hnutí.

Sjezd nabízí dohodu. Na Glasgov zahájena neplodná a neoficielní vyjednávání, zatím co v Irkutsku or^anisuje se už v noci z ii. na 12. ervna protiakce na
záchranu »Zvláštního sboru«. Akce zaíná u starodružiník a 1. pluku. Konflikt vojsku postaven pi^ed oi
jako katastrofa. Bez »Zvláštního sboru« nebude penz, nebude potravin, bude krveprolití a odzbrojování.
Legie budou rozbity, legionái stanou se opt bezprávnými zajatci a
co je nejhorší
republika bude poškozena, ne-li zniena. A jelikož sjezd je vzpourou proti
xvlád doma« a »tatíkovi Masarykovi«, proto všem

—

—

vrným Cechm

na záchranu situace pedkládají se
k podpisu resoluce (vážná situace, jak vidno, pinutila
velení neohlížeti se na písný vojenský zákaz všech
schzí a resolucí).
tchto resolucích zavazují se po-

i

V

všech píkaz s.
neznáma, tedy
konkrétn: »všech jejích orgán z(le« kdyby byly sebe tžší, vyžadovaly sebe vtšího sebezapení a obtí
rr kdyby nutily
se zbraní v ruce vystoupiti na ochranu
»všech jejích orgán zde« proti komukoliv.
Jak vidno, pes demisi absolutistická posice vlády
dosavadního režimu mla býti hájena do krajnosti.
Kdesi nahoe padla slova o tom, že nkolik set mrtvol
nehodných není drahou cenou za to, bude-li zachován
poádek a »est« s. vojáka. Legiím hrozí se dokonce
intervencí Japonc, kteí
na schzích pro sesílení dojmu tvoili nmou stafáž vládním eníkm.
Celý den 12. ervna bylo vyjednáváno s Drem Nmcem, který projevil
delegátm ochotu sprosted-

-:depsaní uposlechnouti

vlády a

bezpodmínen

— ponvadž tato

je

daleka

—

i

i

i

i

vi
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kovati dohodu mezi obma tábory. Tato úmorná vyicdnávání trvala až do 2. hodiny v noci. A konila neoekávaným sdlením Dra Nmce, že celé to jednání
je teba pokládati pouze za soukromé nezávazné roz-

hovory.

Souasn a v tom pomru, jak získávala pdu u i.
pluku akce proti »nerozvážnému a z ásti zloininému«
sjezdu,- ba dokonce proti tomuto »židovsko-bolševickému útoku na armádu Masarykovu «, rostlo sebevdomí
vedení. Jediný monopolní s. list na Sibii, »Cs. deník«
vrhá se v zájmu ohrožené intervence se vší vervou do
i

boje za

»poádek

a disciplinu«.

Mezitím však na stanici Innokentvské píjezdem vyzvaných ešelon nahromadila se znaná vojenská síla.
Vášnivý odpor vedení k jakýmkoliv ústupkm i kom-

promism

kampa

deníku« vyvolaly
stejn vášnivou chu k akci u vojska na magistrále.
Pohyb na východ hrozil zachvátit
ostatní ešelonv a
státi se massovým.
Události hrozily vymknouti se
sjezdu z rukou. Delegáty poala vážn strašiti zodpovdnost, jež vnesena spolu s manclátem od oné laviny na jejich nezkušené hlavy.
Proto už ne zcela jednotn a tedy nerozhodn uinn
pokus o obranu, když ovzduší stávalo se žhavým napjatými vášnmi. Zástupci vojska, ocitnuvší se v tomto
ovzduší vývojem událostí bez pípravy, cítili pouze, že
a .vášnivá

»Cs.

i

i

nco

je teba uiniti a to nco je teba uiniti rychle.
Nejstrašnjší zbraní protivníkovou byl monopolisovaný
tisk. Sjezd poteboval aspo objektivnost informace.
Nutno bylo projeviti znovu odhodlané pesvdení vojska a protestovati proti jednostranému psaní v »Cs.
deníku «. Z tchto
dne 13. ervna obsazena jclio redakce dvma rotami 4. pluku. Když tyto roty objevily se, nikterak neoekávan, u tiskového podniku ve-

dvod
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«

písný rozkaz iicustuklidn se svého stanovišt a vydala podnik »vzbourcncni«.
Ale hned na to stalo se nco, s ím nepi^ipravený
sjezd nepoítal. Na výzvu správce odlíoru odešel totiž
všechen personál a
z podniku souasn s vedením
brzy na to dostavili se do redakce dva neznámí dobrodcní, tu zcsílcMiá slráž jeho, pros

povati, odešla

i

se jako delegace i. pluku a jeho
takové
protest proti jednání sjezdu.
disponoval
situaci inezbylo, než vojenské ásti, jimiž
sjezd, odvolati.
To se také stalo a monopolní redakce »Cs. deníku
mla již druhý den pi^íležitost psáti sensaní líení násilností »l)oIševickélio« sjezdu
a veliká slova o znápi^edstavili

volníci,

V

jménem oznámili

—

silnné »svobod tisku «.

opt jiná situace. \^zrst událostí do
sjezdem netušených a nežádoucích, únava
ze stálého nervového napjetí lidí, vyzvednutých vojskem ze zátiší tplušek na tak exponované místo a nakonec první nezdar a rozarování nad odpadlictvím
vše to psobilo zkliu jícím dojmem na duI. pluku
cha sjezdových delegát.
Je lidsky pochopitelno, jestliže mnohým mezi delegáty zachtlo se ukoniti celou záležitost jakoukoliv
dohodou. Je omluvitelno, jestliže uinili marný
i^ivý pokus, aby byli vyslyšeni zástupci mocn3''ch sípojenc, zvlášt hledali-li nkteí ze spojeneckých zástupsami zvdav informace o podstat s. hnutí pímo
''^
u pramene.
Položení jejich zlepšovalo pouze to, že souasn ani
Tak

nastala

rozmr

—

dv-

c

»Zvláštní sl)or« nebyl ve skvlé situaci. »Zvláštní sbor«
jist neohlížel by se na sjezd, kdyby^nelekala jej mrana, kupící se ped Irkutskem a boue skrytá v nich.

Vždy

k rozehnání boue pes všechny odhlasované
soluce nebylo lze použíti ani i. pluku.

re-
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Za takové situace a za takové nálady na obou stranách mohla býti snadno docílena dohoda. To se také
stalo, když do sjezdové schze dostavil se s Drem
cem náelník právního odboru Dr. Svoboda. Tito méli
už ve skutenosti mandát svésti delegáty k pímému
jednání s Pavl. Dvanáct požadavk sjezdu v tomto
pedbžném jednání bylo zásadn schváleno jako pijatelné pro ob strany. Proti tomu žádalo se: nevydávati

Nm-

i

provolání k

Rusm,

zastaviti

okamžit pohyb ešelon
nkde zateni. Ob-

a propustiti dstojníky, jsou-li snad
sah dohody byl v podstat tento:

ásti západn Novoiiikolajevska budou pevezeny na východ, nemocnice budou evakuovány 'do Irkutska. Fronta bude postupn zkrácena a vojsko zkoncentrováno v okolí Irkutska.
2. Ve vedení budou provedeny osobní zmny. (Pavl,
Medek, Žák, Závada, Eisenberger.)
3. Zvláštní komisi, skládající se ze dvou delegát,
^'vbraných plnomocníkem ze
jemu navrženýck
sjezdem, podá plnomooník doložené dokumenty k vysvtlení o našem mezinárodním postavení v Rusku,
zvlášt nejsou-li njaké závazky, týkající se našeho pobytu v Rusku a innosti armády.
4. Za úelem urychlení evakuace armády bude pidlen k s. zastupitelství v Tokiu jeden delegát.
5. Sjezdem bude poslán prcsiflentu Masarykovi si1.

Cs.

ty

tuaní telegram.
6. Redakce »Cs. deníku« bude doplnna

tymi leny,
zvolenými sjezdem.
7. Sjezdem bude sestavena patnáctilenná komise,
která pipraví návrhy a stížnosti pro delegaci z>vlasti.
C^ást její zstane v Irkutsku, ostatní budou u ástí
sbírati materiál. Ti její lenové pivítají delegaci Nároflního Shromáždní ve Vladivostoku.
8. Do píjezdu delegace z vlasti nebude inno žád446

né zásadní rozhodnutí. Rozhodnutí o všech stížnostech

vyhrazeno vlád doma, rcsp. delegaci Národního
Shromáždni.
9. Sjezdem bude formulován program politický, ti-

je

skový a evakuaní.
ástí,
Legální postavení delegátu, dvrník
které jednaly bez píkaz, neb se samovoln pohybovaly, bude vyešeno v dohod s gen. Janinem, který
pijede do Irkutska. Pi eventuelních represaliích delegáti nepovažují dohodu s pedstaviteli vlády za plat10.

i

nou
11.
jící

»Cs. deníku«, vysvtlujednání a vybízející ke klidu.
Agitace proti docílené dohod bude trestá-

Bude vydáno provolání v

prbh

12.

na.

Delegáti, potšeni dohodou, uinili loyáln všechno,
co bylo žádáno, neuvažujíce mnoho o slovech Dr. Svobody i Dr. Nmce, mluvících o možnosti, že »mezinárodní veejnost« (!!) bude pravdpodobn žádati záruky, že na sveném nám úseku budeme sami zachobýti žádávávati klid a že mezi tmito zárukami
prý
no i potrestání tch, kdož klid porušili. Je
nutno, aby naši zástupci mohli se vykázati njakým
-dokumentem (!) o tom, že u nás je pokoj; snad prý
ani to nebude staiti a možná (pes to budou žádány
njaké vcné garancie (!).
Delegáti vyslechli klidn a s vážnou tváí toto líení
o suverénosti »mezinárodní veejnosti«. Pi tom cenným svdectvím pro jejich aféru je to, že Dr. Svoboda
i Dr.
vyplnní požadavk sjezdu, pro nž došlo
ke konfliktu, pokládali za možné a pípustné, že tedy
požadavky nebyly »bolševismem« ohrožujícím armádu
i republiku.
Dr. Svoboda, jak píše v asopise »Na
Stráž«, sám z vlastní zkušenosti nabyl dojmu, že de-

mže

—

—

i

Nmec
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»na zasedání sjezdu netrvají, že spokojí se, jestjim dána možnost naznaeným zpsobem

legáti

l)ude

liže

sdliti svoje návrhy

i

ního Shromáždní*.

Uvádíme

pozdji objevilo

vlád a delegaci Národto proto, ponvadž o den

stížnosti

rukách velících starodružiník k
posílení posice vedení provolání, podepsané 20 jinými
se v

starodružiníky, v nmž s velikými, dobe mínnými
i^enickými gesty, v záplav velikých, upímn cítných slov a frází mezi jiným se o tomtéž sjezdu píše:
».
Dnes smrteln zranna, zmije prusko-maarsko-bolševického výboje opt vypouští jedovaté sliny,
aby otrávila mladé a nžné výhonky kvtu svobody slabých a ponížených národ. Ve smrtelných keích usiluje rozšíiti své dílo zkázy na nejkrásnjší kvt,,
i^zrostlý z krve prolité za svobodu lidstva, na s. voj-J
.

.

.

Mun

Rozkladná innost Lenin, Bel Kunu,
a]
našla konen pdu. Záplava šílenství, krve
ohn pohlcuje stále vtší prostranství. Naše vlastj

sko.

Ábeles
a

stojí

jako ostrov v

rozboueném moi

....

Tam

na západ ve starobylém Versaillu se rozho-j
duje. Nepítel napíná poslední síly.
Brati, na svá místa! Historie se nesmí opakovat! Uj
nás nesmí býti Lipan a nesmí býti návratu do okov se^
schýlenými hlavami rab. Se starou bystrotou vítz-j
ných sokol zkoumejte své ady, lidi, slova, iny, jich
cenu, minulost a charaktery. Jasný úsudek váš najde
petváku a zradu za krásným slovem, oko a tvá prozradí bratra
minusrovnáním hesel a
Jidáše
losti
dneška demaskujte farizeje. Svobodný národ
posílá k Vám poselství. Jeden z inejvtších lidí národa
(Machar, p. a.), jehož verše o modré oceli deklamovali
umírající hrdinové Zborova, vztahujíce k Vám své žehnající ruce, jede dnes k Vám, a v té dob nepítel
nabírá síly, aby vnesl rozkol do našich ad. Vidíte ty
I)otvorné spáry? Mee vzhru! BucTme na stráži! Poi

i
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—

in

«

slstN nesmi konili plácni Jeremiáše na zi"íceninách
slávv s. vojska. Hroby tisíc našich bratí a jich slavi

ný prach nesmi býti znencln. Zrádcm a šíK'nem
nesmí býti pardonu
Xvzýváme všechny i)()ctivé Cechy a SK)váky rozelinat lirstkii demagog a zaslepencu a zákonnou cestou
l)rojeviti svoje tužby pi píjezdu delegace z Cech
.

.

.

.

.

.

Irkutsk, 14. ervna I9I9.«
Ironický osud tomu chtl, že celá tato vlastenecká
akce na záchranu »nejkrásnjšího kvtu« protirevolucc
proti

ynmecko-maarsko-židovsko-bolševické

agitaci

lidového sjezdu, podle svdectví soudních akt byla zahájena za vedení lékae i. pluku spisovatele Dra Langra,
jenž, jak známo, sám patí k onomu proskribovanému
národu židovskému, a že pro vtší bezpenost vlasteneckého ústedí, ohroženého eským lidovým sjezdem
l)íkazem ze dne 28. ervna 1919 byla zízena zvláštní
a Žinmecko-maarská strážní rota z

—

Nmc, Maar

d. To znamená,

že již za 14 dní onen »úpadek ducha«
úbytek poetní, zpsobený v armád zatením
všech »zrádc a šílenc« práv z nejstarších dobrovoljak oficielní
ník
byl nahrazen svžím pílivem
a 43 Žid.
historik udává
63
837
Dne 14. ervna na záklarl pedbžn sjednaných 12

s.

legií a

—

—

—

Nmc,

Maar

bod mlo dojíti ke konené dohod s Pavl. Nkteré
komise mly pak okamžit zahájiti práce. Umírnnost
požadavk

sjezdu byla

takovým pekvapením pro

informovaný protivný tábor, že Dr.

ne-

Nmec

ješt 14.
ervna ráno navštívil schzi sjezdu, aby znova slyšel
potvrzení podmínek a ujištní, že sjezd požadavky nePrbh
zvýšil a nezmnil, že slovo vera dané splní.
této poslední schze svobodného sjezdu byl znan
dramatický. Pijíždli kurýi vojsk shromáždivších se
v pedmostní stanici Innokentvské, rozilených povstmi o kapitulaci a zateni sjezdu. Žádali jménem
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«

svých ástí o píkaz k akci. \' místnosti objevili se
i poslové od vzdálených garnison. Picházeli pobouení
vojáci s oznámením, že vojsko rozhoeno stanoviskem
I. plukn je odhodláno zakroiti. Pibíhali
z msta poslové z blízkého okolí velení s dvrnými zprávami o
chystaném tajném zatení sjezdu a o pípravách vedení.
Také z I. pluku jednotlivci pinášeli rozhoené zpráv}^
o agitaci plnomocenské vlády a dstojník pro pímý
boj proti »vzbouencm«. Pes to i v tomto ovzduší
sjezd všem poslm a kurýrm dává kategorický píkaz ku klidu a setrvání na místech. »My mžeme se
mýliti
ale nemžeme ^býti neestní, « prohlašuje
jednomysln sjezd, vící v dohodu a rozhodnutý estsplniti všechny podmínky.
Je pravda, že potom byli ve vojsku lidé, kteí žádali
kulomety a dla k demonstraci na ulicích Irkutska. Ale
to zmaili dobrovolníci dvující sjezdu a disciplinoi

—

n

i

van
když

jemu oddaní. Tito museli pece viti v úspch,

— jak sám soudní

spis uvádí

— ze sjezdu

dostali

ve stanici Innokentvské takovýto informaní dopis:
»Prosíme, nech 2. ,prapor 3. pluku pevezme službu.
Není rozhodn teba, aby 2. prapor 4. pluku se povolával. Doufáme, že dnes konflikt bude smírnou cestou
likvidován, jelikož v poledne poíná vyjednávání mezi
námi a Pavl osobn. Vtšina bod našeho programu
je již zajištna, o ostatních bude dojednáno dnes, jelikož i nahoe pišli snad konen k rozumu a cítí, že
tento stav musí býti rychle odstrann.
Ve skutenosti však bylo jinak. Jednání s Pavl bylo
již jen pouhou hrou »diplomata« s prostými dvivými
legionái. Obava delegát ped zodpovdností byla pí
liš zejmá, píliš bylo jasno, že k pímé akci nikdy nedopustí. Pavl požadavky sjezdu sice pijal, souhlasil
s nimi a slíbil je splniti. Potvrzuje to i Dr. Svoboda,
jenž zúastnil se jednání, ve svém lánku v asopise
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:

»Na Stráž« . 2. Avšak smysl této ochoty byl jiný', neekaný; pravý úel stal se brzy všem jasný. V íl()])
vyjednávání na scén objevuje se gen. Syrový a obrací
se k diplomatm a doktorm práv, obkliujícím naivní
zástupce lidu, s netrplivým oznámením, že zástupce
japonské misse »opt« táže se na s'tav sjezílové aféry.
\a to Bohdan Pavl spšn perušuje nedokonená vyjednávání a ultimativn žádá »dokument, že je u nás
aby bylo zabránno
klid.« Do pti hodin odpoledne
japonské intervenci proti eskému »bolševismu« (v Irmusí míti
kutsku byla posádkou i japonská rota)
v rukou prohlášení podepsané ne sjezdem jako »bolše-

—

—

vickým sovtem vojenských deputát«, ale prostý-mi
jmény všech vzbouenc, že se podizují všem píkarepubliky. To byl rozhodný diplomatický tah,
jímž dostiženo vítzství plnomocenské vlády a kapitulace sjezdu. Nebylo jiné možnosti. Demokratický sjezd

zm

vdce velikého hnutí a velikého boje.
b)
ly
nerovný.
síly
Znechucení a unavení delegáti, nechtjíce a nemohouce hnáti vci k ozbrojené srážce, rozhodli až na jednoho splniti požadavek. Utšovali se sliby souasn obdrženými. Vili v svých 12 mírových podmínek. Proto
splnili i ostatní: naídili ešelonm, které dle píkazu
nedorostl

na

Také

sjezdu pijely k Trkutsku, aby se vrátily

zpt na svá

pvodní

místa.
Není teba podotýkati, jak bylo pijato takové rozuzlení »revoluce« v protivném táboe, není teba odvodovati, 'pro zmnil se tón shora od toho okamžiku,
kdy v rukou »Zvláštního sboru« ocitlo se toto prohlá-

podepsané 48 vdci »vzbouenc«
»Politický plnomocník B. Pavl, Irkutsk.
Podepsaní prohlašují, že piznávají zákonnou platnost všech píkaz vlády s. republiky
její podízených orgán. Je zabezpeeno, že veškerá pání žádosti
šení,

i

i

29*
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:

budou pedloženy ke konenému rozhodnutí vlád s.
republiky
také poselstvu Národního Shromáždní.
i

Irkutsk, 14. ervna I9i9.«
pemoženým! Už nazítí, v nedli dne 15. ervna, práv když sjezdová komise podle pijatých podmínek jala se sestavovati telegram presidentu Masarykovi a uklidující provolání k vojsku, dostavil se do
místností sjezdu na Glaskov velitel msta Irkutska
a prohlásil krátce:
»Z naízení velitele Cechovojsk brati delegáti mají
se zdržovati na Glaskov v urené k tomu místnosti,
kde budou pod nadzorem ureného k tomu velitelem
slováckého tábora poddstojníka, jenž má píkaz za-

Bda

veškeré agitaci mezi vojskem. Toto naízení
do píjezdu generála Janina.«
Pekvapenému sjezdu po marném protestu nezbylo,
ne.y. pokorn a s resignací usednouti pod ochranu stráže
;í v
internaci tšiti se dále nadjí na svdomí i aspo
na uznání vítze.
Pirozeno, že po tomto rozuzlení stala se zbytenou
slíbená uklidovací výzva sjezdu k vojsku, jejíž konbrániti
platí

cept

znl

^Brati!
Podepsaní Vaši zástupcové, shromáždní t. . v Irkutsku, oznamují Vám, že mezi nimi a naším politickým vedením byla docílena dohoda v tchto zásadních
otázkách: i. Naše vedení slíbilo nám použiti všech dostupných prostedk diplomatického, vojenského evakuaního rázu k naší hrzké doprav dom. Plnomocník
povolá k sob dva bratry
aby
námi doporuené
se podrobn seznámili se všemi dokumenty
pípravami, které smují k likvidaci našich úkol v Sibii. Po
prozkoumání všeho dostupného materiálu oznámí tiskem vojsku své objektivní dobrozdání.
2. Redakní kruh »Cs. deníku« flopluje se námi n;ii

—

—

i
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i

vrženými leny, kteí tvoí

s

ostatními

leny redakní

sbor.

Posíláme jménem vojska telegram do vlasti, v nmž
tlumoí se jednomyslná vle s. vojska |X) rychlém ná\ ratu
ideových
fysické vyerpanosti.
z
komise, která sebere
Zvolena
námi
lolenná
byla
4.
stížnosti a pání ze všech ástí vojska a sestaví objektivní informace -pro delegaci Národního Shromáždní
s Macharem v ele, a zabezpeí si její nestranné informování
rozhodnutí ve všech sporných otázkách.
Tato komise bude zkoumati pomry v nemocnicích,
žaláích
pracovních družinách, zajateckých táborech
a na základ svých pozorování bude initi hlášení phvjmocníku s píslušnAani návrhy.
3.

dom

dvod

i

i

i

5.

lenové

lí. voj.

sjezdu, jakož

i

všichni jednotlivci

jakýmkoliv zpsobem se zasazovaly o jeho uskutenní nebo ochranu, nebudou do píjezdu dea ásti, které

legace z vlasti souzeni a stiháni.

Majíce tímto zpsobem zaruenu souinnost v nejdležitjší naší otázce
návratu
zabezpeujíce si, že komisi sbírající informace pro delegaci Nár.
Shromáždní bude dána možnost veškeré \'aše stížnosti jí pedložiti, sdlujeme Vám, že podepsali jsme ná-

—

dom

—

sledující prohlášení:

Podepsaní uznávají zákonnou platnost všech píkaz
její orgán. Je zabezpeeno, že veškerá pání
stížnosti budou pedloženy ku konenému rozhodnutí
vlád a také delegaci Národního Shromáždní.
pevn, že Vy, vojáci IMasarykovi, zachováte
nezlomnou jednotu, zstávajíce vrni duchu zásad prvního svého presidenta. Do píjezdu delegace z vlasti, do
kteréžto doby bylo odloženo konené vyízení všech
otázek, zanechte spor, odmítejte svým klidem zvlášt
útoky osobní, nedovolujte vzájemného pronásledování
pro odchylný politický názor.

s. vlády

i

i

Víme
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dob

piznivé vyešeni všech
sporných otázek, vybízíme Vás ke klidu a netíštní
dusi], nebo národ bude potebovati Vaší síly fysické
demokratinárodních
zájm
na
ochranu
ševní doma
ckých!*

Oekávajíce v brzké

i

i

okamžiku zatení.
Ostatní komise, zvolené podle úmluvy dvivým sjezdem, zstaly úpln bez práce. Hle, výsledek dohody lidu s
diplomaty! Sjezd pokoivší se sám uzavírá
pak svoji akci závazným prohlášením o kolektivní odpovdnosti za všechny své skutky a dobrovolné vzdá-

Takový

byl »bolševism« sjezdu v

—

vá se jakékoliv další akce.

Posádka innokentvská
sem gen. Janinu a Pavl,

hým bezmocným

sice
ale

i

ješt protestuje pípijejí protest je již pou-

gestem.

Nerušené slovo má opt »Zvláštní sbor« a velení.
Ppi. 2ák na výstrahu líí svým podízeným vojskm
irkutské události v oficielním rozkaze se skvlou fantasií takto:
»Upozoruji a naizuji upozorniti na ozvuk, které
mlo irkutské vzbouení s. voják mezi ostatními vojsky v záptí.
Japonské hlídky chodily kolem kasáren i. pluku. Rukaské, anglické i japonské ásti mly pohotovost.
sáren I. pluku i u nádraží vymovali Japonci a Rusové
noci
steleckou vzdálenost a dlosteleckou posici.
chodily kozácké hlídky a pší patroly. Ruští dstojníci
chodili po dvou pohromad. Na nádraží ipibyly dva ruské vojenské ešelony v pohotovosti.
Japonci odmítli nám dávati finanní úvr. Rumuni na
stanici Zim spráskali s. dlostelce, pokoušející se
násilím vzíti parostroj. Vzbouení, vedené našimi vnitními bolšcviky-židy, bylo v Irkutsku udláno práv
v dob, kdy ješt mírová smlouva našimi nepáteli ner.í podepsána, kdy ruské ásti na ufimské front ustu-

U

V
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jcsl lUMii potlaeno, a kdy bolacvicko-iiia(rarská vojska nastupuji na vSlovensko, obsazujíce Košice a Bratislavu, a (irancuji draliý nám tento
pliji,

poNSlani

\'

v^ihiri

kraj, perlu naší vlasti.

vnjší.
liorší je vnitní nepiilel, než ten
vzpomenouti, pro Polska byla porobena.
Upozonniji a naiztiji upozorniti na zloinnou anarchii,
provádnou v minul3'ch dnech delegáty sjezdu. Falšolej)ší
vali operativní telegramy, aby stáhli podvodem
ásti do Irkutska. Násilím brány lokomotivy a bez žezla
(povolení, p. a.) vlaky vypravovány. Zastupitelstvo 3.
]íluku osvobodilo vojáky poslané k polnímu soudu.
Dstojníci arestováni. U vchodu do dstojnických
vagonii stáli ped oima ruského obecenstva bombami
ovšení vojáci jako za bolševického pevratu v Rusku.
Irkutsk voStanice Vojenný Punkt, Innokentvská
jensky obsazeny, projíždjící cestující na nich ani pro
»kipjatok« (svaená voda k zhotovení aje, p. a.) nepouštni, Rusm zabraováno v prchodu.
Prvod vzbouených rot mstem Irkutskem pro\'eden po hlavní ulici
komitétní »pracovníci« vzali dstojnické kon, dstojnická sedla a jeli v ele prvodu,
opásáni diistojnickým emením. Rotv bolševickv ovšeny bombami. A'ezeny sebou kulometní a sanitní povozky a zpíváno.
Tisíckrát

Nutno

si

i

i

—

J)v vzbouené roty obsadily redakci
uren redaktorem práv

delegát Lonskx'
lali

»('s.

deníku«,

tak, jak to

d-

bolševici.

Nové zprávy dodaten oznámím. Vše poukazuje na
limbou l)olševickou taktiku. Židovské prsty, jako kdysi
11
Rusii,
mezi naším vojskem ídily ásti k veejn3'm
skandálm. Ve všem je vidti zejmý ún.ivsl zniiti
dobré jméno s. vojáka a národa. Po osvobození internovaných delegát provokaní prvod nešel pímo na
nádraží, nýbrž oklikami po hlavních ulicích.
i
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Provokace šla tak daleko, že se poiikoušeli dostati
se
k japonskému konsulu za úelem vyjednávání. Upozorniti na zhoubu eskému vojsku tím zpsobenou
i

a

tžko

napravitelnou.«

Jak »Zvláštní sbor« vylíil sjezdové hnutí v oficielní
zpráv, jak informoval vládu a co žaloA^al na své protivníky, o tom svdí jednak telegram gen. Janina, spchajícího do Irkutska poprvé k »svým Cechm«, jednak a hlavn telegram, jímž ozval se na události z Paíže Dr. Beneš.
Od gen. Jíinina pr-išla tato depeše: »Odjíždím do Irkutska. Telegrafuji presidentu Masarykovi a Dru. Benešovi a poítám, že pi svém píjezdu budu míti jejich

mn

dovolí upraviti otázku, že nedoeskoslovenského národa.
Jménem presidenta Masaryka a eskoslovenské vlády,
na jejichž rozkaz jsem pijel do Sibie,
naizuji
všem zstat ve svýcli úadech a nezasazovati vlasti
osurlnou ránu.«
A Dr. Beneš telegrafuje nejprve: »\ zkaz národa naší
drahé sil)iské armád: vvtrvejte do konce! «
A podirektivy, které
staten flbáno bvlo

zájm

úedn

—

tom

:

»Brati! Rozhodnutím ministerské rady z 5. ervna
stanoveno piložiti veškeré úsilí k umožnní co nejrychlejšího návratu naší sibiské armádv do vlasti.
20. ervna opustilo Marseille zvláštní poselství, které
nese podroVmé vzkazv a direktivy vlády a pomoc lékaskou.
Vyjednávání, smující k rychlému opatení nutných
prostedk, zahájeno oficieln se spojenci.

Každý nepromyšlený Váš krok v tomto okamžiku
znesnadní obtížný tento úkol, existující ád v naší domácí armád nepipouští samovolné odstranní náelník, stanovených vládou.
i
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«

Národ, jenž vždy s ol)d'^:eiii patil iia Vás, erpaje
])íklad z Vaší obdivuhodné chrabrosti a ukáznnosti,
trpce by nesl každé prohešení proti tmto základním
j)OJmiim každého poádku. Vlast chce, by Váš legenriární pochod Sibií zstal záným píkladem a jako takový byl uchován djinám. Vlast nežádá od Vás již
žádných obtí, dost vykonali jste pro její osvobození,
žádá však a velí Vám, abyste neztráceli víry v ni, nebo
nejvtší starostí její je Váš osud a Váš návrat domu.
Brzké podepsání míru umožní tento v dohledné dob.
Nech pak uvítáme své osvolxxlitele jako armádu ví-

tznou!

Za vládu eskoslovenské republiky:
ministr Dr. Beneš.

A

pece, jak pátrno

pevratu nemohlo

býti

dívjšího líeni, o násilném
ani ei. Naopak mžeme do-

z

svditi, že spíše panoval názor, že Pavl a Medek do
vyešení otázky vládou doma od svého díla a tím od
zodpovdnosti utéci nesmjí. Sjezd domáhal se pouze
kontroly a možnosti informovat pímo vládu doma. Jist že jemu bylo jasno, že zmna kursu pedpokládá
zmnu osob. Zajisté, že v rozhovorech uvažovalo se,
kdo by mohl v dané situaci nahraditi »Zvláštní sbor«,
aby ml dvru vojska, vládv a spojenc, koho by sjezd
ml navrhnouti vlád v Cechách, resp. delegaci z vlasti
na odpovdná místa. Tím a niím více mla vyvrcholiti celá »zahájená velká akce politického pevratu«, jak
nazývá irkutskou boui
oficielní historik. Bude tedy
zajímavo konstatovati, že oí tchto »židovsko-bolševi'ckých agent« pro »pevrat« neupíraly se levji než na
osobu Dr. Girsy a gen. Céka, to jest k »extrémm«,
kam došla po nicli
vláda republiky. K tomu možno
pipomenouti, že delegáti k oné » velké akci politického
|)evratu« pozvali si na radu a pomoc politické zástupce
i

i

i

i
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s. vlády na Rusi zvláštními dopisy ješt ze stanice Zimy, že zvali ve svém prvním programovém prohlášení
velitele s. vojska zástupce dstojnických sbor jednotlivých ástí. Ve své všenárodní smílivosti šéfredaktorem oficielního listu navrhli z vládního tábora národního demokrata (kap. Holeka) a pouze k doplnní
redakce k vli všenárodnosti chtli vyslati ze sjezdu
i

agrárníka, sociálního demokrata a Slováka.
V celém obvinní je pravdou pouze, že prostí a poctiví osvoboditelé vlasti nechtli, aby onen »legendárni
pochod Sibií« ekami lidské krve a pes hory lidských
tl zstal »zá.ným píkladem«, jak chtl Dr. Beneš na
míst vlasti. Ale v tom zloinu i my jsme s delegáty
za jedno. Nech sibiská legenda zstane záným píkladem historických legend. Historická skutenost jím
zstati nesmí.
Proto také v dob moci sjezdu nejeden i z význanjších funkcioná, nejeden
z vyšších dstojník
i

dvrn

ukazoval mu pívtivou tvá. Ovšem pouze
a »pro každý pípad«. Po porážce hnuti sjezdového
]:)ikrili se všichni tajní pátelé, ba mnozí z nich hledli dokonce chvilkové své poblouznní vykoupiti zvýšenou horlivostí v zahájené persckuci.
Za to trvalejší a cennjší byly ty poátky nových
sympatií, které eskému jménu dobylo sjezdové hnutí,
jakožto hnutí proti intervenci, u široký^ch vrstev ruského národa, trpícího obanskou válkou
diktaturou
a které zvlášt cennými ukázaly se pro celou armádu
po krachu Kolaka. Byli to nejen železniái, nejzasvcenjší a nejbližší Cechm, kteí vzboueným ešeloposkytovali ochotn lokomotivy, kryjíce se pouze
formálním potvrzením o »násilném vzetí« byli to sei

nm

;

konen

nimž také došla zvst
s. mas. Ovšem, než tam došla zvst o náladách obávaných Cech bvlo již v Trkutsku rozhoddláci

a
o stíinovisku
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i

povstalci,

k

«

nejpre<l tii>i opatrný sjezd odiiiital každé
proniknutí cizího svta do našich vnitních zásouležitostí. \ tom ohledu pi^es veškeré úsilí špionáže
o
du, pres všechnu provokaci agent tajné policie
ruské veejnosti
žárliv stežené neutralit sjezdu
nemže býti pochyb.
Gen. Janin dojel do Irkutska i(). ervna veer. Naivní
sjezd doufaje setkati se u nho s porozumním, pod])isuje všemi jmény krátkou adresu uvítací. Souasn
wšak v ísle oficielního »Cs. deníku«, které vyšlo práv
v dob píjezdu nejvyššího velitele, objevila se v ele
listu tato zpráva:
»Bratrem plnomocníkem eskoslovenské republiky
Bohdanem Pavl bylo mi pedáno prohlášení bývalých
delegát snmu eskoslovenské revoluce následující:
»F^odepsaní prohlašují, že piznávají zákonnou platnost
všech píkaz vlády eskoslovenské republiky i její
orgán. Je zabezpeeno, že veškerá pání, žádosti a
stížnosti budou pedloženy ke konenému rozhodnutí
vlád eskoslovenské republiky také poselství Národního Shromáždní. Irkutsk, dne 14. ervna I9I4.« Následuje 48 podpis. Toto prohlášení podepsáno všemi
pítomnými krom jednoho. Tímto prohlášením považuji vnitní spory za skonené. Vyzývám všechny bratry flstojníky i vojáky k svdomitému plnní povinností ádných voják eskoslovenské republiky. Irkutsk,
Velitel eskoslovenského
14. ervna 1919, ís. 02798.
vojska: gen. Syrový.
Potom v témže ísle následuje provolání prvnírio
pluku, v
se praví: »Brati! i. pluk dlouho pozoroval, co se dje v eskoslovenském vojsku, dlouho
|)emýšlel i kolísal, než se rozhodl. Avšak když vidl,
kam vede innost nezodpovdných jednotlivc, postavil
se v plném vdomí tžké vážnosti tohoto rozhodnutí
na stranu zákona a své vlády. i. pluk poslouchá bezluU).

a

i

incMiši

i

vi

—

i

—

nmž
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[>dniiuvné všechny píkazy, jež mu budou
a jejími zástupci .. .« at. Podepsáni za

dány vládou

i. stelecký
pluk vedle majora Dra Langera: jeden bývalý delegát
sjezdu a od každé roty po dvou jménech. To jest celkem 27 jmen, mezi nimi 4 volení bývalí dvrníci.
Na poslední stran totéž íslo pineslo ješt jako projev vojska resoluci pro »Zvláštní sbor«, na niž sbíraly
se podpisy u i. pluku. Ani slova o protizávazcích vlády.
Pro francouzského generála, jenž pijel soudit vnitní
eské spory, obraz na míst objevil se tak, že incident
úpln likvidován a zbývá pouze rozdliti odmnu a

trest.

K

jeden dkaz. Gen. Janinovi pedvedeni živí »zástupci vojska«,
podle nejvyššího rozkazu zvlášt komandovaní na
»konferenci« zástupc vojska irkutské a nejbližších posádek. Komandováni byli od každého praporu jeden
dstojník a ti spolehliví vojáci. Posledních ovšem sešlo se málo a z tch ješt mnozí místo na oficielní konferenci pišli konferovat s internovanými delegáty. Proto informaní sjezd na neurito odložen. Místo toho
svolána schze. Sál obanské besedy byl plný. Pišli
lidé z irkutských kanceláí a štáb, pišli »spolehliví
živlové« irkutské posádky. V tomto objednaném shromáždní, bouliv aklamujícím nejvyšší vojenské a politické vdce jakožto vítze nad anarchií, líil politický
plnomocník, jak zvrhlé elementy se
nmeckou
židovskou fysiognomií, vydávají se na sjezdu za zástupce s. vojska. Jsou snad mezi nimi
estní lidé,
zbloudilé ovce, ale
ti konen musí býti jako prašivé
ovce z armády odstranny. Jeden jest dokonce znám
jako bývalý buršák

tomu na den

17.

ervna pipraven ješt

zejm
i

i

Na

to jedni z

pítomných bratí kií:

rozhofiovati o osudech našeho národa?«

»Hanba!« odpovídají bouí
460

druzí.

»Mže

buršák

Konen

plnoniocník oznamuje, že dOvStal se mu do
zloinní agitátoi mluví o jakýchsi
rukou leták, v

nmž

bodech jakési dohody; a hned na míst kritikou za
potlesku a smíchu shromáždných rozbíjí s výsmchem
bod za bodem.
Druhý den po této zdailé zákonné schzi uren k návštv internovaného »nezákonného« voleného sjezdu.
Gen. Syrový odmítá vbec se »vzbouenci« mluviti. Pijíždí pouze nejvyšší velitel s. vojska gen. Janin v prvodu Pavl. Tato první návštva vyznla ješt neurit. Gen. Janin ukazuje tvá otcovského pítele. Avšak
již druhá návštva jeho 20. ervna pináší jasno do situace:
incident bude ešen »vojenskými prostedky«.
12

—

To

dokonají diplomatické vítzství. Plnoniocník nemže v té vci nic podniknouti; nemže mísiti se do vojenských záležitostí. Delegáti jsou vojáky
a proto v prvé
odpovdni jsou svým nejbližším vojest: vojáci

ad

jenským pedstaveným.
Gen. Janin pak prohlašuje, že vojenské zloiny potrestá on sám. Delegace z vlasti, k níž odvolává se
sjezd, nech prý si soudí spor politicky. Jakou cenu mže míti pro vojenské odsouzence ješt »politický soud«,
je každému jasno. Zvlášt když k tomu gen. Janin neopomenul pipojiti, že vojáci bez vdomí i svolení svého náelníka nemohou se zabývati politickými záležitostmi.

Dne

21.

ervna náelník francouzské

misse, veHtcl

spojeneckých armád na Sibii, vrchní velitel všech
ozbrojených sil s. republiky (v duplikáte) vydává konený svj rozsudek v eském sporu, v nmž praví:
»Armáda naše byla ohrožena na své cti a vážnosti v
oích ciziny a na své bezpenosti. Vojska, v nmž jsou
možný bez trestu samovolné záchvaty, neváží si pítel
a nebojí se nepítel. Pée o dobré jméno a bezpenost
s. vojska v Rusku ukládá mi naíditi soudní stihání
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kdož vyzývav porušili vojenský poádek, tch,
kdož ídili samovolné posunv jednotlivých ástí vojenských, li. ervna vedli 9., 10. a 11. rotu 4. pluku a
kulometnou rotu slováckého tábora v Irkutsku k osvobození osob internovaných u velitele msta Irkutska a
13. ervna vedli rotu 4. pluku k obsazení místností informan osvtového odboru v Irkutsku, Roty 4. pluku
a kulometnou rotu slováckého tábora v Irkutsku naitéch,

hodný míti
zbran, estný odznak neposkvrnného borce za svozuji odzbrojiti a internovati, protože nejsou

bodu.

O událostech podána zpráva vlád Cs. republiky a
bude o nich podrobn doloženo také delegaci Národního Shromáždní. Jim vyhrazuji rozhodnutí o osudu
bývalých delegát snmu s. revoluce, kteí nedopustili
se vojenských zloin uvedených výše. Až do tohoto
rozhodnutí naizuji je zadržeti a vyslechnouti o jich
vztahu ke smutným událostem minulých dn.
Brati! Dnes, kdy republika jde do tžkého boje
s maarskými bolševiky, spojenými ideov i organicky
s bolševiky ruskými, teba zachovati v adách našich
poádek a vystíhati se všeho, co by mohlo jen buditi
zdání nepoádku. V sázce je vážnost vojska, jeho bezpenost, ano jeho existence. Pamatujte, že každé porušeni poádku stžuje
oddaluje splnní pání nás
všech, návrat do vlasti.
Gen. M. Janin.«
Nemálo starostí psobilo velitelm provedení naízo
ného odzbrojení. Vojenských s. oddíl, ochotných nái

i

silím odzbrojiti odsouzené bratry, nebylo. Vždy to,
co udlal prapor 4. pluku, jenž náhodou stál nejblíže
Irkutska, byl by udlal a snad ješt energitji kterýkoliv jiný prapor armády. První pluk podailo se pivésti na vládní stranu pouze heslem zabrániti bratrovražednému krveprolití, k nmuž prý delegáti
hnali armádu. Užíti k odzbrojení cizích vojsk, bylo

vdom
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nskantiii. Ruských ástí jako Iclicc zápalných
každou revoluní niyšlénk'ou ostatn v zájmu samé
sibiské diktatury nebylo lze použíti. A tak nakonec
nezbylo než psobiti autoritou hodnosti a domluvami.
tu poal otcovsky a opatrn. Ped seaGen. Janin
zeným praporem 4. pluku, za pítomnosti gen. Syrového a plnomocníka Pavl, se smutnou 'tváí poal
oslovením »Pánové!« A nazvav události už »vzpourou
priliš

i

proti vlastnímu národu«, prohlásil, že »ncbudou-li tyto
postupky vyvráceny, budou se spojenci dívati na nás,

jako na lidi nebezpené«. On, jenž »ti roky pracuje
pro s. národ a jeho osvobození, dívá se však na vzbouence jako na lidi duševn nemocné, jen proto lehce
podléhající zlovolné agitaci a jen proto nemající síly
.«
»Vy jste zhapostaviti se na odpor této agitaci
praví dále.
To by
nobili a poskvrnili s. jméno
mlo býti velmi písn potrestáno. Trest, jaký si za-

—

.

.

—

nemže se však dáti Vám, nemocným. Muodevzdati zbran a nkde v tichém míst léiti
nervy. To bude pro Vás nejprospšnjší. Až se vyléíte, uvidíme, co s Vámi dlat. Upozoruji, že protivení se bylo bv nerozumné. Mám dostatek síly, abych
sloužíte,

síte

Vás okamžit pinutil.
zhešili a se provinili,

Myslím však, že akoliv jste
pece jen zstalo u vás eské

srdce. «

Ale tu stalo se nco, co velení neoekávalo. Cs. dobrovolníci, uražení ve svém nitru, okamžit mlky a
s výrazem, jenž nenechával nikoho v pochybnostech
o duševním stavu pokoených, jali se skládati k nohám
náelníka francouzské misse zbran. Nebyly to už estné zbran revolucioná, nebyl to ani estný odznak
vojáka. To, co legionái házeli pod nohy náelníka
francouzské misse, byly etnické bodáky. Tak tedy
odzbrojení neposlušných rot bylo provedeno nad oe-

kávání

netoliko

bez

orlporu,

ale,

jak

praví

oficielní
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»zbran odevzdány byly dokonce

zpráva,

s

lehkoinysl-

ností.«

Nejen

to.

Po odvezení odzbrojeného praporu

4. plu-

angažovaného v irkutských událostech,
k >déení nerv« na tichou bajkalskou stanici Marituj,
zaalo rsti nové vzdorné hnutí v armád, hrozící prodopravu armády na
saditi pece estnou neutralitu
východ, z ovzduší obanské války v Rusku.
V armád zaínalo hnutí žádající následovati píkladu praporu 4. pluku; solidárn s ním snášeti »trest«
ku,

nejvíce

i

odzbrojení a internace, dobrovoln nabídnouti poskvrnné zbran gen. Janinu. Vbec možno íci, že v toni
pomru, jak urovnával se první zmatek, zpsobený ir-

kutským diplomatickým vítzstvím vedení,

rostla nová
v passivite

vlna ješt jednotnjšího odporu, udržovaná
pouze nadjí a vírou v delegaci z vlasti.
Proto gen. Janin, aby postavil hráz možnému sebemuodzbrojení s. armády v cizích službách, po
selo by následovati vytoužené odvezení na východ, byl
nucen zmniti dne 24. ervence svj první píkaz ná-

nmž

sledovn:

mj

»Na
rozkaz odzbrojeny byly tyry roty 4. steleckého pluku, jako nehodné nositi zbra. Krom provedených již opatení v pluku, naizuji sestaviti sezasloužili tento potupný trest, pesn
sestavený seznam poslati do vlasti, zapsati trest do jejich služebních výkaz, aby si nemohli vykoupiti své

znam tch, kdo

hrubé provinní
ku použíti proti
od poslušnosti a
ho plyne, že ti,

pozdjším chováním. Téhož prostedvšem, kdo by se v budoucnu odkázali
vojenského poádku. Samozejm z tokdož jsou stížení tímto potupným tre-

stem, budou poslední

souasn

se zajatci posláni

dom.

Gen. Syrový stanoví, za jakých podmínek lze upotebiti tch, kdož bvli tímto zpsobem trestáni a dosti si
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«

k užitené práci pro s. republiku, nebo
cvent. upraviti jich plat podle práce.
Ale písná slova tohoto príka/Ai vyvolala spíše smích
i rozhoi^ení než hrzu. Možno si pedstaviti pocity,

odpoinuli,

nimiž byla pijata v adách s. revolucioná taková
gesta náelníka francouzské misse, jenž ped pl rokem
pijel s direktivami své vlády pevzíti a zužitkovati pro
Francii nezdaené eské dílo z roku 1918.
V armád na magistrále v prvé dob po všech tch
zprávách, píkazech a informacích nebylo jasného názoru o tom, co se v Irkutsku vlastn stalo. Sjezd byl
isolován. Projeti bez povolení po dráze na západ stavyloueno. I opozdivší se
niními kordony bylo
kurýi ástí, vyslaní ke sjezdu za úelem informace,
bvli schytáni. Tiskárna vlastenecky liberálního (sokolského) »Ducha dobrovolce«, jenž stal se orgánem lidového sjezdu, byla v zájmu svobody oficielního tisku
skonfiskována. Místo nho na výpomoc oficielnímu
»Cs. deníku« zstal trvale nový bojovný asopis »Na
stráž«, založený již v prvých dnech konfliktu se zvláštním urením pinášeti zprávy, jež nebylo možno otiskneeské veejnouti v oficielním orgánu pro forum
nosti. Aresty s poátku tajné staly se veejnými a vzení v nkolika dnech byla peplnna. Vyskytly se
massové degradace jednch a povyšování druhých. Povyšování i vyznamenání rozdávala se podle politické
spolehlivosti. Persekuce, s poátku nesmlá, byla vystupována v zatžkací zkoušku pokornosti armády.
Internované delegáty »do píjezdu poselstva« nebylo
dovoleno navštvovati. Dne 26. ervna byli zatení
pevedeni v pravomoc soudu I. divise a umístni ve vzení na Zvzdoce. Tam ješt odešli na prosbu dstojníka sami, dobrovoln, ponvadž nebylo lze k ipevedení
jich nalézti stráž. Ješt jeden den pomrné svobody

s

tém

i

30
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vynutily jim roty slováckého tábora, dopravovaaié na
západ k III. divisi tím, že odepely vstoupiti do vlaku,
dokud delegáti nebudou osvobozeni. Ale okamžit po
odjezdu nespolehlivých Slovák, t. j. 30. ervna, uvalena na delegáty vyšetovací vazba. Tikráte bylo nutno zmniti stráž, která vždy odešla, jakmile poznala
své vzn. Až konen pece našel se v Irkutsku oddíl
lidí

s

poddstojníkem,

—

(jenž,

mimochodem eeno,

—

v Rakousku hlídal i Klofáe)
ochotných vzíti na sebe onu hlídku. Potom vc rozešena definitivn tak, že sestavena ze spolehlivých jednotlivc
úmysln ze 4. pluku
zvláštní, stálá stráž.
Tato ítala 50
pod velením dstojníka-uitele a
stala se »tlesnou stráží« sjezdu od i. ervence po celou dobu jejich pobytu na ruské
Dne 6. ervence celý sjezd i se stráží pedán v pravomoc velitele msta a od té doby nevyšli delegáti ze
stínu bodák. I na nutnou denní procházku do blízkého
lesíka byli vedeni pod nasazenými bodáky a z nedvry
ke stráži, pro jistotu, za kontroly agent kontrarozvdky. Tím l)yli úpln odíznuti od vnjšího svta. Styk
s nimi nebyl dovolen ani prostednictvím velitele stráže, ba ani pivezené z pluk plášt a prádlo nebylo lze
odevzdati adr€sátm.
v noci ze dne 17. na 18. ervence
neoekávan oznámeno, že gen. Janin dává »zásadní
dovolení« veliteli msta k okamžitému pevezení delegát do Vladivostoku. Na to ve dv hodiny v noci za
svitu blesk padesát ozbrojených lidí, t. j. zmínná stálá stráž, obkliuje delegáty a tajn je odvádí. Celý odhonosil se tím, že

—

—

muž

pd.

,

Konen

vz

vzm

skládal se z 53 zástupc vojska, dvou »nobezpených«
zastupitelstva 4. pluku a jednoho
rotného dvrníka. Vedou je pustými cestami za
díl

len

m-

stem k železninímu náspu na behu Angary, kde na
volné trati, daleko od nádraží stály pipraveny dva hu-
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I

st

nichž ca-^iký rv
/aiiirížované trostanccké vaj^ony.
íle'j)<)rtoval na Sibi své trestance. vSotva delegáti
usedli, okamžit lundy se tajemné vozy s pi^isn stev

žiiii

tí vagón »tlesné stráže«
na východ. Stanicí Marituj, kde stál odzbrojený prapor
pluku, projíždjí bez zastávky. \'zbuzují mnoh
4.
mnoho sympatií u ruských žezvdavosti a potom
lezniá ruského zabajkalského ol)yvatclstva. V tch
s\mpatiícli trpících semenovských poddan^xh tím bolestnji se odráželo hrubé chování »l)ratrské« stráže.
Na stanici Cicikar div nedo.šlo ke srážce s ruským obyvatelstvem za to, že eský bratr strážník bodnul do
prsou eského bratra delegáta pi pokusu koupiti si

ženým obsahem,

v

prvodu

.

i

i

chléb.

Dne

29. ervence dojíždí transport do Vladivostoku
stejn tajemn oklikami kol msta odvezen na gornostajskou výspu, kde byli delegáti internováni na kot

a

.

42.

To

byl konec dohody sjezdu s
>izákonnou cestou «.
jakým
ná cesta armádu pi domáhání se

K

plnomocnou vládou

úspchm

dovedla zákon-

požadavk, uvidíme

pozdji.

Díve

než se armáda vzpamatovala, než pochopila,

dohodou a »zákonn« likvidován.
Nespokojená srdce utšována horliv vyhlídkou na brzk\'' píjezd poselstva z vlasti. A když už vznikalo nové
hnutí, když armáda boulivji a boulivji žádala odna otázku, kam zmizeli delegáti, když celé ásti
plným potem pijímaly spoluzodpovdnost za irkutské
události a zákonnou cestou žádaly vrácení delegát,
nebo nkde dokonce spolupotrestání, odzbrojení, arest
a odvezení na východ, tu velení odpovdlo známým již
píkazem a v tisku dodaten oznámeno ástem ofic:)

se stalo, byl sjezd

pov

cieln:
»7 rozkazu gen. Janina byli sjezdoví delegáti odc,30*
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««

do Vladivostpku. Zde budou zadrženi do píjezdu
delegace z vlasti.
Komentováno bylo toto rozhodnuti v ten smysl, že
deportací jest pouze vyplnno vlastní pikáni delegát,
odvolati se k oekávanému ve Vladivostoku poselství
sláni

z vlasti.

Zatím však, jak velmi brzy se ukázalo, píiny byly
daleko sobetjší. Deportace byla prost ástí úklidu sibiské domácnosti ped oekávanou inspekcí.
Nebo už tehdy bylo rozhodnuto, aby charbinský
»di.plomat« Hess zadržel poselstvo v Šanghaji a piml
je svým diplomatickým umním k cest pes Charbin
pímo k vyištné, uklizené národní a demokratické armád, s pominutím oposiního Vladivostoku, tohoto
»smetišt armády «. V Trkutsku už pro poselstvo pipravena zpráva
jejíž ukázky mli jsme již píležitost uvésti
o celém šastn likvidovaném pokusu
o pevrat nkolika podplacených bolševických agentu.
Na dkaz pravdy pipraveny haldy soudních spis a
s nevšedním úsilím shánných protokol. Pipraven do
zásoby i sensaní velezrádný proces, založený na pod-

—

klad

—

negramotné kontrarozvdky. Pipraveno
pro vzácné hosty
vysvtlení havlíkovského zmizení
delegát: » Jelikož hrozilo ástem, ponkud již uklidnným, veliké nebezpeí od spojení s delegáty, kteí dle
zpráv tajné výzvdné služby pipravovali druhý ozbrorelací

i

jený záchvat vlády v Irkutsku (!), byli delegáti v noci
ze 17. na 18. odesláni na východ a tím podryvná jejich
innost zastavena.
Tak doslova hlášeno oficieln vládnímu poselství
z vlasti. Nutno srovnati to s vysvtlením, jcliož do'stalo
se ke zprávám o zmizení delegát armád a které citujeme výše. Takový rozpor,
okoliiost, že v sibiské
armád nikdo se nedovdl o tomto odstrašujícím, diskreditujícím dkazu zloinnosti zateného sjez-du, neji
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«

svdí

o tom, jak sami autoi cenili vrohodnost
svých oficielních zpráv.
ono generální ištní s vývozem všeho
»zkaženého« na vlacHvostocké smetišt muselo býti zastaveno, jelikož nevedlo k cíli. Odvezeny vlaky »invali(h°i«, jejichž seznamy sestavovali velitelé a podpisovali podle píkazu sanitní šéfové, odzbrojilo se a odelépe

Konen

i

ješt nkolik rot rzných pluk (7. a 8. úderného
praporu)
poslána ást na trestanecké práce do anžerský^ch dol, vzení nestaila pojmouti všechny »zloince« a pes to prese všechno jako na vzdory písnému rozkazu gen. Janina armáda neposlouchala. Tak
hlásí také vedení: »V druhé divisi stále to ve, vyvolávají se ultimativní protesty a u celé armády pipravují
se »zákonnou cestou« hromadné žádosti za vrácení delegát.
Za takových okolností bylo teba veškeru energii
soustediti na smíení a vnjší utišení, t. j. aspoií na
vnjší úklid domácnosti, úklid na spch ped píjezdem
inspekce z vlasti. K tomu cíli založeny nové komitéty:
komitéty zábavné
komitéty pro pípravu pedstavení, slavností a parád. O této nové »konstruktivní a
lidov-osvtové innosti« mžeme na štstí uvésti nejoficielnjší referát samotných vrchních vlada eské
Sibie. V
hlásí velitel vojska poselstvu sociálního)
demokrata spisovatele F. V. Krejího toto:
»Zavládnuvší stagnace
(to jest po neoekávan
šastné diplomaticko-vojenské likvidaci sjezdu, p. a.)
využitkována jest vedoucími orgány. Po odstranní
rušivých živl vnjších i vnitních, pikroeno k horlivé
práci na zlepšení nálady. Vojenské pehlídky, slavnosti,
pednášky, rozdlování vyznamenání a zvýšení platu
o 50 procent mají znaný podíl na uklidnní. Aby se
elilo rotným a plukovním asopism, majícím namnoze nízkou úrove literární, zakládá se informanslalo

i

;

—

—

nm

—
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osvtovým
»

odborem

Houpaky «, souasn

íiumoristicko-satirický

asopis

asopisem »Na stráž«.
pi tom program. Neoficieln,
s

Jak vidno tedy, byl
zdá se, velmi výstižn smysl jeho prozradil onen
na
horlivý dstojník oficielního tábora, jenž
»so»Zvzdoce« nerozvážn zasyel v tvá, že
cialisté musí býti pitlaeni ke zdi«.
Tam skuten
smoval nápor vítz.
Avšak veškeru tuto horlivou a mnohoslibnou práci
i

ale

vzm

—

—

pi výstavb

spolehlivé národn-demokratické armády
zprávy Zpráva o pádu Krashroutily
máova ministerstva a
jeho Tusarovým kabinetem a zpráva o složení delegace z vlasti. Pád Dra.
Kramáe vzrušil oficielní kruhy do té míry, že pekypvší srdce vylilo se cele neostražit na stránky oficielního »Cs. deníku«. Oficielní tisk práv k píjezdu poselstva prudce napadá socialistické ministry a po nad-

neoekávan

dv

:

zámn

šených vtách na adresu Dra. Kramáe vyslovuje tévýhružn pesvdení, že Dr. Kramá neekl ješt
v eské politice slovo poslední. Kdežto vera ješt na
tchže stránkách dokazováno na adresu oposiních
stran, že každá oposice proti vlád doma je velezradou,
dovozuje týž autor za nových
docela prost,
že podle zvyklostí parlamentních strana Dra. Kramáe
musí vstoupiti do oposice a utšuje se, že to tak mocná
a inteligencí bohatá strana dokáže dokonale.
Jestli tak odvážili se psáti v Sibii vstíc pijíždjícímu vládnímu poselstvu, represeintovanému sociálním
demokratem, tedy je to dkaz, jak dobe vedení na Sibii cítilo bezvýznamnost všech promnlivých kombinací vládních v Cechách, pokud nad nimi mocná Paíž
dávala záruku pevného francouzsko-národn-demokralického kursu. To jest toho samého kursu, jaký po pevratu do Sibie pivezl gen. Janin se Stefan ikcm. Roz-

m

pomr
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mrzclost a pechodné znepokojeni nahoe vzniklo pouze
z vyhlidky na vnitní nesnáze s neposlušnými massami,
když misto oekávaného generálniho inspektora Machara objevil se F. V. Krejí, pro svj pomr k asopisu »Právu lidu« podezívaný v revoluním socialismu. A ješt více než tento, psobila tu nevysvtlitelná
pítomnost dvou vášnivých odprc poHtického plnoDavida a Janíka, bývalých
mocriíka Pavl
OCSNR, odstranných na podzim 1918 pi Stefánikových reformách. Jim také dostalo se nejvtší nepízn
sibiského vedení a oni mají nejvtší vinu na pechodné
panice, jež nastala v pekvapené domácnosti.
Rozarování je tu hluboce pochopitelno. Zvlášt
když na dovršení nepíjemností zrovna v tuto dobu
u bran Sibie objevuje se návštva zvdavých noviná,
v níž krom vítaného redaktora »Národních list« ervinky, byl nevítaný redaktor »Ceského .slova« Šmejc a
hlavn nežádoucí redaktor amerických » Dlnických list« (protibolševických) Martínek, jeb.ož orgán
(ovšem k velikému pekvapení samotného redaktora)
byl v Sibii s. vedením dán na index.
Zloba obavy zpsobily onen zmatek prvních
po
zpráv o složení poselstva. Jestliže na je<lné stran oficielní tisk poal otevenou kampa proti jednotlivým
poselstva, kterou ochotn demagogicky zahájil
ppi. Žák, tu na druhé stran v panice pekotn byly
likvidovány velezrádné procesy a naladny siln smílivé tóny shora k armád. Nebyly jist bez komiky scény, když osvobození trestanci umínn žádali pokraování soudních ízení a odmítali ped blížící se inspekcí
opustiti peplnná vzení, a když tyto tvrdohlavé zbloudilé dti po nkolika marných píkazech musily býti
z vzení na svobodu vypuzovány násilím a hladem;
nebo když líení, na nž již byli objednáni svdci, byla

—

len

—

—

i

dn

lenm
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bez nich

kvapn zakonena osvobozením

a opozdivší se
obvinnými posíláni

svdci potom v míru a lásce
s
zpt k mateským ástem.
Je pochopitelno, že za takových okolností armáda
s radostí a se zvýšeným klidem
upevnnou dvrou
v úinnost zákonné cesty oekávala píjezd poselstva.
Bylo-li poselství Stefánikovo oekáváno s nadjí na
spásu, tu o píchodu spásy s píchodem F. V. Krejího
i

i

nebylo pochybnosti.

dkazem,
mooných orgán
se býti

Mimo
pece

to

i

složení poselstva zdálo

ony píkazy »našich plnozde« nemohly býti píkazy s. vlády

že

jen

v Praze.

Naopak

vedení, když objednávalo z vlasti

njakého

»rozumného« lidového politika, žádalo práv posílení
své diplomatické posice proti vli lidu. Sibiské vedení
sledovalo tím práv nejvážnjší cíl: aby celou autoritou
prvého poselsva z osvobozené vlasti dokázalo odbojné
armád, že smr oficielní autonomní politiky v Sibii
jest skuten také smrem eskoslovenské vlády a osvobozeného suverénního eskoslovenského národa ve vlasti; že píkazy, jež vydává gen. Janin a Pavl, jsou totéž jako píkazy »tatíka Masaryka«. Poselství mlo
potvrditi pochybovam, že na radiostanici v Lyonu a
v Omsku mluví skuten k sob navzájem svobodná s.
republika a s. legionái. Mlo dosvditi vojsku, že
srdené, žhavé pozdravy
plamenné výzvy s. vlády
s. národa, oznamované drahé sibiské armád, jsou
skutené, živé city s. lidu a naopak potvrditi národu
do vlasti, že informace, zprávy a telegramy, docházející
ze Sibie, jsou ryzím hlasem skutených osvoboditel
i

a

národa.
Položení sibiských politik bylo skuten itrapné.
Pro nepíjemné pekvapení bylo dosti píin a je tedy
úpln pochopitelno i znepokojení a nejistota eských
straník intervence. Pouze nejvyšší s. velitel a nejvyš-
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všech spojeneckých

Sibii, gen. Janin,
že plní
nenikdy
nho
Pro
svdomit instrukce své vlády.
mohlo býti pochybností, že spojení »Omsk-Lyon« znamená spojení francouzské misse u vrchního vladae
Kolaka s francouzskou vládou v Paíži. Ale ])odccsvádla všechny
ování »svých« Cech, k
práce v kolocivilisaní
dlouhá
Francouze
ušlechtilé
si

velitel

zstal

klidným

v

sil

v

neochvjném pesvdeni,

nmuž

niích, pivedlo gen. Janina k nedbalému maskování
francouzského díla pouhou eskou nacionální i eskoslovenskou státní vlajkou. Teprve po prvním probuzení
mass rozhodl, že je teba zesíliti maskování pro zraky
eských národních vojsk sokolským krojem své osobní

Provésti v praxi tuto myšlenku se z techninezdailo. Zstala pouze ve zprávách oficielního listu. Bohudík! Nebo mohlo-li býti krvavjšího vtipu na mezinárodní vztahy, než onen eský Sokol v kroji hlídající práh francouzského generála!
stráže.

ckých

píin

Ve vnitním život

zloba vojska obrátila se proti
»Zvláštnímu Sboru«. Gen. Janin uhnul se jí, obtovav
ppi. Aledka. Jeho obtováním po irkutských událostech
zaala v podstat likvidace instituce onoho skuten
zvláštního sboru lidí. kteí byli sice uneseni daleko od
revolunosti, ale nedorostli do chladných skutených
protirevoluních státník. Veliká byla smlost a sebevdomí, s jakým tito lidé odvažovali se ešiti veliké otázky velké doby, ale malé byly mšanské domeky,
které budovali na vyklizeném staveništi nového svta.
vStarým vládám velikých národ vyrovnali se pouze
v jednom: v hluboké neznalosti nálad podízených
mass, neznalosti vlastností živého materiálu, z nhož
chtli stavti zdravý organism. A to práv u nás jako
všude jinde musilo státi se smrtelnou nemocí vlády
» Zvláštního Sboru «.
i
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Dležitým bylo by snad ješt položiti si otázku, có
teba rozumti pod vratkým pojmem »eskoslovenské
vlády«;
té, která mluvila k nám z Lyonu jménem
s. národa; zjistiti, pokud nkteré osoby, vážnjší než

—

sibiští diletanti, zúastnily se dojednání obchodní uzávrky v Paíži, jíž domnívaly se kupovati u 'nových pásvta »blaho eskoslovenského národa«; byla-li a
v jaké míe v této uzávrce platebním prostedkem ne-

n

šastná intervence sibiská. Tušíme sami, že pi tom
obchodu rutinovanými spekulanty nebyl podveden i
pokoen pouze onen poslední v poradí, skutený »eskoslovenský národ«. To však jsou otázky, jež položili
jsme již mimo rámec své práce, ohraniivše ji sibiským divadlem.
piznáváme to
že toto ochotnické diJe pravda
vadlo v Sibii nkdy svými parodiemi vedle dramatu
vzbuzovalo by spíše úsmv než hrzu a nenávist, kdyby
však tu scéna pro svátení herce nestála na hromadách
lidských kostí. Nebýt toho, celá naše vnitní domácí revoluce, tísnící se z pravá i z leva více k demokratické
l)rostednosti, na pozadí nebývalého gigantického zápasu ruské šíe, propastí a výšek, byla by spíše bouí ve
sklenici vody, vzmachem kídel domácí husy nadšené
vzletem orla.
Nebylo správné, nebylo moudré a bylo nepraktické
rozkieti ji do svta jako »bolševism«. Vždy sjezd,
snažící se jménem armády likvidovat, co kdysi sám na

—

—

i

odpovdnost zaal vzpourou

vli vlády,
Gajdových slov,
jimiž tento ospravedloval svou vzpouru proti nejvyššímu náelníku:
»Podle mého názoru
praví tu správn Gajda
ti,
kdo opravdu pelévají krev a vedou desítky tisíc lidí
na smrt, mají právo podati svj souhlas a rozhodovati o
vlastní

mohl jist

s

lepším

pesvdením

—
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proti

užíti

—

osudu sibiské armády, tebaže
neni

A

se stránky

vojenské to

správné. «
tu

práv jsme

u podstaty srážky

dvou zákonností

»služební povinnosti« eských
»mravní povinnosti« obve zbrani. Cestn}^ vnce vítzství z té srážky dnes
odneslo, jako vždy, vyšší a jedin cenné pro každou vládu vdomí
»služební povinnosti«.
pi^ece byl to tent3^ž zákon, totéž ctnostné konání » služební povinnosti^
a tytéž zloiny cítných » mravních povinností «, jež
dávají státu vždy a u nás dnes na jedné stran vysoké
vojenské a státní hodnostái^e a na druhé stran ady
obšených eských »velezrádc« ili v nové terminolouvnití^

vojska. \'donii

vcHteh'i srazilo se s

an

vdomím

—

A

i

— slavn\xh

»národních muenník«.
posledním pouze od pípadu k pípadu, podle
poteby káže se shora, že lepší je zápas než klid, ponvadž klid
jak praví Machar
je pouze slušnjší
gii

Tmto

—

É

—

—

vné

Zcela zbyten! Nebo tyto
strážce mravní povinnosti ne cizí slova, ale samo vlastní srdce stále a vždy žene ku pedu, do neznáma, daleko od všech forem hnití.

formou

hnití.
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XV.

Boue

v s.

armád

skoíiila tehdy vítzstvím inter-

venního smru franoouzsko-kramáovského, ale osud
intervence byl zatím už nenávratn ešen nezadržitel-

ným rozvojem

událostí na protibolševické front. Nevyhnutelné, musilo se státi. 2ádné i nejlepší válené
plány, žádní i sebe lepší generálové nemohli brániti se
vyhrávati vojnu, nebylo-li vojska. Bez
a tím
ochotných s. bodák musila prasknouti a rozplynouti

mén

se v

nive nadutá bublina »osvobozeného« Ruska. Ru-

pouen trpkými

zkušenostmi, vyburcován zoufalstvím ze své pasivnosti, musil zcela pirozen ocitnouti se s Moskvou v jedné front proti cizí intervenci,
proti jamu ruské reakce sloužící mezinárodnímu imperialismu. Co armáda tušila již v zim, skuten se
stalo. Vojsko Kolakovo, vycviené, krásné na cviišti a uliních parádách, disciplinované na pohled
v garnisonách, na front, pi piblížení se rudé armády
obracelo zbra proti tm, kteí nauili je se zbraní zacházeti. Národní ukrajinské ásti daly signál ke vzpoua první pešly k rudé armád. A práv jejich nacionalismu protirevoluce nejvíce dvovala. Sta dstojník zahynulo v nkolika dnech rukou svých podíze-

ský

lid

e

ných a

sta

jich

pedáno spoutaných sovtským

voj-

skm.
Gajda zpozorovav strašné nebezpeí, kryjící se v nevyzpytatelné, záhadn mlící duši ruski^ch mass, snažil
se pedejíti katastrof perušením kontaktu s revoluním Ruskem, rychlým ústupem a odchodem za linie
ek. Na dlouho však nebylo možno vyhýbati se boji.
I jeho armáda a mezi prvními jeho gardové atamanské
formace, najaté i mobilisované v urálských oblastech,
vzdaly se rudým vojskm nebo rozbhly po svýcli do-

movech.
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Bylo to jist pekvapením j)ro všechny, kdož vili
s (lomýšlivým (íajdou v oddanost a spolehlivost »esei()vské« armády, jak ji nazývali monarchisté v Omsku,
demokraticky spoádané a
jak se zdálo
armády
a disciplinované. Bylo to pouením, že osoba sebe sna-

—

—

živjšího generála
\

nemže

nahraditi ideu v

obanské

alce.

kruhm v Sibii, patícím na to z dálnež v duchu dkovati nedisciplinezbylo
kv a bezpeí,
proti
novanosti své armády, jež vynutila si zavas
nejvyšším píkazm odchod z fronty na jedinou otevenou cestu z Ruska a zachránila tak od úplného zániku ani ne tak život, jako armádní organisaci a její
pány. Nebo pes l^rál do Sibie nedostaly se ani všechOficielním s.

i

ny vysoké Kolakovy štáby.
Jako vždy a všude první starostí poražených po katastrof bylo hledati vinníka. Srážky mezi protibolševickými spojenci byly vášnivé. Vládní kruhy obviovaly podryvnou práci protikolakovských element,
krvtých ctižádostivým Gajdou pes to, že vzpoura za-

ala v nejlépe restaurované armád. Domnívaly se, že
bez tch nkolika liberálních dstojník, seskupených
kolem Gajdy, byly by massy zmueného národa v uni-

form zstaly

slepým, poslušným nástrojem v rukou

hrstky nenávidných, bezmocných

pán. Naopak

zase

Gajdy a Gajda sám našel v katastrof píinu
k prudkým útokm na neschopnost vojenského velení a
píliš oteven reakní kurs vládní politiky. Tam opt
vili, že bylo možno prázdnými hesly, která dávno
vyichla, deklaracemi, které nikdo nete a bezvýznamnými sliby, jimž nikdo neví, stvoiti ze zmueného,
armádu, ochotnou v nezoufale revoltujícího lidu
konených dobrodružstvích umírati za cizí zájmy nkolika osob i za zájmy mezinárodní protirevoluce.
okolí

—

Již v

kvtnu

1919 zostil se spor mezi

obma smry
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nevíme. Ale 6. ervence po zpráv Lebedva na zvláštporad u Kolaka bylo rozhodnuto Gajdu nadobro
tou mrou, že došlo k pokusu o palácovou revoluci.
Omský vlada, viditelná hlava svobodné atamanštiny,
živoící mezi semenovštinou a gajdovštinou, od obou
stejn ohrožen a souasn obma stejn chránn, byl
bezmocným proti spikleneckým živlm, chránným
Gajdou práv tak jako odvislým od svého monarchistického okolí. Stejn jako nemohl by odstraniti Gajdu,
práv tak nemohl ani na pání Gajdy odstraniti Lebedva. Ale Gajda podle svého zvyku se dlouho nerozmýšlel nad otázkami zákonitosti svého inu a podal pímo
ministerské rad ultimativní požadavek rozpustiti generální štáb a pedati veškeré velení do rukou štábu
sibiské armády, t. j.
do jeho vlastních rukou. Jeho
ní

—

dávný spojenec, gen. Pepeljajev, pi tom stejn málo
na hranice discipliny a nabídl prost svému
druhu divisi k pochodu na Omsk. Úspch výhodného
okamžiku pokazila však okolnost, že ministi neoekávan, nehled na antipatie k Lebedvu, chráníce autoritu nejvyšší diktatury, vzepeli se rozhodn takovému
nebezpenému zpsobu ešení vládních otázek píkazem zdola.
K tomu ješt Gajda, zmaten nezdarem svého skoku
po nejvyšší moci, zhoršil svou situaci, dav se Kolakovými výtkami strhnouti ku geí^tu »bu já odejdu nebo
]>ebedv.« Omsk s poklonou uvolnil cestu a gesto uhodilo do prázdna. Bylo neobratné teprve ped ochotn
ohlížel se

:

otevenými dvemi prohlašovati, že nemže býti ei
o odchodu, pokud je Lebedv na svém míst. Bylo již

pozd v dve na podporu »Dutovc« a »Pepeljajevc« inet zbraní a hroziti, že bude-li nutno, bude Lebedv zahnán zbraní. Gajda po konfliktu byl dovezen
do Omska pokoen, pes to, že bylo naízeno zvláštní
478

komisi vyšetiti jeho návrhy a oprávnnost jeho žalob.
1
myšlenka odchodu jeho i odstranní z tch dob zstala již živa. Gajda sám vracel se k ní tím astji, ím

front stávala

situace na

se

beznadjnjší

vratnjší byl zánik celého sibii^ského

a

díla.

ím

Tsn

iieod-

ped

iplným shroucením fronty dosáhl Gajda ješt toho, p')
em dávno toužil: Kolak, jenž v zoufalé bezradnosti
zkoušel všechny rady, jmenoval ho nakonec velitelem
celé operující fronty (t. j. severní a západní armády)
za cenu odstranní Kalašnikova a Molotkovského. Jen
že tehdy již vojska nebylo. Armádu na front tvoili
pouze velitelé a štáby, prchající za Ural. Cechoslováci
pes všechno vábení nepišli Gajdovi na pomoc. Nebylo pochyb, že síla protisovtské Sibie zlomena nadobro a že žádní velitelé a žádné reformy nejsou s to
prodloužiti dny jejího života: že po agónii musí nastoupiti neodvratná smrt celé »obrozené« Sibie.
Gajda, jenž byl svdkem rozvratu vlastní fronty a
jenž ml i urité zprávy o síle
duchu svého vítzného
protivníka, vidl tento konec. Nezbývalo tedy, než se ctí
a vas zachrániti se z tonoucí lodi. Proto 19. ervna
1919 pijíždí do Omska žádati Kolaka, »aby byl zbaven povinnosti velitele sibiské armády «. Kolak v dané situaci vzplanul hnvem. Kategoricky odmítl vyh^)vti takové žádosti, oceniv ji jako deserci v kritický
okamžik. Hrozil podízenému veliteli polním soudem
a poslal je krátce zpt na frontu s gestem, jehož smysl
byl, že bude propuštn, až bude pán chtíti.
i

i

Když Gajda po tomto výstupu

vrátil se z

Omska

na

frontu, byl jeho úad již pod kontrolou protivník. Jako velitel opustivší frontu nevelel již ve skutenosti.

A

s jakými pocity sedl pak na svém míst, co podnikal
jedin vrným Pepeljajevem proti svým nepátelm,
odstraniti z armády. Bylo to asi zásluhou Lebedva a
s

«

ostatních starých generál, jimž podailo se dokázati
vrchnímu vladai, že ctižádostivý Gajda, generál bez
odborného vzdlání vojenského, intrikuje proti vlád
ve spolku s »atamanem« Pepeljajevem a s jekatrinburskými »politikái«. Usnesení bylo vykonáno okamžit. Dne 7. ervence byl Gajda mimoádn povolán
k vladai, jenž po boulivých výitkách pikázal mu
podati žádost za propuštnou. Po prudké slovní potyce oba soupei rozešli se uraženi jako nesmiitelní nepátelé. Vyetli si oba navzájem dobrodružnost své
kariéry, nedostatek pedbžného vzdlání i schopností,
s nimiž poali veleti armádám, spravovati íše a vésti

sebevdom

podle svého vkusu osudy národ. OdcháGajda hrozil bsnícímu vládci, svému nejvyššímu vojenskému pedstavenému domýšlivými, ale
výmluvnými slovy: »Upozoruji vás, že za vámi stojí
pouze generálové a za mnou všecky bodáky.
Tato dobrodružná nedisciplinovanost nepokorného
Gajdy musila se na konec státi nepohodlnou samým
spojencm, kteí podle svých rozpot podporovali Kolaka. Gajda, neschopný podíditi se komukoliv, nezeje,

vnou

zkrocený, s
náklonností k dobrodružstvím, ml
podle pání francouzské misse odejeti pes Vladivostok
z Ruska. Co to pro nho znamenalo? Jemu navrhují

Gajda má býti odstrann tím, jemuž sám pomohl k vlád! Má odejíti z bojišt poražen

opustiti vlastní dílo;

A
'

jejž sám doufal poraziti. To bylo píliš pro
ctižádostivého Gajdu. Není divu, jestliže okamžit na
míst obrátil se na své ruské eserské spoleníky pímo
se slovy: »Já od dnešního dne nepokládám se v niem
zavázán Kolakovi. Budete-li vy pracovati (proti nmu) dále, já jdu s vámi.«
Kolak naproti tomu znající dobrodružné sklony svého bývalého spoleníka, správn oceniv nebezpeí, které hrozilo ze styku Gajdy s ruským nespokojeným o-

Kolakem,

í
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co nejrychleji exprcsniin
vlakem pímo do Madivostoku. Gajda však prosadil
svoji vli. Silou uhájil si proti svému náelníku svj
zvláštní vlak a proti vli všech odejel k výcho<lu vlastkolíin,

snažil

se

odvézti

jej

ním po-ádkem, obklopen okázale pirímo carskou pompou. Jel jako vladai^ na inspekci. Zastavil se v Novonikolajevsku, vyhledal escry, smíil se s Kolosovem a
dohodl se s ním. Ohšastnéný Kolosov vydal se
brzv
okamžit s jeho vlakem na politickou cestu k východu.
Znal své lidi a vdl, kde hledati stoupence nového dobrodružství. Oba piln konferovali s jednotlivými vyššími s. dstojníky, kteí Gajdovi ve svých rayonech
i

i

!

'

I

prokazovali ostentativn vojenské pocty, patící nejvyššímu veliteli armády. Odboili do Tomska, kde byl
štáb II. s. divise, jednali v Krasnojarsku s velitelem
TTT. divise; konferovali s velitelem rumunských legií,

druhem Gajdy

z

r.

1918,

pl.

Kadlecem. Usilovn nko-

dní vyjednávali a radili se s rznými vlivnými initeli v Trkutsku, kde Kalašnikov pipravil ped tím již
pdu. Jednali s každým, kdo byl ochoten bíti Kolaka.
Avšak politické organisace pod dojmem lešt svžích
zkušeností nedvovaly v Gajdovu novorozenou oddanost idei. Ústední výbor strany socialist-revolucioná zamítl úast, poukázav na desorganisaci strany
a na okolnost, že esei, nemajíce za sebou massy, nemohou se domáhati vlády. Menševici vbec odmítli jakékoliv spojení s Gajdou ze zásady; ba
zástupci zemstev kolísali. Pouze sibiský komitét Ústavodárného
Shromáždní byl
ochoten využíti Gajdových
aspirací, dal Gajdovcm
peníze na agitaci, avšak
s naivní podmínkou, že voják Gajda podídí se jejich
politickému vedení. Ale pozdji, když vyšlo na jevo, že
ve skutenosti jejich politické organisace mají býti pod
lik

i

ásten

i

Gajdovým velením pouze nástrojem organisace »Gai-

dovc«
31

a že agitace

vede se ne pro sibiský komitét
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Ústavodárného Shromáždní, ale pro »Gajdovce«, vyslali spšn do Vladivostoku svého splnomocnnce a
zrušili úmluvu.
Tak s Gajdou, jenž pi všech tchto starostech nezapomnl pospíšiti si do Vladivostoku k píjezdu poselstva s. vlády, zstali vedle nkolika bezvlivných bývalých politických generál pouze jeho staí chránenci,
protikolakovští dstojníci a na front jako dív Pepeljajev. S tímto udržovali spojení dstojnití kurýi, kteí
jednotlivé s. vepo cest nezapomínali navštíviti
litele a s. ústedí v Irkutsku.
S druhého kídla
Gaja to je charakteristické
dovi zvláštní sympatie projevil východní »protikolakovec« ataman Semenov. Semenov ctil svobodu a nezávislost atamanskou i u Gajdy. Proto odmítk vystoupiti proti nmu, ba dokonce pijel za ním ješt do Vladivostoku projeviti mu solidaritu atamanskou a nabídnouti mu pátelství a spojenecké služby, bude-li nutná
akce proti admirálu Kolakovi.
Red. ervinka omlouvá tehdejší chování se Gajdovo
tím, že prý »neekl svým spoleníkm sic výslovn
ano, ale neekl také ne.« Prý »sedl ve Vladivostoku
a ekal, až pijde zas jeho doba«. Jist že nesedl klidn, neekal, co doba sama mu hodí do klíma. »Jeho dobu « ohlašovala již rozsévaná povst. Akoli sibiské politické strany protikolakovské, zejména strany, které
v ele vzboueného lidu provádly již od zimy skutené ozbrojené povstání proti Kolakovi, oste odmítaly
kandidaturu osoby Gajdy v elo pevratu, pece stalo
se brzy veejným tajemstvím v Sibii, že Gajda ve Vladivostoku provede protikolakovský pevrat sibiskovlastenecký, že pod ochranou echoslovák bude novorozená autonomistická vláda pivezena do Irkutska^
k demokratickému ktu; naež pouhá písná »neutrai

—

lita«
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echoslovák,

hlídajících magistrálu z

—

Omska

doj

Bajkalu, dále sympatie omskýcli kozák, s nimiž Gajda
jako jcjicli »estný len« nezapomínal udržovati styky
pomocí vzletných telegram a na konec pímé spojenectví í2:en. Pej^eljajeva na front lehce dá znovuzrozené demokratické gajdovské vlád do vínku magistrálu
Omsk s živým Kolakem obrozenou frcjntou sibiskou. A pak mlo okamžit zaíti druhé opravené vyobranou »sebeurení« a autonomie Sidání historie
bie a sibiské vlády.
i

i

—

*

Do

této

situace

práv

pijeli dlouho

oekávaní po-

slové z vlasti. Jim v ústrety do Sanghaje byl vyslán
charbinský vyslanec s. plnomocenské vlády, ppi. Hess.
Tento, pivítav delegaci velými slovy, vylíiv v živých
barvách nedokavost, s níž jsou s. armádou a jejími
representanty v Irkutsku oekáváni, poukázav na nebezpeí z prodlení, v
hrozí slavné národní armározvrat, vyzval podle píkazu svého nejvyššího

nmž

d

náelníka, vzácné hosty a inspektory dáti se
pímo ze Sanghaje pes Charbin do Irkutska. Nebýti náhodné okolnosti, že jakýsi krajan
odevzdal delegaci dopis od jednoho z odjíždjících
transport politických delikvent-»invalid«, v nmž
prozrazeno a hromadnými podpisy oveno, co peliví
hospodái páli si skrýti ped zrakem vzácných hostí,
bylo by skuten »armádní smetišt« na vladivostockém behu i s dálnvýchodní palácovou oposicí zstalo za kulisami slavnostní scény. Delegace po obdržení tohoto dokumentu, orientovaná v sibiských proudech legionái Davidem a Janíkem, neuvila v hrozící
nebezpeí z prodlení a zajela si pes Japonsko do Vladivostoku pímo v náru oposice. Zmatený Hess, ohlásiv s povolením delegace do Irkutska tuto zmnu v pipraveném programu, dostal od nemén zmaten3^ch aranpítele

i

nejkratší cestou

31*
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žér

oficielních slavností

píkaz, provázeti hosty

i

na

mimoprogramové cest. Nový pi^íkaz plnil Hess
tak svdomit, že byl delegací z Japonska poslán zpt
ia místo svého stálého psobišt do Charbina. Následkem této nové nepíjemnosti v Irkutsku vyvstala palivá otázka o vyslání spolehlivého oficielního zástupce
této

Vladivostoku v zájmu »s'právných« informací.
Avšak vzhledem k nevdnosti a exponovanosti funkce
v tak neoekáván}^!! okolnostech nevyskytl se žádný
dobrovolný zástupce plnomocenské vlády a proto byl
nakonec už v nejvyšší as poslán jeden z redaktor
»Cs. deníku « jako zástupce tisku a informaního odd-

do

vedení armády.
ani tisk, o
kterýsi z nepátel dokumenty
informoval delegaci již na prahu eské Sibie, nezískal
si v ony první okamžiky více dvry u liberáln orientované delegace, než sama plnomocenská vláda. Nelení

nmž

Avšak

šastný sibiský s. vládní tisk octl se pes výzvy z nejpes domluvy a prosby, v kuriosní situaci
boykotován vládním poselstvím. Jediný redaktor
»Národních list« ervinka, pocítiv v redakci »Cs. deníku« rodnou atmosféru, ochotn umístil se na jeho

vyšších míst,

—

stránkách.

To ovšem neznamená,

by ostatní lenové delegace
byli jednotní
v pomru k sibiským protivám. V tom
prostedí mohli se orientovati pouze David a Janík.
Ostatní stanuli v údivu ped vším nezvyklým
zajímavým, o
v Cechách tolik bájí si vysnili. Je pochopitelno, že srdce hostí, milující všecko legionáské, nemohlo býti soudcem v dom legionáského hostitele.
Proto z objetí legionáských hodnostá hosté nejdíve a se stejnou nerlokavostí spchali k intcrnovaným
delegátm IT. sjezdu. Jako je nadchly skvlé oficielní
že

i

i

em

slavnosti uvítací, tak dojaly je
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i

uvítací

ei

inteniova-

«

«

:

bystrých puncho sjo/dii, i)liié ciln, krásných j^Cbl
vážn, jasbezesporn
jim
slehu. C\) tam slyšeli, znlo
n, pravdiv, mlo smysl. Lidé tam mluvili tak vážn,
že nep-ipravcný vfidcc neodvažoval se dáti pi^ímé závazné odpovdi
»Cs. dobrovolník ptá se Vás, pro není ješt doma
a kdv mže poítati na svj návrat do vlasti !«
»Chce od Vás vdti dále, kdo bére zodpovdnost za
s. armádu v Sibii a za to, co zde dlá od té doby, kdy
bvla utvoena doma vláda republiky s. zemí? Zda dláme zde politiku s. vlády, nebo domnívá-li se vláda,
že dláme politiku s. armády v Rusku? V tomto druhém pípad mv iia sebe nebereme žádnou o<lpovdnost
proto, že od píjezchi Štefánika nemá s. do1)rovolník
žádného vlivu na naši politiku v Rusku, dále proto, že
i

s

politikou

provádnou zde vbec

nesouhlasí.

vláda republiky chce vzíti zodpovdnost za
s. vojsko na Sibii, jestliže se zde provádí politika vlády, pak s. vojsko protestuje proti tomu, aby dol)rovolnické armády proti její vli používáno bylo k poli» Jestliže

cejním službám, k potlaování stávek, aby jménem republiky bylo nuceno vypalovati vesnice, vražditi civilní
obyvatelstvo, aby tradice dobrovolnické armády vláena byla špínou ruské kontrarevoluce. Protestujeme proti
tomu, aby s. dobrovolník, který dobrovoln vstoupil
do vojska jen proto, aby vybojoval svému národu svobodu, byl nucen rušiti slovo, které dal minulého roku
na sjezdu v Omsku jménem socialist ruské demokracii.

»V prohlášeni k ruským socialistm se praví: »nemy nejen nuceni
dopustíme vojenské diktatury« a
jsme byli dopustiti diktaturu Kolaka, ale my ho držíme svými bodáky, my dopustíme, pánové, snad mon-

—

i

archism.«
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««

«

vláda s. epublíky, že jejím jménem íiucena je
armáda dlati stávkokaze, strašiti pri mobilisaci, ví o
tom, že okrádáno je obyvatelstvo jejím jménem ?«
» Chceme od Vás slyšeti pravdu, zda republika naše
je skuten taková, jakou si ji pedistavoval náš dobrovolník, stoje za hrozných mraz ua rozvdkách v Karpatech, zdali je taková, jakou si ji pedstavovalo sta
našich hoch, kteirí padli pod Zborovem, Tarnopolem,
pod Bachmaem, na širokých pláních sibiských, v lesích
urálských, po celé cest až do Vladivostoku? Zda naše
republika je demokratická, spravedlivá ke všem?«
»Jestli, pánové, naše republika je demokratická,
pak ptáme se: pro, když doma obanské a volební
právo mají i ženy, nám se ono upírá? Nám, kteí si postavili ústavu, první psaný zákon, daleko díve, než
utvoila se vláda s. zemí, nám nekonstituním zpsobem, oktrojírkou, jediným škrtnutím péra zniena byla
naše demokratická zízení.
»My nemáme možnost íci vlád, co si pejeme a
pece jsme obany republiky, za niž jsme bojovali a
>>Ví

trpli.
»T v tomto sporu doufá s. vojsko, že, pánové,
eknete svoje slovo, že nedopustíte bezpráví.

i

Vy

»Dále ptá se vojsko my zde, jaké Vám, pánové, davláda plnomocenství, jaké máte poslání, abychom
molili usouditi, eho od Vás mžeme žádati.
Tak mluvili nezákonní, trestaní a pece jen skutení
zástupci armády.
Proto i když ve veejných oficielních proslovech ledelegace znly tóny uznání na adresu oficielní s.
Sibie, tak ani sjezd 'neslyšel zásadních výtek. Ba ped
ofljezdem do Irkutska dostal slil) od delegace vše vyšetiti verlle jasného prohlášení, že v tom, co se stalo, ne
lze vidti vzpouru. Slyšel projev, že
delegace vidí ve
sjezdu nduví vojska, /^e její snahou bude, »a1)y byio
i

la

n

i
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«

vojsku vyÍKJvenc), aby mlo právo voliti si své zástupce
a aby tento sbor ml vliv kontrolovati a dávati iniciativu «. Nehled na to, že poslové snažili se ukazovati
obma stranám stejn pi^ívtivou a smílivou tvá hosti, všechno, co vypravovali o panujících názorech a
pomrech ve vlasti, vše dávalo za pravdu internovanému sjezdu. Poslové piznali, že národ neml ani tušení o stavu i úloze armády. Podobn jako nespokojeným legiím byl líen národ jednotným v pání, aby armáda vydržela v boji proti bolševikm, tu naopak zase
národu byly kresleny legie jako nesmiitelné v obran
existujícího poádku na Sibii, ženoucí se do boje proti
všemu »bolševickému« (i pes urité pechodné nespokojenosti, vyvolané píkazem Stefánikovým). Delegáti

pro
vili

zvdli

o existenci telegram, podaných národem
však nedorueny adresátu v Sibii. Dise tomu, že s. lid, znepokojený o osud armády, byl
legie, které

uklidován zprávami v asopisech i na schzích «lokonce na základ oficielních informací, že armáda, stažená dávno z fronty, koncentruje se u Vladivostoku
bez jakýchkoli boj. Pokud se týe vnitní krise v sibiské armád, zvdl sjezd z úst vdce poselstva, že
zde v Sibii je v malém to, co se odehrává doma ve
velkém. Masaryk netají prý se nikterak vlí zstati
Rusku naprosto neutrálním. Nepeje si, aby s.
armáda zasahovala do vnitních ruských záležitostí.
Národ od legii již žádný^ch obtí více nežádá a vbec
není také politických zájm, které by zdržovaly s. armádu v Sibii.
odjíždjící delegaci prohlásil prý
president dne 12. ervna 1919 v Praze, že »naízení,
aby naši hoši bojovali, musí pijíti z Prahy od vlády a
ne z Paíže.
Ale za to Dr. Kramá v Paíži dne 17. ervna téhož
roku v hotelu »Lutecia«, dávaje téže delegaci instrukce, pravil prý, že »nejkrásnjším by bylo, kdyby naše

vi

K
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armáda vešla do Moskvy «.

Kramáe

—

Bude prý

—

podle Dra

»v historii neodpustitelnou chybou, jestliže nyní ustoupíme a odejdeme. « Nebudoii-li chtíti eští vojáci zstati v Rusku
mínil Dr. Kramá
nech tedy jsou dopraveni dom. Ale on je pesvden,
»že se mezi nimi najdou dobrovolníci a ti aspo zsta-

—

—

nou v Rusku «. Podle nho je to povinnost naše jako
Slovan.
Nejvíc pekvapující však bylo prohlášení lena delegace spisovatele Hilberta. Pan Hilbert, jejž nikdo nebude podezívati ze sympatií k bolševikm, v interviewu na stránkách oficielního tisku, hájí své a svých

koleg protiintervenní stanovisko

—

jedinou,

pesn

da-

úlohou:
»Odstraniti všechny vnitní spory
(t. j. spory o Štefánikv píkaz) a armádu jako zcela
jednotné, vojensky zcelené tleso co nejrychleji pes
východ dopraviti dom.« » President
oznamuje Hilbert odbojné armád
jakož i celý národ pejí si,
aby se armáda vrátila co nejrychleji. President i nynjší ministerstvo jsou rozhodn toho názoru, že nelze
armád dovoliti (!) jakékoliv zasahování do ruských
boj. S tímto pesným vzkazem jsme sem pišli a máme
jej hájiti. Cesta na západ je úpln vylouena, nám je vymezena cesta výlun na východ.
Tak doslova tlumoí rozmluvu oficielní list »Heimat« (vydávaný s. vedením pro píslušníky republiky
volky nevolky v penmecké národnosti), a po
kladu i »Cs. deník«. V armád žasli: jaký že to názor
o sibiských pomrech vytvoila ve vlasti oficielní sibiská informace!
Po konstatování shody mezi sjezdem a s. vládou,
po ujištní, že v Cechách v ele s presidentem Masarykem starali se všemožn o návrat sibiských dobrovolník, že armád bylo již na jae naízeno, aby se neniísila do vnitních záležitostí ruských a stáhla se na výn.cu jim

—

—

nm
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chod, molili persckvovaní delegáti jist se zadostiui-

»My

nníni

prohlásiti:

žádati

pesné plnni

hiidcmc dnes

])ríkazu z

tMiii,

kdož budou

domova.

Slovo mla nyní druhá strana.
Sestavíme krátce suchá fakta.
V msíci srpnu 191 9 poslal ministr zahraniních záležitostí Dr. Beneš vrchnímu veliteli s. armády na Sibii^i píkaz, aby ihned bvlo pi^ikroeno ke koncentraci
všech ástí u Vladivostoku.
Nepohnul se ani jeden
ešelon.

pišlo realisovat onen pímže taniti v ele jenom
podle sibiské muziky. Poselstvo také ukázalo se brzy

Vládnímu poselstvu,

jež

ono

kaz, naznaili jasn, že

úpln bezmocným. Bezbranné

vi

sabotáži mohlo nejvýš podávati žádosti k velení, které však byly principielzamítány. Dokonce
všecky úlevy, jež naídila delegace pro internované delegáty, generál Syrový s rozhoením zrušil. Režim v internát byl schváln ješt

n

i

zosten.
Proto také nehled na oficielní slavnostní fráze uvítací, už v prvních dnech po píjezdu do Irkutska (konec srpna, zaátek záí) ocitla se delegace vlády proti
sibiskému plnomocnému vedení v postavení nepátelského tábora. První spolené schze bylv boulivé. Delegace žádala vyplnní píkazu vlády, sibiská plnomocná vláda odmítala klidn, ale urit jako lovk,
mající k hájení svého stanoviska dosti moci. Na rozdíl
od F. V. Krejího, Aíasaryka Wilsona generál Syrový
v slavnostním proslovu k delegaci znovu do popedí
vysunul ideu boje proti ruským bolševikm. Oficielní
»Cs. deník« na pedním význaném míst proložen
otiskl dopis Dra Kramáe, vyzývající armádu, oproti
píkazu z Prahy dokoniti intervenci na vlastní zodpovdnost. To byla vlastn malá protivládní demonstrace
i

vláchiích

voják.
489

mezi hosty konen i svého »posla
redaktora ervinky. Pi smlé obran
své intervenni poHtiky citilo za zády netoliko Dra,
Kramáe, ale i nejvyšší vládu svta
mocnou Paíž.
Vdlo, že tomu spolku žádná vláda s. republiky nemže dávati rozkazy. Proto i písemn pedaná žádost
poselství za vyplnní rozkazu vlády republiky byla
Pavl i Syrovým svorn zamítnuta. S hledáním dvosi píliš hlavu nelámali. Nebylo-li již možno omlouvati setrvání armády na sibiské magistrále nedokoneným mírovým jednáním, našla se verse o nutnosti
udržeti v s. rukou msta Barnaul a Bijsk: prý jako
nezbytn nutné pro zásobování armády. Jako by výcliod s bohatou Mandžurií, s ohromnými zásobami na
dráze a otevenými cestami do Cíny, Japonska, Ameriky a celého svta ohrožoval armádu hladovou smrtí.
Dne lo. záí 1919 delegace nezviklána prvním nezdarem, pevn rozhodnuta prosaditi vyplnní píkazu vlády pímo u gen. Janina, odjíždí k eským ástem na
západ. S gen. Janinem, jenž vyjel jim v ústrety, setkali
se 21. záí v Krasnojarsku. Ale
sebevdomý fran-

Vedeni našlo

z vlasti « v

si

osob

—

d

i

couzský generál, vyznamenaný s. váleným kížem,
nemínil nikterak mniti své disposice podle pání s.
vlády. Ponechal ovšem poslm s. vlády úplnou svobodu mluviti na vojenských parádách a oficielních banketech. Ba smli
klidn pijímati spousty stížností,
jimiž legionái »zákonnou cestou« projevovali svou
vli skoniti nemravnou intervenci a pání, aby jejich
volení, internovaní zástupci byli posláni zpt k ástem
a mohli odejeti spolen s nimi do vlasti. Ale jinak dal
delegaci jasn na srozumnou, že sibiským záležitostev kolísali. Pouze sibiský komitét Ostavodárného
než pražská vláda. Proto také, aby nebylo nedorozumní, rozejel se z Krasnojarska do Irkutska na koni

ferenci
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s

Pavl

a

Syrovým.

Janin,
/.árí.

Pavl

Dne

26.

a Syrový setkali se v Jikutsku dne 25.
záí došel nový telegram ministra Dra.

naizující skoncentrování armády
píše Dr. Bena východ. » Jestli spojenci nevyhoví
neš
í)ak vláda zahájí sama, by s obtmi nadlidskými, lodní akci,
kdyby tím ml býti náš hospodáský
život ochromen. « Aby nebylo výmluv, dostal k tomu
gen. Janin od Dra. Beneše zprávu, že v dsledku rozhodnutí nejvyšší rady Amerika dává k disposici 10 bývalých nmeckých parník, nacházejících se v ínských
vodách a Anglie úvr 50 milion frank.
Ale Francie, representovaná v Sibii^i náelníkem své
misse, nedala se ani tím vyrušiti. Gen. Janin, skoniv
své »konference« s gen. Syrovým, odejel provázen s.
politickým plnomocníkem, k dalšímu jednání do Omska
ke Kolakovi. Na cest ješt jednou, náhodou dne i.
"íjna, setkali se v Novonikolajevsku s s. vládní delegací,
která znova žádala politického plnomocníka
í^avl, aby p-íkaz vlády byl okamžit splnn. Pirozen, že i tu Pavl za sebe gen. vSyrového odmítl tak
uiniti, ponvadž
jak pravil
telegram Benešv
nemohl býti kategorickým píkazem jemu, ale nanejvýše pouhou vojensko-dopravní direktivou, kterou
i*avl bude ešiti zpsobem, jak sám za dobré uzná.
Po tomto rozhodnutí do Janinova vlaku vstoupil »representant národa« redaktor ervinka a všichni ti odejeli do sídla sibiské vojenské diktatury, hlídaného
6. s. plukem. Oficielní posel vlády, F. V. Krejí, jenž
sice už tlail se od nevhodné oposice k oficielnímu táboru šlechetné Francie, dal se tehdy ješt uchrániti
ped svody oficielní návštvy u Omské vlády. Vlak delegace šastn se všemi oficielními posly obrátil od
Novonikolajevska zpt k Irkutsku, poslav 6. pluku do
Omska telegram takového znní:
» Nejedeme k Vám, protože chceme a budeme Vás
J3eneše, kategorieky

—

—

i

i

—

i

—
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kati.

chceme
Pi^emístní naší armády na východ

naší

vládou;

míti brzy na jiném miste, kde se

brzku

Vám

podrobnosti

budeme

míti

s

je

\'ámi set-

naízeno

píležitost

v

sdliti.

Tak mluvila hlasit
v dob, kdy v Omsku

celé

armád

delegace s. vlády

politický plnombcník téže vlády
Pavl s red. ervinkou, jako »representanti Ceskoslovenska« vedli jednání s ministerským pedsedou Kolakovy vlády Vologodským o další intervenci s. armády.
banketu, jímž byla zahájena ona jednání, oznámila oficielní zpráva, otištná v »Cs. deníku«, že na
»min. pedseda a polit, plnomocník B. Pavl vym-

O

nm

vzájemné pozdravy nejupímnjšího bratrského
charakteru a podobný srdený, bratrský charakter nesla celá beseda všech pítomných. « Na konferenci v umírajícím Omsku mezi s. pedstaviteli a Kolakovskou vládou
jak se brzo prozradilo
jednalo se'
znovu urychlen o podmínkách, nartnutých už v polovici srpna, za kterých mlo s. vojsko znovu jíti na
frontu zachraovati neudržitelný Omsk a nutiti pod
Kolakovo jamo miliony ruského revoluního národa.
Nadšení pro tuto novou »ideu« mlo vzkísiti v s. armád všemocné zlato. Zvýšení služného echoslovánili

—

km,

—

výplata jeho ruským zlatem, pemna uložených
úspor ve vojenské spoiteln na zlatou valutu, udílení
zem v Sibii, nezávislé intendantstvo a volný provoz
na ruských draliách, byla cena, za niž Kolakovi oferovali krev s. voják, pro službu francouzským zájmm. K zajištní zdaru tohoto obchodu gen. Janin
vydal už i dvrný píkaz a instrukce k agitaci pro
nutnost podpory Kolaka, proti odchodu 6. pluku z
Omska, k nmuž svádí poselstvo z vlasti, a pro cestu
bojem na západ. Zkušený gen. Janin radil psobiti na
vlastenectví a obtavost ]>r()st3'ch s. lidí, vydrážditi
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«

umle

vojenskou ješitnost

a

jencni naknutím,

že tito

využili

i

nálady proti

ped samým pádem

s|)o-

bolše-

vik

clitjí odstraniti se scény nejzasloužilejší národ a
zatížiti mlaza to obrovskAnni v^^daji za pevoz
dý s. stát. Sílu tchto svod mimo to mly zdvojiti
V3'straliv a hrozby dobrých pátel, že bez služby na
front Rusové nedají nutné potraviny. A v nejhorším
pípad, nebude-li možno celé ásti pivésti na frontu,

moem

musí prý se sbírati aspo dobrovolníci. To znamenalo:
musí se rozvrátit stará armáda a postavit nové bílé legie
jak to chtl Dr. Kramá. Souasn s agitací,

—

vycházející z Omska, šíily se i okolo irkutského štábu
zcela urité zprávy o
cesty z východní na západní, o organisaci »železné divise« dobrovolník.

zmn

'

»pravých a skutených legioná« pod velením ppi.
Žáka.
Asi v polovici íjna vrátil se Pavl do Irkutska.

jeho spoleník red. ervinka pospíšil z Omska pímo
nejkratší cestou pes Charbin a Sanghaj do vlasti. A
ješt 31. íjna nehled na beznadjné položení Omska,
opuštného a nenávidného celVmi ruským národem,
s. poli ti ck}^ plnomocník telegraficky jedná s min.
pedsedou Vologodským o poslání s. posil na frontu
za umluven3'ch podmínek.
\' té situaci tragické v j^odstat jsou dialogy mezi
Omskem a Irkutskem, zahlušované hukotem rudých
vln, pohlcujících jako netušený osud ubohé herce.
Dne 2y. íjna 1919 pi prvním poplachu v pedveer

neuvitelné katastrofy telegrafuje Pavl svému
\

rnjšímu

zástupci v

nej-

Omsku:

»Prozkoumej opatrn pdu. Jinak se pipravujeme,
ale z vlasti ješt nemáme odpovdi.
A zástupce major Hajný sdluje z Omska, že »Tnno^irancev (generál ubytovatel

Kolakova

štábu,

p. a.)

í-
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«

Rusové chtjí

kal, že

«

«

v

pípad pevodu aspo

šich vojsk na frontu, vyslati

nkteré

ásti navysílené, oddíly na

zotavenou.
Ale již dne 31. íjna pikazuje Pavl svému zástupci »zajíti k Trejakovi a íci mu, že doporuení Dra
Kramáe dává mu mravní právo,
a pímo obrátiti jeho pozornost« na siln kritickou situaci bílé vSibie. »Co se týká naší pomoci na fromt
vzkazuje

dvrn

Pavl Trejakovu

— my,

—

zdejší vedení,

dláme

vše, co

nevyhnutelné, protože je nám jasný význam toho pro
Rusko i pro nás, ale chceme jíti na jisto. Proto ekáme
na souhlas Prahy a pracujeme pro zís^kání voják.
Má-li náš postup býti solidní za dnešní siituace a nálady,
musí býti pomalejší, než by snad bylo záhodno a než je
nám vhod.«
Major Hajný, nadšený žák a stoupenec našeho sibiského státníka, však tím více chvje se obavami o zdarj
je

díla a

hoí

netrplivostí.

»Telegramy jsme
mistr z

Irkutska. —

Je-li

—

tší trpícího v Omsku
v Omsku smutno, nám není

uvážili

vci budou

se vyvíjeti pomaleji. Já osobni
považuji zakroení za vysoce potebné.
itom smyslu]
pracuji zde i doma. Jednej
zvolna.
»Zajdi k Vologodskému a sdl
Diterichsovi, ž(
spolu s generálem zahajujeme pípravné práce a jedná-

veseleji, ale

V

pimen

i

me

Prahou. Nezapomínat, že diskrétnost, jmenovit^
v první dob, usnadní úspch.
Bylo by pouze lidským, kdyby v tuto chvíli už do
srdce Pavl zaínal vkrádati se strach, podobný tomu,
jaký v zápalu bitvy prosakuje v srdce nerozvážného
útoníka, aby pak rázem otevel srdce zátop paniky,
v níž zahazuje se všecko a zaíná bezhlavý útk. V této
hrozné situaci, cít odpovdnost akce proti vli Prahy,
Pavl mohl jíti k vytenému nedávno v Omsku cíli
pouhou setrvaností. Ale v Omsku, kde tón jeho slo-
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s

«

pozadí jeho slibm dávala autorita
upímn a odhodlan protirevoluní Francie, pi^ijali
nadšením. V prvním radostném opozprávu s vírou
jení autoritou celé vlády bez debat urili královské
protizávazky vše dáme, vše zaplatíme, jakékoliv požadavky jiné ješt pijímáme, žádejte vše, co srdce ráí!
Francie také nezapomla využitkovati situaci za Cechy
píše okaa peníze vydávané jí na eskou armádu
mžit na úet Ruska
(jak telegrafováno i do Trkutska).
Tento veliký, rozhodný okamžik major Hajný doprovúni

a

základ

i

i

:

—

—

vází rozechvlými^ vzrušenými slovy:

»Udláme

velikou vc, kterou nám historie nikdy nezapomene. Všichni s velikým naptím ekají, co budete
dlat.
O njakých výhodách pro nás za dívjší zásluhy
však bez vojenské akce v nejbližší dob nechtjí nyní
jednat. Jestli vidíte, že se opravdu s naším vojskem dá
ješt nco dlat, tedy jednejte! Pijete, abychom uzaveli s vládou smlouvu. Situace je velmi vážná. Prosím
i
generála od duše, dlejte nco a pijete. Pádem
Omska padá vláda a mizí armáda a co my potom budeme dlat bez sympatií poádných Rus.
Nemohu pipustit náš mír s bolševiky. Prosím Vás,
nehlete na vládu doma, ona-nemže pece vdt, co se
zde dje!«
Tak chrabe zastupovaly Masarykovu »vládu doma«
»její orgány zde«! Kéž zstanou jejich iny zachovány jako záný píklad historii!
Po Hajném" v posledním jednání na scénu vystupuje
sám Vologodskij.
Pavl: »Jsem Vám k službám.
»Zdravstvujt, Bogdan Ivanovic
rozplývá se roztomilý šéf ministerstva.
Velmi se omlouvám, že jsem
Vás nechal ekat. Zdržel mne vrchní vlada. Hovoím

T

—

—

—
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«

s Vámi, poven jsa k tomu ministerskou radou. Váš
pedstavitel, major Hajný, vyložil nám ve form pání
nkteré požadavky, po jichž splnní možno bude doufati v nástup Vaší armády na frontu. Myslím, že pání
ta, tak jak byla pronesena, jsou vám známa. Ministerská rada v zasedání, konaném 28. íjna, shledala je pijateln<nni a protokol ministerské rady byl již vrchním
vladaem potvrzen. Dovolte tedy nyní položiti Vám nkolik otázek: i. Co soudíte o možnosti vystoupení v nejbližší dob? 2. Kdy možno v souvislosti s tím oekávati
Váš píjezd nebo gen. Syrového? 3. Pokládáte za nutné
vyjasniti te spolen s naším velením otázky vojensko-technického rázu, související s vystoupením a ochranou železné dráhy?
Cekám na Vaši odpov.
»Thned odpovím
telegrafuje šéf eské sibiské vlády.
Dkuji za Vaše sdlení. Major Hajný mne již
informoval. Prosím, abyste nepokládal naše pání a požadavky za prostedek k rychlejšímu dosažení cíle. Neekal jsem na Vaši
a snažil jsem se vysvtliti
situaci v Praze v tom smyslu, abych rychleji obdržel
odtud kladnou odpov. Situace je taková, že pro vážnou akci musíme vykati pedbžného souhlasu Prahy.
Zatím snažíme se využíti asu k nejnutnjším opatením. Rozumí se, že všechny vojensko-technické otázky
bude nutno vyešiti spolen. Mžete se spolehnouti, že
budeme se snažiti vc aieprotahovati jsem na rozpacích
pouze urit pesn lhtu, ponvadž to nezávisí od nás.
Dovolte mi optat se, možno-li v strunosti seznámiti
naše vojáky s Vašimi nabídkami? Pokládal bych to za
prospšné proto, aby se vytvoila uritá nálada.
»Nejen, že nevidím pekážek
volá úslužný Vologodskij
ale prosím o takovou informaci. Nediktuje
mi to prospch, ale bratrské vztahy. «
Tak uzavíral se obchod mezi spekulanty eskou ruskou lidovou krví. Tak tedy jednal »pedstavitel s.

—

—

.

.

.

odpov

;

—

—

i
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rcvohini arniá(ly«, phioniocný zástupce Masíirykovy
republiky Proti odporu arniáíly, jmoíí žádosti posel.

stva, i)roti

píkazm

z vlasti!

Nehled na

rychle se pibližující katastrofu od západu, ešelony stojí a ekají na místech. Proti slibu
a prohlášení poselstva 6. pluk dále hlídá Omsk a je
velením vybízen k trestnému hlasování pro cestu na
západ. Gen. Janin, jenž nedávno tak písn trestal spolené projevy vojska a neuposlechnutí píkazu »vlády«,
licomrn se zadostuinním ohlašuje, že prý 6. pluk

odmítá evakuovati Omsk.
Dovršením tohoto obrazu jest oficielní zpráva, kterou v téže dob oznamuje »Národním listum« (5. listopadu 1919) telegram z Paíže:
»Vrchní velitelství s. armády na Sibii oznámilo
sem, že gen. Syrový jménem s. armády sibiské a politick}^ plnomocník B. Pavl jménem s. politického
vedení na Sibii ohlásili žádost s. vojska vrátiti se
do vlasti po pevnin. Vtšina s. divisí od Omska do
Irkutska peje si táhnouti pes Ural a dospti do jižního Ruska. Tímto zpsobem docílí spojení s armádou
Denikinovou a octne se v území, které Denikin ovládá.
(\s. vojska jsou pln vyzbrojena, jsou opatena materiálem dlosteleckým a technickým a mají ádn organisovaný sbor zásobovací, jízdu a kon tažné. «
Tak tedy gen. Syrový a Pavl hlásí vli armády

—

vli národa! To je ovšem nco zcela jiného, než co
telegrafoval sjezd pres. Masarykovi. Telegram sjezdu,
který politick}^ plnomocník zavázal se odeslati, o jehož
skuteném osudu však není nic známo, hlásil už 16.
ervna 1919 vli eskoslovenského vojska takto:
»Presidentu Masarykovi!
Cs. armáda na Sibii prosí o pomoc. Není armády,
která by na ruské horké
vydržela tak dlouho,
aniž by se roztavila. Armáda strádá fysicky
mravn.

pd

i

32
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Vojsko bez ohledu tídního i poHtického pesvdení
zachváceno touhou po domov. Slyšelo dosud pouze
sliby. Konce nevidti. Nervy vojska hrozí prasknutím.
Stržením národní armády do tídního a politického boje
rozkládá se tato tídn a politicky. Podrobnosti sdlíme delegaci z vlasti.
Je-li však nkomu sjezd málo kompetentním v oceování nálady vojska, i malou autoritou v podávání
úsudk, tož mžeme ješt uvésti oficielní hlášení služební o smýšlení armády v téže dob, kdy »Národn!
listy « pinesly uvedenou zprávu. Tak na p. velitel 5.
pluku na poátku listopadu 1919 ve svém hlášení mezi

jiným

píše:

»Mám dkazy,

že

nkteré roty po pibytí na nový

odeknou konati ochrannou službu, což odvodtím, že vzdor nkolikanásobným rozkazm vlády
vidí, že není dobré vle zapoíti s dopravou vojska
dom, ba naopak, že se tato úmysln brzdí. Vojáci nechtjí více dlati policajty Kolakov vlád, ani ná-:
úsek

ují

jemné vojsko pro koistné úely jistých spojenc na
úkor demokracie. Nedvují ani vojenskému, ani po-;
litickému vedení, jež neplní rozkazu vlády, žádají rychlou evakuaci do klidného úseku na východ.
Myslíme, že k tomu poznámek není ani teba. A
pece nco možno tu vytknouti. Že to všecko jsou projevy veejné, urené pro jiný svt, v nichž nelze bez-|
ohledn vylíti vše, -ím srdce bolí, které vždy ješt'
musí položiti si urité meze. Co by upímn v dvrný
okamžik vám ekli snad
mnozí velitelé v armád(
v tu dobu? O tom ztlumený obraz mže podati d'
vrný dopis mladého dstojníka jednomu z len poj
selstva. Otiskujeme jej doslovn:
»Milý brate!
Nevím, zda pomry sibiské mne už tak otupily
že teprve dnes iním to, k emu jsem se Ti zaváza]
i

948

;

\

ped Tvým odjezdem

z

Tomska. Dopis panu H. jsem

jsem jej uležet, abych nevci, které loyální podporuík s. vojska psali
nemá. Konen jsem se rozhodl poslati jej v témž znní, jak jsem jej pvodn stylisoval a domnívám se,
že pravdu, kterou jsem napsal, mohu uhájiti: je to názor nejen mj, ale velké vtšiny voják Sibirják. Zásice psal ihned, ale nechal

psal

E. H. a mamince a pi té pi^íležitosti opje-li Ti to
žádost,
svou
bys tyto dopisy odeslal
možné
t. zv. kurýrskou poštou. Bude-li tím kurýreni
delegace z vlasti, peji šastnou cestu. Jete jen a na
nás vzpomínejte, jak vzpomíná národ doma. Z Východu pošlete pak njak
diplomaticky formulovanou omluvu
Stefánik)
hodn namažte medu
la
(á

rove

píši

tuji

—

—

pkn

—

—

kolem úst sibiským anabasistm a oni budou pomáhat
dále obrození Rossie (z bláta do louže). ernoši moueníni firmy »Spojenecká pomoc Rusku« budou sloužiti dále?
Co tomu íká rusofob a odprce západní
cesty Hilbert? On nás pece chtl odeslati za ti msíce na Východ! Ukolébá a vyléí nás ono východní
moe a smyje s nás bahno sibiské, abychom istí
pistáli v kulturním prostedí stední Evropy, v naší
kýžené domovin?
Kdy?
Nálada u ásti na magistrále (mluvím o 7. pluku)
je dosud snesitelná. Dosud nebylo obtí a žádných
napadení v rayonu pluku. Evakuace nkterých ruských
ástí a štáb psobí sice nepízniv, není však smrodatnou na náladu. Obrat nastane, jakmile ponou vtší
zimy, sníh zmrzne a tím se umožní bandám nájezdy
na lyžích proti magistrále: pak m^^slím, že úspšná aktivní obrana nebude možná jako v lét. Tato okolnost,
že budeme jaksi bezmocnými proti bandám, bude psobiti nepízniv na náladu. K tomu se pidruží ješt
njaké »houpání« s naší strany
60.000 dopis,
z nichž 40.000 již ti msíce je na cest z Japonska
.

.

.

.

.

.

.

.

.

—
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a opt kurýr s nelienými projevy osvobozeného národa a jeho oficielních pedstavitel, ústup ruských
vojenských ástí, razgul ruských dstojník, zvýšení
služného o 50% (svte žasni 50% u vojáka, t. j. 30
rubl
fra penz
ili v Tomsku dvakráte na
veei po pl funtu klobásy!!!) a Sibi a vedení vojska zde pjde takhle »do bot«. (Cekám, kdy eknou
i
delegace »do bot!«)
Nenastane-li opravdu reelní ešení odpravky na vý-

—

—

chod, ale nikoliv takovým hlemýždím tempem, za poshora uvedených musí voják pijíti k pesvdení, že mu odtud nepomže nikdo, než on sám svépomocí a tím se staneme ve vojsku svdky toho, co se
státi nemá a je v organisaci vojenské nepípustným:
neuposlechnutí vážných operativních rozkaz, buntu
a eventuel. svévolného pohybu vlak neorganisovan
na východ. Touha po delegátech a kritika jich jednání
jsou již vážnými píznaky toho.
je-li komu toto
z vedoucích lhostejno, není hoden býti na vedoucím
míst, neb páše zloin na národ. Padesát tisíc je sice
kapika z celku, ale zkušenosti tmito tisíci lidí nabyté
se budou musiti ve vlasti respektovati. Utajená zloba
velikého množství z nich k naší vlád zde a vojenskému vedení se bude penášeti i na vládu doma. Tisíce
budou žádati od vlády doma vysvtlení, kdo je okrádal
o drahá léta mládí, ztrávená zde v klackování na vojn
(ím se máme vzdlávati?) po uzavení míru, kdo
právo omezovati osobní svobodu jednotlivc, jež je výronem toho nejpirozenjšího práva, kdo vynahradí nedostudovaným léta, Jež mohli doma vnovati dalším
studiím k budování své existence (to erné nenávidné
Rakousko v tom ohledu dávalo široké dispense a vlastní matka (?) republika se zachová?)
Vzdlávat se mžeme, máme etbu od delegace, zajatecký odbor tam z hradu na Hradanech pece zaslal

mr

A

ml
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kancionály a uebnice obtaké pro vzdlání u nás
Osude, pro nás tak trenejlevjší oposice, k anarchii, pro nás iníš pedmtem mravní i tlesné zkázy,
apatickými k principielním povinnostem obana repu(také staré
bedny knih
americké
nauky
anské
vclenutné každému). Bože,
stáš, pro nás vháníš do té
.

.

.

blikánce!

To Ti

piši z

duše

já,

který jsem

moráln ješt

dosti

sil-

mnohým nástrahám zdejšího okolí a jenž jsem
pomrn dobe materieln jako dstojník situován. A

ným

proti

co by Ti napsal inženýr, profesor, stavitel a pod., kerý
jako adový voják neb poddstojník hlídá most, nel)o
jiný objekt na magistrále v stálém naptí nerv v oekávání, že bude v neoekávané pro nj chvíli zmrzaen,
nebo ubit zákenou ranou »bandity« (i ruského patriota, kter<' tyto drzé cizince chce odtud tímto nelidským prostedkem dostati pry, kam patí, by si udlal
poádek v zemi dle svého vkusu a ne dle škrobených

vzor západoevropských pomr?). Jak uvažuje on a
jaké proposice pro domov si dlá on? Neklamme se nadji, že se zapomene na všechno toto vstupem na lo,
neb pistáním u domácího krbu! Zapomene se event.
bhem cesty dom, ale trpká skutenost doma, boje
o existenci pivede každého k reminiscenci a zpytování
toho, co jsem udlal, že mladší mne je pede mnou a
nade mnou, kdo je vinníkem toho, kdo zodpovídá za to?
Jsem pesvden, že delegace o všech tchto tžkýcli
a vážných problémech je se strany k tomu jedin kompetentní dobe informována a že tyto problémy eší
dvtipem prozíravého politika, s pesností matematickou. Ta je jedin naší nadjí: neodveze-li nás dom'°,
jak telegraficky oznámila z východu: (»Náš píjezd,
je Váš odjezd«), pak aspo bude jiným zpsobem informovati vládu doma o tom, co nás tíží, než to udlal
nešastný ministr války, pak národní obrany a pak a^o-
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—

jen štvi

poslední první, který tikráte

bhem

—

msíc ped

dvou

zraky 50.000 pešíval uniformu
svj
mu nedovolil, aby vlád doma ekl
o našich bolestech. O zesnulých jen dobe! Vylíili
nám ho jako muedníka, ale revise jeho innosti mu
zajisté na váze ubée.
portefeuille.

»Osud«

Piložené zasílám seznam Slezan, sloužících dosud
u 7. pluku, který bez dodatku obdržíš cestou oficielní.
Použiješ-li jej k publikaci doma, pipoj oteven pozdrav od »obruslých« a zamrazených Sibirják s do?
datkem že my tu ležíme (hnijeme) jakož
kázaly

——

:

nám!
Pijmi zárove velý pozdrav od chachara

ze Stitiny, který touží po lesích za štitínskou brandžurou a
tešových májových alejích, své staré mamince, druzích z mládí, své lásce, matice Praze a zaslíbené pro
Sibi jáka zemi.
jim pozdrav! ...
Tvj J. P.«

—

Vyi

Víte

pisateli?

Tu

už musíte viti,

ponvadž

tu

zpovídá se srdce.

armády, za niž mluvil gen. Syrolist«, ve skutenosti taková, jak líeno výše
(a ona byla ješt
horší)
byly pi nejmenším bídilskou naivností všecky pokusy zaplést armádu do vojny s Ruskem.
Byla-li tedy nálada

vý a

Pavl telegramem »Národních

—

—

V

tom byla slepota

pán

—

nevyléitelná. Velmi ne-

—

ochotn podizovali se
když už nebylo vyhnutí
vli Masarykov, jak svdí tento telegram, poslaný
mistrem svému vrnému žáku do Omska:
» President Masaryk prohlásil, že nesmíme zasaho-

do obaffiské války v Rusku. To sluší nám považovat za nepímou odpov na naše dotazy a podle
toho upravit svou politiku. Zsta v Omsku jak dlouho
budeš moci, ale chovej se nyní passivn. Vím, že je
to mravní trest a že jsi si ho nezasloužil. Musíme se
vati
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však podíditi a dle toho jednati. \ takových clnílich
tro])a kalicli vypít až do (hia.«
Také dr. Beneš v závrené odpové(H na poslechli
pokusy » vzkíšení « s. intervence odpovídá ostrým
telegramem, který však po spojeneckých Hnidách <!o
i. prosince 19 19:
Sibie došel až
»Váš telegram z íjna. Cs. vláda mysli, že by se pc;važovalo každé nové angažování vojska, jakož dobrovolc za hazardní avantiiru, která by neposloužila ani
nám, ani našim ruským pátelm. Považuji projekt
Pavlu za neuskutenitelný, který by mohl jen ješt
desorientovati a rozhoiti naše veejné mínní. Jest
míti armádu co. nejdíve doma a 1)ez nových obtí.
Váš Beueš«.
To vše je ješt jedna illustrace ke všem velkým
frásím velících generál a vládnoucích politik o poádku, disciplin, úct k zákonm a poslušnosti k vlád.

—

i

tu zaRozvrat armádního mechanismu, jak vi<lno,
se shora. Dobrý a bezradný ve své zodpovdné
úloze F. V. Krejí nedovedl než pikyvovati oficielním
i

al

autoritám.

Za

dávno oposiní. liberálnjší
eský Vladivostok. Dne 31. íjna pijeli do Irkutska
Dr. Girsa v prvodu ppi. Wuchterle a brzy za nimi
gen. Céek. Bylo to otevené vystoupení proti politice Pavl. Byl to pokus zamniti linii Pavl-Syrový
to však bouil se

již

i

linií,

duchem vojska«. Ale jestliže žádné telepíkazy z domu nebyly s to, zmniti náš po-

»jdoucí

gramy

a

s

kurs v Sibii, tu ani žádná vnitní palácová
oposice nebyla by mohla otásti postavením autonomní
s. sibiské vlády, vypliiující v dorozumní s francouzskou missí instrukce Dra Kramáe
srozumného
s Paíží
kdyby nebyla do sporu zasáhla vis major
litický

—

v (xsob

—

vítzné ruské sovtské armád v.
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Omsk neodvratn dokonával a s ním
venni dilo. Omsk nemohla zachrániti
velitel, žádná

i

s. interžádná zmna
celé

pomoc »spojeneckých vojsk«

gen. Ja-

Nadarmo pod Celjabinskem zahynul disciplinovaný srbský národní pluk, jenž šel na frontu poslušen
píkazu gen. Janina. Všechno ruské kolem
v týlu
obrátilo zbran proti nmu, tomuto poslušnému sluhovi
nina.

i

cizího imperialismu.
Omsk nemohly zachrániti ani hystericky zoufalé pokusy reakce. »Boj, poslední, smrtelný zápas s vrahem
a uklidnní násilím týlu!«
kií na vzrušené
schzi držitelé moci v Omsku v úzkosti a zlob, po-

—

nvadž

—

—
——

zákonm vypovdla

hiposlušnost
storie. »Jestli masa nechápe, co iní, nutno ji pinutiti
dlati to, eho je teba a ne to, co chce ona.«
l'ravda?
Ale na potom boj proti revolunímu teroru? Jaký dkaz platí tu pro
na otázku, kdo
je na výši lidské kultury, schopný koncipovati a provádti v život dokonalejší lidský ád?
Lidé, volající
tu po násilí, dávají se unášeti záští, jež poráží slepotou
a zbavuje úsudku, a nechtjí znát chladné dotrné otázky: Jak? Jak vystupovati ješt bílý teror, aby
zadávil anarchii, aby nebyl naopak sám pohlcen výbuchem zoufalého rozhoení, které nahromadilo s'c
v masách za pl roku bílé vlády. Kolik lidí uspokojí
onen nezbytný teror? Jak vyešili týž úkol, o
marn kií Omsk, proti vli a proti snahám celého
svta bez cizí pomoci, nenávidní, pezíraní, neuznaní
vládci v Moskv? Kolik lidí uspokojil tam onen uznan

jejich

—

odpov

—

nmž

nezbytný teror?
Kdo, jsa u vlády, nepostavil

neschopným vládcem.
kieli silná slova neschopní

býti

tíž lidé,

zmítají
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i

tyto otázky, musil
také: v Oimsku

—

nového Ruska
budovy státní. Proto

stavitelé

kteí zpsobili pád staré
se v úzkosti

si

Skuten

bezmocném vzteku mezi

bezlí-

I

tostnýni, inslivýni terorem a záchvaty podlÍKavé, žev slibech ústupku; mezi hrozbami
bravé štdrosti
prosbami. Vzývají i proklínají jedním dechem Francii, která by vší duší ráda pomohla, ale nemá sil, vzývají Nmecko, ono veliké Nmecko Viléma II., Hindenburga a von der Goltze
(ped jehož silou i p')i-ádky ruská reakce sklánla se s nadšením
po celou
které by od srdce rádo pomohlo, ale
dobu vojny)

—

i

i

—

i

—

jemuž nedovolí.
V^

této situaci pouze v jediném

—
—

mohou

i

jsou ochotni

spojenci pomoci:
v záchran duše svého sibiského
dítte, v záchran
zlata. Do salonu vrchního vladae jako k loži umírajícího dostavuje se celý diplomatický sbor nabídnouti mu, že vezmou pod mezinárodní ochranu veškerou zbylou zásobu zlata a vyvezou
ji
do Vladivostoku. Není divu, že Kolak, jenž znal
svj svt, jenž znal své pappenheimské, jenž vdl,
že práv ve Vladivostoku konají se pípravy k porodu
nové vlády za kmotrovství spojenc, nevydržel diplomaticky uhlazený ton a tesa se rozilením, kiknid
jim pímo do oí: »Já vám nevím! Radji nechám

—

—

bolševikm, než bych ho vydal spojencm! «
té chvíli, jak vidno, spojenecké diplomacii podailo
samého Kolaka pivésti blíže k národu a do stop

zlato
\'

se

i

mnohých jeho verejších pátel, kteí

pochopili a
prohlásili, že »lépe s bolševiky než se spojenci«.
to
zstane vždy zásluhou spojenecké diplomacie.
Omsk sklamán cizími, marn shánl vlastní síly na
boj. Na onen »boj poslední a smrtelný« nepišli pouze
bojovníci. I vrný kolakovštin mšák, jenž ochotn
s chrabrými i tvrdými gesty posílal bdný lid na frontu
hájiti » vlast a svj majetek«, zalezl a skril se v kout,
když bylo nebezpeí blízko. Marn reakce zvala
choslováky na frontu a ktila své erné kozácké plukv
jménem »Mistra Jana Husi«, zatím co souasn tmijiž

A

——
—
e-
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též ústy, ale

stejn

marn

vzývala »Legie svatého kri-

že« k osvobození Moskvy z rukou nevících. Marn
rozncovali náboženský fanatism na schzích »Bratrstva
sv. Hermogena«, oslavovaného spolu s nejernjšími
staroobrjadci vším vlasteneckým osvíceným tiskem.
Marn rozncovali plamen »svaté války « mezi vyznavai islámu proti rudým komisam.
»Spolen se mnou každý dle své víry obtujte zbožproroku
synu jeho Kristu
velé modlitby Bohu
Mohamedu za darování nám vítzství bude spolen
i

n

i

i

;

bíti

se pravoslavný, staroobrjadec,

Vte

vte

musulman,

katglík.

mužn

ku
v Boha a
sami sob! Smle a
ucpaným
k
volá
zemi!«
Tak
pedu za víru a rodnou
uším ztrativší rozvahu gen. Diterichs.
Omsk nenašel obránc. Ani sebe okázalejší mravní
podpora francouzské misse, zstavší v Omsku pod oehranou bodák 6. s. pluku do posledního okamžiku
a do poslední možnosti, nemohla vlíti rozkládající se
mrtvole starého Ruska životních sil. Nemohla ji vzkísit ani nová opoždná »demokratisace« protirevoluní
fronty. Cs. ást západn Omska, napolo vzbouena, už
opustila Kurgan ped blížící se rudou armádou, zanechavši jí všechna obrovská, nacházející se tam stáda

koskou

reservu a pro republiku
nakoupená. Pod touto železnou nezbytností pes všecky opané snahy již i. listopadu 1919 je nucen gen.
Janin zniiti nadje, vzbuzené jím v kolakovských
kruzích, oznámením, že »není zatím dvodu, aby s.
vojsko, pln zamstnané hlídáním trati, vystoupilo na
frontu. « A týden pozdji, ironií osudu, práv když
»Náro(lní listy « oznamovaly svtu hlášení oficielních
representant s. armády o její domnlé vli, probíti
si cestu
pes západ, ujíždl nejvyšší velitel její,
gen. Janin ped rudou armádou z Omska na východ.
Opouštl jej v ele francouzské niisse nápadn laskavý
koní, za miliony pro

dom
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:

z lýlu
cvskoslox ciiskýiii vojákm, chránn z pedu
s. vlaky. Nebo v té dob už ruské okolí hrozilo každou chvílí vybuchnouti v povstání. Na ochranu evakuace samé omské vlády s. bodáky nebylo už ani pomyšlení. Více než 70 vládních vlak uvázlo potom mezi
Omskem a Novonikolajevskem, zatarasivše tak možzbytkm omské armády, které byly
nost odchodu i
ochotny odejíti ješt dále na východ.
by snad
Omsk padl jako vetchý koráb v moi^e. Pádem Om1<

i

tm

i

ska zaala katastrofa, o jaké nesnilo se ani nejvtším
a nejvtším optimistm remoc »všeruské vlády« rozplynula se

pessimistm protirevoluce
voluce. Efemerní

jako dým. Troseníci sibiirského systému, zachraujíce
se v^e vzbouených vlnách lidového hnvu, promnili
se z verejších pf-átel na vlky, v panice dávící se na-

vzájem

s

šílenou snahou po cizích mrtvolách zachrániti

sebe.

Poražený Kolak bez armády zstal osamocen. Pátelé odešli od nho, jeho verejší služebníci ^házeli po

nm
Ml

blátem, bývalí spojenci obrátili frontu proti nmu.
zstati sám do konce opuštn zbablými spoluvin-

níkv.

Pokud
pádem

Cech

týe, tu pád Kolakova

Omska

byl
byl
1919
laké dosavadní politický plnomocník odvolán vládou.
Telegram, vyprostivší Pavl z trosek jeho politického
i

Pavl. Dne

12.

listopadu

—

ponechavší však pi^es vladivostocké nadje
pochopitelných píin
figuru gen. vSvrového na

díla,
z

se

politiky

—

>vém míst, znl
»Rozhodnuto ministerskou radou povolati Vás do
vlasti, abyste podal podrobnou zprávu a zúastnil se
eventueln všech pípravných prací, které se zetelem
na brzký návrat naší armády bude nutno uiniti. Ped
odjezdem uite opatení o vedení všech politických
507

:

a vojenských

vcí v dohod

s

gen.

Syrovým

a posel-

stvem«.

Pavl zachrauje

pak po Kolakovi kamenem, podepsav sensaóní »Memorandiim« svého nástupce Dra Girsy. Nad zíceninami »osvobozené« Sibie,
pod tlakem nov rostoucího odboje ve vlastni armád,
marn ekající na výsledky innosti poselstva z vlasti,
rozarované, nenávidjící své vedení, nedvující ni(pokomu na svt krom svých volených zástupc
sebe, hodil

—

nvadž práv

skvle ospravedlnil vývoj událostí)
rodí se náhlý odklon do leva
u s. oficielního
kursu. Vyjaduje to uvedené » Memorandum «, jež s
podpisy obou politik hlásá svtu
»Nesnesitelný stav, v jakém nachází se naše armáda,
nutí nás, abychom se obrátili k spojeneckým mocnostem s prosbou o radu, jakým zpsobem s. armáda
mohla by si zajistiti vlastní bezpenost a svobodný návrat do svého domova, o nmž rozhodnuto bylo za

—

tyto tak

i

souhlasu všech spojeneckých mocností.
Armáda naše ochotna byla chrániti železniní tra
a dopravu v úseku jí pidleném a úkol tento také sv-

domit

konala.

Nyní však pobyt vojska našeho na magistrále

a o-

dvod

naprosté bezstává se nemožným z
nejprimitivnjších požaúelnosti, jakož i z
davk spravedlnosti a humanity. Ochraujíc železniní
tra a udržujíc poádek v zemi, armáda naše nucena
jest proti svému pesvdení podporovati a udržovati
onen stav naprosté libovle a bezzákonnosti, který
zde zavládl.
Pod záštitou s. bodák místní vojenské ruské orgá-

chrana

její

dvod

ny dopouštjí se skutk, nad nimiž užasne celý civiH-|
sovaný svt. Pálení vesnic, vraždy mírných ruských;
oban celými sty, rozstelování bez soudu lidí drnou
kratikých na pouhé podezení z politické neloyálnosti
508

isou na (iennim poádku a zodpovdnost za
ped soudem národ celého svta padá na nás,

to

vše

že

ma-

vojenskou, nezabránili jsme tomuto bezpráví.
Tato naše passivita jest pímým dsledkem principu
naší neutrality a nevmšování se do vnitních ruských
záležitostí a ona je píinou, že my, zachovávajíce naprostou loyalitu, stáváme se proti své vli úastníky
zloin. Oznamujíce toto zástupcm spojeneckých
mocností, jimž s. národ a vojsko byli, jsou a budou
vždy vrnými spojenci, pokládáme za nutné, abychom
všemi prostedky postarali se uvésti ve všeobecnou
známost národ celého svta, v jak moráln tragické
situaci ocitla se s. armáda a jaké jsou toho píiny.
Sami nevidíme jiného východiska z tohoto postavení,
než okamžit}' návrat z onoho kraje, jenž nám byl pik ochran a do uskutenní návratu, aby nám dána byla volnost zabrániti bezpráví a zloinm,
již
vycházejí z kterékoliv strany.
V Irkutsku. 13. listopadu 1919.
B. Pavl, Dr. Girsa.«
Jaké pocity musila míti veejnost ruská i eskoslovenská, která nemá tolik smyslu pro praktickou politiku, uzevši pod »memorandem« podpis Pavl, jenž
ješt ped dvma nedlemi sjednával s touže vládou
vyslání eských vojsk na frontu ku spáse téhož režimu!
jíce sílu

en

.

.

—

boh
-

a

To je
politika; politika zlata a mravnost jeho
a všech autorit »na výši doby«.

Toto memorandum bylo po irkutském sjezdovém
protiintervenním odboji druhou ranou vlastnímu dílu.
Znamenalo, že Pavl, jenž nedávno povalil protiintervenní sjezd, pinucen brzy tlakem historie slavnostn
zíci se intervence. Není tedy divu, stoupla-li po tom
ješt výše autorita internovaného sjezdu, není divu.
nechtli-li adoví legionái smíiti se s potrestáním
svých delegát.
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«

j

XVI.
Teti ránu vlastnímu dílu, jakožto poslední vzepjetí
dal sám otec s. intervence, generál Gajda,
svým vladivostockým povstáním. Povstání propuklo
tsn po vyjití memoranda, spojeno s ním do urité
míry jemnými nitkami, a nebude na závadu vnovati

ped pádem,

mu

více pozornosti.

Gajda a jeho družina po svém píjezdu do Vladivostoku jali se okamžit rozvíjeti horlivou innost v organisaci pevratu. Agitaci mohli vésti veejn, jsouce
kryti imunitou s. generála a chránni ve svobodném
demokratickém projevu jakožto pátelé Cech mezinárodní policií. Kolak, patící s bezmocnou zlobou na
politickou cestu Gajdovu Sibií, informován o jeho innosti svým zástupcem na Dálném Východ, gen. Rozanovem, nemohl dlati nic, než že administrativním poádkem
a tím tedy ješt
proti platným za jeho re-^
zimu carským zákonm
zbavil svého odbojného generála hodnosti, kterou mu dal za pomoc poskytnutou
kdysi vojenské diktatue. Již v prvních dnech Gajdovy
innosti ve Vladivostoku gen. Rozanov oznámil mu
pípisem text telegramu, podle nhož »rozkazem nejvyššího vladae gen. -poruík Gajda propouští se z ruské
služby a vyškrtává se ze seznamu ruské armády.
Gajda na tento píkaz svého pedstaveného odpovdl vržením rukavice, prohlásiv Rozanovu, že »naízení

—

—

i

Kolaka, jehož neuznali nejen

spojenci, ale ani vlastní

Ruska dínedostane od Kolaka plného zadostiuinní za utrpnou urážku «.
Gajda poítal hlavn na pomoc Cech. Ale byli-li nahoe noví ipolitikové ochotni užíti osobních ambicí a
smlosti Gajdy k s. rehabilitaci, tedy »všenárodní«
národ, on také neuznává«, a »že neodjede z
ve,

510

dokud

se

mu

«

sjezd

jménem armáfly udmitl jakoukoliv novou úlohu

v GajdovV^ch

vnitrn sibiských experimentech. Pnpis

úmysln

delegaci prosti-ednictvím Dr.
strannika vladivostockých kombitiací
pevratových, pres svoji prostou stylisaci dobe osvtluje položení a není svými »všenárodními dvody

onen

poslaný
Girsy jakožto

proti

lehkomyslné avantue

i

svými všenárodními nedo-

statky bez zajímavostí. Uvádíme ho proto doslovn:
»Delegaci vlády eskoslovenské republiky.

V

memorandu, jež jsme
Vladivostoku jménem II.

Vám pi Vašem

píjezdu do

sjezdu pedložili, byla
konstatována jako hlavní píina neutšeného stavu
armády okolnost, že v roce 191 8 bVla opuštna politická linie, dsledn provádná Masarykem za jeho pobytu ve vojsku v roce 19 17, t. j. linie iiaiprosté neutraporušení této linie
lity v ruských vnitních sporech.
voj.

V

vidíme stále píinu ideového chaosu a z nho vyplývadesorganisace naší armády.
Nebezpeí toto není ješt ani dnes úpln odstranno;
v nedávné minulosti byly okamžiky, kdy se zdálo, že
vnitní sibiské pomry komplikují se takovým zpsobem, že opt strhnou do svého A'íru s. armádu.
bezprostední nebezpeí, zdá se, pro tento okamžik pominulo, i pes to v budoucnosti není vyloueno, že armáda bude znova vtažena v aktivnjší úast na obanské vojn v Sibii; jest se obávati, že bude se opakovati loský pokus, postaviti na jejích bodácích nov^'
vládní aparát. Toto nebezpeí bude tím vtší, ím delší
bude nucený pobyt armády v Sibii a následkem abnormálních
nebude fakticky odstranno dotud,
dokud vojsko nebude vyvezeno.
Vladivostocký tisk, stojící na stran admirála Kolaka, docela oteven mluví o chystaném pevratu proti
Omské vlád. O této vci pináší asopis »Dalnyj Vostok« ze dne 24. záí 1919 ís. 153. (prohlášení organijící

i

A

pomr
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«

sace

kadet

a vladivostocké sekce

»obrozeni vlasti«)

lánek »K pokusu o pevrat«, v nmž mluví se o pipravovaném vystoupení proti vrchní státní moci a o
nervosní nálad veejnosti. V krátkém píznivém ocenní loského s. vystoupení proti bolševikm praví, že
tenkráte bylo vystoupení ipro ruský národ cenným, ale
»dnes otázka o vzájemném pomru vlády a veejnosti,
o možných a snad docela
nutných reformách v tomto
vzájemném pomru, je otázkou ruské vnitní politiky,
v níž je úpln nepípustno a škodlivo každé postranní
zasáhnutí.
Odvolávajíce se na prohlášení spojenc, že nebudou
zasahovati do vnitních
Ruska, vladivostotí
initelé doufají, že oni potlaí každý pokus o násilné
svržení této (t. j. Kolakovy) vlády, jestli by takový
vycházel od cizozemc.
»Golos Rodiny« ze dne 25. záí t. r. (úvodník »Staré
projekty a národ«) jmenuje docela osobu, stojící v ele
chystaného pevratu (Jakušev).
i

pomr

V

souvislosti

s

pipravovaným pevratem pináší

»Russkij Ekonomist« (22. záí 1919) lánek »Generál
Gajda«, ve kterém možnost ipevratu uvádí v souvislost
s aférou gen. Gajdy. Mluví v
o tom, že Gajda »neml práva stavti svou osobní samolibost nad nacionálHÍ a státní zájmy Ruska, on ml mlky smíiti se, odejíti na as a pedati svou záležitost soudu ruské veejnosti a historii. Ale místo toho gen. Gajda volil druhou

nm

cestu

— cestu nebezpených experiment a politických

Jeho jména použili již skrytí politití dobrokolem nho poaly se kupiti rzné elementy,
snící o nových pízracích krvavých srážek. «
lánek
koní: »My jsme se strašn unavili všemi cizími nezvanými hostmi a pímluvci mi za ruský národ, jeho
domnlými druhy, tžícími z krvavých srážek pro své
intrik.

druzi,

egoistické cíle.«

512

«

z uvcdiiýcli

\

ýatkíi

z vladivostíjckého

«

denního

ti-

sku je patrno, i. že koncem záí ve vladivostock^^ch
kruzích omské vlád blízkých mli obavu ped chystaným státním pevratem, 2. že z jejich politických odl)urcu mla se ustaviti nová vláda, i)i které gen. Gajda
ml hráti dležitou \()jenskou dohu a 3. že pevrat
ml b3'ti proveden za úasti s. armády.
»^dadivostocký Vstník « vnuje celé jedno íslo (ís.
2S. ze dne 26. záí 191 9) záležitosti gen. Gajdy. Nechceme se pouštti do charakteristiky spor mezi Gajdou a Kolakem, jež lánek snaží se vylíiti jako vojenské a hlavn politické. Poukazujeme jen na pasus,

»Oílchodem svým gen. Gajda nepokládá svou zaatou práci za skonenu. On
všichni eští dstojníci,
kteí jsou v jeho pravomoci,
všichni ruští dstojníci,
kteí ho doprovázejí
neustanou, dokud nebudou tyto
požadavky (vojenské politické) uskutenny.
Zárove lze pozorovati náhlý obrat v oceování vlády Kolakovy v s. oficielním tisku. Tolerantní shovívavé stanovisko mní se v oste kritické, jež nešetí
stín (jinak docela (jpráxnných), aby vyzdvihl se protihdový, reakní ráz omské vlád\'. V »Cs. deníku« v ís.
J17 ze 16. záí t. r. v lánku »Sibiská krise a my«
praví se v konci doslovn: »Xaše vojsko v Si1)ii je proniknuto k dnešnímu (jmskému režimu nedvrou a
s upímn3mi zájmem sleduje snahy ruské veejnosti po
nové úprav vládního systému v Sibii.
A v lánku »()bti násilí a zpuipnosti« (»Cs. deník«
ís. 230. z 30. záí 1919) poprvé dovídáme se, že v Sibii existuje diktatura. ».
V Sibii není pouze diktatura admirála Kolaka, ale každého, kflo se ve stínu
jeho režimu dostane k moci.«
Zárove s toulo kampaní tiskoxou objevují se i)íznaky napjaté situace: pítomnost ve Vladivostoku
že

i

i

—
i

.

;

pluk.
33

Stpanova, agitace

.

i::cn.

Cjajdv v

ástech vladivo513

stocké posádky, denní styk jeho se štábem Dálného

Východu.

Z pedcházejícího

je

zejmo,

že

nkterým kruhm

naším není tak úplm cizí myšlenka nového zasažení s.
armáciy do vývoje sibiských vnitních událostí. Týž
názor odnesla si naše delegace z návštvy u politického
plnomocníka ve Vladivostoku Dra Girsy a gen. -majora

Céka

8.

íjiia

t.

r.

Je simozejmo, že vci tak dalekosáhlého významu
nemohí.y se dít bez vdomí spojeneckých zástupc ve
Vladivostoku, kteí ve sporu gen. Gajdy s Kolakem
postavili se na stranu prvního. Gen. Rozanov pijíždí

do Vladivostoku pod ochranou dvou obrnných vlak
zatknouti Gajdu a zesiluje posádku za úelem odvrácení chystaného pevratu. (Vyhláška spojeneckého velitelství ve Vladivostoku.) Podle slov »Vladivostockého
Vstníku ís. 28. z 26. záí 1919 však »spojenetí zástupci jevili ilý zájem o tuto záležitost gen. Gajdy;
deputace Amerian, Ital, Japonc
pišly vyslovit nesouhlas s tímto úkazem « (t. j. rozkazem zatknout gen. Gajdu).
i

ían

Zárove

dochází k nkolika incidentm (zastelení
amerického i našeho vojáka ve Vladivostoku ruskými
dstojníky), které vnitním V3^znamem a historickým
položením mohly by se ve svých dsledcích podobati
eljabinskému incidentu z minulého roku.
Zdálo by se, že demokratickému cítní naší armády
by vyhovoval chystaný pevrat pod devisou »zámna
diktatury Kolakovy demokratitjší vládou «. Nemže
být pochyby o tom, že každý demokraticky smýšlející
Cech i Slovák nemže si nepát, aby vláda nad Ruskem
dostala se do rukou jeho lidu a aby

souasn obanská

válka skonila. Stojíme však na stanovisku, že obojí,
jak ustanovení demokratické vlády, tak
zastavení obanské války musí býti v první
saprací
i

ad

*
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Rus

mých. Odporuje
vati

si

to

principm demokratismu, osvojo

suverénní právo ruského lidu na uspoi^ádání

je-

lio vnitních pomru. Skutená svoboda žádného nápodpírána cizími boroda nemže na delší dobu bvti
'
" \'^
dáky.
\ ele zamýšlené akce stojí jednotlivci, i nejvýš
skupinv a korporace, jež však v širokém hnutí lidovém
nemají opory, nebo ta ást ruské veejnosti, která ak-

tivn zúastuje se politického hnutí, stojí proti sob
v tak protichdných táborech, že vyrovnání mezi obma smry je nepravdpodobné. Tím dostává záležitost
osobní zabarvení.
Možné zasažení našeho vojska do vnitní ruské politikv buíle snad zastánci nového pevratu odvodováno tím, že loským vystoupením vzali jsme na sebe
odpovdnost za smr sibiské politiky a že máme tedy
povinnost zasáhnouti aktivn, jestli tato politika od]V)nijc píliš nápadn zásadám demokratickým. Ped
oima zastanc rýsují se svtlé perspektivy obnoveného

eského
domnl^xh hospodáských
výhod pro repul)liku. Ve skutenosti však v dob omského pevratu (Kolakova), kdy eský vliv ješt neklesl tak hluboko a kdy reakce teprve vzrstala, kdy
korrií^ování vnitních pomr ve smru demokratickém
bylo by snad nevyžadovalo vbec žádných obtí, tenkráte jsme se nehlásili ani k odpovdnosti, ani k popolitickéh(j vlivu

i

vinnosti zasáhnouti.

Více než roní innost s. vojska na Sibii zkrachohospodásky. A po tchto
snuitných zkušenostech na všech vdích místech našich \- Sibii stojí tíž lidé jako v loni a proto máme
opodstatnné obavy, že opakování loského pokusu
konilo by t3''miž smutnými výsledkv, tím spíše, že nikdo nemže popíti fakt, že nová aktivní innost jest

\a]a politicky, vojensky

33'

i
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i

prost fysicky nad

síly

armády

nemže upíboj dom.

a nikdo

vojsku právo vrátiti se bez dalších
aktivního zakroení
že býti pedpoklad, že následkem jeho dostane se armáda
smrem západním lacinji a rychleji.
Opakováním loského pokusu utnpla by však republika nové tžké škody nezbytnými ztrátami na životech a na invalidech. I za nejpíznivjších okolností
návrat do vlasti západním smrem vyžadoval by velké
vojenské operace a následkem toho i delšího asu (i velkého finanního náklarlu) a v dsledku toho evakuace
pes Vladivostok bude pi dobré vli všech zúastnných initel provedena rychleji i levnji.
Stáli jsme a stojíme stále na stanovisku všenárodním, t. j. velké vtšiny našeho národa i jeho sibiské
armády. Podporovati dále v obanské válce jednu tídu
ruského národa proti ostatním a angažovati armádu
v interesech této znamená provozovati tídní politiku.
Ale takováto politika, jdoucí proti zájmm vtšiny jak
našeho národa, tak
proti zájmm a pesvdení naší
armády, nemže a nesmí býti naším vodítkem.
Veškerá svtová demokracie volá v poslední dob drazn k sv\^m vládám, aby perušily intervenci v Rusku. Je vedena týmiž dvody, jako s. armáda v Sibii.
Tento tlak demokracie na vlády stoupá, ím je zejrati

m-

Dalším-dvodem pívrženc

dom

i

i

mjší (pravá tvánost a úmysly Kolakovy diktatury.
Tím vzniká v spojeneck3xh zemích nepokoj, vládám
nepíjemný; jest samozejmo, že zmnou, teba jen ve
zdánliv demokratickém, na as by se nespokoby v zájmu spojeneckých
aspf) nkterých, aby na ^Sibii omská vláda za-

sniNslu

jenost zmenšila. IVoto bylo
\

lád,

mnna

byla jinou. Ale /

bychom
\!ády v tchže

)iif)ldi
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dvod

vyložených ncaby snad nkteré spojenecké
intencích clilly použíti naší armády.

souhlasiti,

již

«

Od druhé

poíná vojsko samo jeJvusku na stanovisko naprosté neutralit^. To je ím dále sieji cliápáno a na konec
stoji armáda na stanoxisku. že pouhá pítomnost našeho \-ojska v Rusku neodpovídá interesíím ani ruského
ani eského nárocka a voká tím iisilovnéji po návratu
viti

polox icr ruku 191S

snaliv postavili se

vi

(h)mu. Je to do1)a táluioucí se od ústupu z i)ovr)lžské
fronty k jekatérinbuTskému sjezdu \- du1)nu t. r., k irkutskému sjezdu v ervnu t. r., k dob tésnc svázané
s nadjemi na návrat domu, jež vojsko ve sjezd skkádalo, až do píjezdu Vaší delegace, a jež dnes znovu
oživují v oekávání \ ašeho ešení.
stává
Rvchlé odvezení našeho \()jska bez boj
se kardinálním bodem s. politiky na Sibii a nejváž-

dom

njším úkolem všech zdejších vedoucích initel.
zárove vzniká doma Inuití se stejnými cíly,
projevující se v kvtnov<xh schzích a resolucícli.

Tém
»

Každý, kdo by

z

jakýchkoliv

dvod

oddaloval ná-

vrat vojska ze Si1)ie dom, anebo se ješt dnes domnívá, že my spasíme Rusko svou intervencí, nezná ruských
nezná duši našeho vojska a dopouští se
na 52 tisících nejlepších synech s. národa velikého zlo-

pomr,

in u.«
»Nepejeme

abv náš stát svou brannou mocí zasahoval do vnitních záležitostí okolních stát z jakýchkoliv píin a žádáme s nejvtší rozhodností, al)y
l)ranných sil republiky užíváno bylo jedin a výhra<ln
k obhájení našeho státu. Proto žádáme, aby byl urychlen návrat našich vojsk z ciziny, jmenovit z Ruska.
To jsou citáty z pronesených
a resolucí, pijatých na manifestaních schzích i. kvtna t. r. v Praze.
vStejných intencí je telegram ministra zahraninícli
záležitostí Dra Beneše naší sibiské armád ze dne 2^.
ervna 1919, v nmž doslovn se praví, že »náro<l od
Vás dalších obtí nežádá«. Pro naše ministerstvo zasi,

eí
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otázka sibi-ské armády
pnpisu (Úkoly naší
sibiské armády a její návrat.
Cs. korespondence
nelze poítati se žád24. ervence 1919. Paíž.): ».
liraninícb záležitostí

i^ešena ve

je již celá

smyslu našeho

dnešiiílio

—

.

.

.

nými pokusy ani vojeiiskAniii, ani politickými, které by
chtly angažovati naši sibiskou armádu k njakým
dalekosáhlým akcím ... V tom sm3Aslu byly dány in-

armád v Sibii nkolikráte
za sebou (zejména telegramem ze dne 23. ervence a
po té nkolika novými telegramy, žádajícími, aby naše
s. armáda v Si])ii uinila, ipokud je to v její moci,
všechny možné pípravy k odchodu pes Vladivostok).«
Prohlášení l^oselství vlády praví rovnž (»Anadivostocký vstník« ís. 24. ze dne 21. srpna 1919): »Rozstrukce a informace naší

hodnutí hlavy našeho státu, rozkaz republikánské vlády, pání celého národa je míti vás doma.«
Stejný názor presideinta Masaryka na zachování neutrality našeho vojska
ruskému národu byl nám
Vámi tlumoen pi Vašem píjezdu do Vladivostoku.
Velitelem s. vojsk Dálného Východu pi jedné jeho
návštv bylo nám sdleno, že vláda republiky poslala
naší
armád rozkaz, pikazující zachování písné

vi

neutrality.

Opírajíce se na výše uvedené dvody, jakož i názory kompetentních initel z vlasti i pímé rozkazy vlády, žádáme, al)y za každých okolností bylo zabránno
novému zatažení našeho vojska do obanské vojny na
Sibii, al)y pokud možno nejrychleji bylo soustedno
na území neutrálním a
vystaveno možnostem provokace a zneužití. Žádáme dále, aby naším vojskem zachována byla nejpísnjší neutralita, aby nevykonával
se naší armádou, stojící na magivStrálc, ani nátlak poli-

mén

tický.

Jsme pesvdeni, že pi eventuelním pevratu passivní úloha naší armády silou pomr zmní se v ak518

«

naše vcmIchí iK'l)udc stáli na stanovisku
písn neutrálním.
Tolik 11. sjezd eskoslovenského vojska na Rusi,
pi^i své všenárodní koalinosti byl
jak vidno
jenž
od bolševisniu, proklamovav dobrodušn i
laicko
ncutralitu v socialistickém tídním sporu.
Sjezd však vidl nebezpeí i v nové esko-ruské demokratické vlád, jež byla by vždy cizí ruským masám,
a pro niž opt s. bodáky musely by dáti oporu a ochraruským »bolševikum«.
nu proti
Ale ani u ruských politick^^ch stran ve Vladivostoku
nesetkal se Gajda s vtšími sympatiemi. Nikdo sice ze
zodpovdn^xh zástupc demokracie neodiporoval protikolakovské akci z principu, ale nikdo nechtl býti spondvi^iví spojencem v gajdovské kombinaci. Ba
vyjednávání,
nimiž
vedl
a zejména
jenci, s
Gajda sám
zástupci Francie z opatrnosti nejevili mnoho nadšení
pro osobní Gajdovy plány. »Gajda? Vždy je to táž
kolakovština!« Tak mínil americký plukovník Grevs.
Na druhé stran bylo však tžko najíti jiné východisko.
udržeti
Spojencm pece jen bylo nutno v prvé
protibolševickou frontu.
A takovou záruku nemohla
dáti žádná z politických demokratických stran, nebo
tivní.

jestli

—

—

•

—

i

ad

kadet

odsunovalo se od
od oficielních spojenc. I mezi
vlasteneckým dstojnictvem, jež bylo vrným caru pouze z patriotismu, po zkušenostech se spojeneckou pomocí, hlavn japonské monarchie, rostla touha po skonení obanské války smírem s bolševiky a po osvobození
ode všech »spojeneckých« vliv. Heslo: »lepší bolševici
než Japonci« stávalo se heslem všech estných Hdí v
Sibii, s ímž musil souhlasiti se svými páteli i Gajda.
Za takových okolností i spojenci, kteí dali se Gajdou
pesvditi o nutnosti svržení Kolaka, v zájmu záchrany protibolševické fronty, nemají-li býti ztraceny

i

levé kídlo

politiky intervcnní

stále více a více
i
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Ahchny

posice, dobyté proti l)()lšc\'ikuni,
ti mohli pipouze takový pevrat, ktcr^^ neopíral by se o lidové massy a neuhýbaje živé lidové vli, zstal by píd
spojenecké orientaci: t. j. neopouštl í)y spolenou
protirevoluní frontu. Souasn však svržený Kolak
nesml l)ýti zamnn vSemenovem, který byl soukroi

pustiti

mým

exponentem zájnu"! Ja])onska proti zájmm ostatních spojenc. Bylo však tžko najíti novou vhodn(ni
ideu pro takov}'- pevrat.
Kflyž zmizel v bezdnu »nej vyšší cíl« restaurace celého Ruska, A^ytnoila se nutnost dáti uhasínajícím plaprotirevoluní akce zápalnjší vcnou potravu,
dáti lidu bližší heslo. Vynalézavost tu byla velmi ohraniena. Nezbylo, než zaíti znova, vzkísiti pro zbylé
Sibiany starou »ideu« autonomní, vlastenecky demokratické Sibie. S tím se také zaalo. Snadno a rychle
našel se však pouze autonomista Jakušev a demokrat

menm

Moravskij.

Oba

sice

reputací, ale za to

dávno opotebovaní a s pochyl)nou
stejn jako Sememov od prvé roz-

s Gajdou ochoní jménem boje proti bolševismoi
svrhnouti Kolaka, ne vlí národa, ale šavlí »nejpopulárnjších bojov3xh« generál.
Tak se stalo, že firma jakušev a Moravskij, nahrazující na scén ruskou veejnost s editelem Gajdou jako »vclitelem všech ozbrojených sil Sibie«
(tím ted\ve skutenosti nejvyšším pánem nové rodící se mocnosti)
mohla konen dostati mezinárodní koncesi na
provedení pevratu. Majíce povolení Japonska mohii
dokonce poítati na loyalitu nebo v uritém pípadu
snad i na pímou podporu Semeno va v akci proti Kolakovi. Ne1)o Semenov, pedstavující Japonsko, byl
na výchofl pánem nejmocnjším; bez nho nebylo
sibiské protibolševické vlády.
Najíti osoby ochotné vládnouti nebylo tedy tžko.
Tžší vcí bylo však pevrat provésti, t. j. najíti reelní

nduvy

—

—
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iloku. Na to ro/.liodnc nestail /A-lon(~>-l)í1Ý i)ia\nn- sibiský, vvzvediiiiý Gajdou a dvénia ])ezvvznamnýnii siliiískýini vlastenci. Pra])oi' niolil snad pivábiti
spojenecko oi a nk(.jiti nkteré spojenecké zájmy, ale
nemohl pivábiti ani ukojiti lidové massy. (iajda to vdl, jist znal cenu jakuševa
Moravskélu) a všech
m1\

k

i

tch obtav

i

Drem (drsou

protežovanV-cli

dr:)1)ných

druhu I\(;sminského a pod.
S nimi nerostla v lidu popularita pipravovaného pevratu. A pece (iajrlovi, jenž všechno dal za slávu a popularitu, ped jehož oima nyní za znienV-mi snv stále
uritji se rýsovala nepopulárnost jeho ztraceného díla,
nutná byla záclirana. Možno viti, že pi pohledu zpt
na ady mohyl, jimiž poseta l)yla jeho cesta k sláv a
moci, na dýmající požáišt dv léta jím osvobozované
Sibie, cít se vyhozeným ze dveí reakcí, kterou v honíce za mocí sám posadil na trn, odmítán ruskou veejností, na níž chtl založiti svoji popularitu, chladn
pijat
osvobozenou vlastí, (vl níž ekal slávu
vdk.
Gajda zatoužil stejn po rehabilitaci jako po^ odvet.
protil)olševick\'

cil

iiolitiki

i

Tžko

i

íci, co bylo v

nm

silnjší.

-Proto nehled na nezdar u ruské veejnosti a malý
úspcli u spojenc Gajda nezastavil se na cest k cíli.
S vlastní jemu úporností šel dále tvrdošíjn a slep, bv
nevystupoval již s takovou jistotou a l)ezpeností, s
jakou prt)vádl dívjší své akce. 1\) bvlo píinou, že
v oné skryté he, kdo bude nástrojem a kdo tvrcem,
stal se Gajda nástrojem v rukou ipovstalc. Ruští spiklenci z jeho vlaku, rozarovaní bezúspšným hledáním
starých známýcli demokratických firem, následkem
i

styk

ruským srdcem vždy
\':ce a více k Moskv, obrátili se prost k tomu, kdo
ml v rukou skutený lirl. Poali pímo jednati s bolševickými pedáky. Tak se stalo, že brz\ v tutéž dobu,
kdy Gajda ve svém vagón vedl neplodné konference
s

Japívnci klonící se sv3^m
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a pijímal návštvu Semenotomtéž vlaku, ale v druhém vagón, skryt ped
Jakuševem, zasedal ruský povstalecký generální štáb,
v nmž s gajdovskými esery zasedali
bolševici.
s

neschopným Jakuševem

va, v

—

Je pravda, že sám Gajda,

dovdv

tom, nebyl
nadšen pítomností bolševik ve svém vlaku. Nikoli
bez vnitního znepokojení oddával se proudu, do nhož
bezdky zahnala ho touha po moci a pomst. Gajda pošilhávající vždy na všecky strany, hledaje pevmé pdy
pro sebe, bál se, že bude kompromitován ulicí. Vdl,
že na ruské revoluní
jsou zatím pro nho uzaveny všechny dvée ke kariée a sláv. Ale bylo mu také
jasino, že bez bolševických mass a zbolševisovanéhó
vojska zstanou ulice mrtvy a že v rozhodný okamžik
jeho vlak bude opuštn. Chtl-li pedejíti protikolakovskou akci, zrající souasn v centru Sibie, akci
tch vrstev, jimiž byl odmítnut, chtl-li postaviti je
ped hotový fakt, musil využíti všech možností a
strhnouti aspo na as k sob massy. A dav se jednou
na cesty povstání, imusel dojíti do koince, i lépe musel
býti proudem, jemuž se oddal, dovleen do konce.
Pravdpodobn doufal, že konec konc, až dostane do
svých rukou vládu, dovede lépe než Kolak pomocí
spojenecké autority a s. vojsk udržeti na uzd extremisty rozbouené moe povstavšího lidu. Jinak Gajda
se o

pd

i

pedsudk ohledn
nho vždy cenu potud,

sám nezná

barvy ipraporu

má

pokud

pro

okamžiku

svésti za

:

je s to v

ním massy a udržeti

je

Prapor

daném

v posluš-

nosti.

Proto také Gajda, aby ustoupil clob a pi tom barvou svého praporu vyhovl všem, ozdobil zelenobílý
prapor rh-uhého vydání své osvol)ozené vSibie ochotn
rudým pruhem, petínajícím ho od úldu k úhlu. A nový
[)rapor znamenal zrození nové státní ideje
duše nové
státní organisace. Prvním státotvorným aktem otce
,

—
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—

nové uniformy
pro budoucí demokratické vojsko. Tato reforma mže
zdailým vtipem na demokracii. Gajdova demobýti
kracie neniila staré kulturní statky, nevyrovnávala
lesk j)rivile^t)vanýcli uniforem matnou davovou prost edností.
(lajda uinil lesk majetkem všech. Neodzlaté
stranil jako bolševici zlaté »pogony« a stíbrné
hvzdy na nich, ale rozsel ony hvzdy na ramena poddstojníku. Jist bylo to neodolatelné lákadlo k deserci
pro adové Rozanovce!
]\) této základní reform, vlastn »revolunim aktu«,
zaala denní státnická práce. IVvní okamžiky narozené
nejvvšší moci rudo-zelené-bílé vvplnny štdrým ipovyšováním všech namanuvších se do cesty obránc vlasti
a rozdáváním plnýma rukama carských
a vyznamenání »revolucionám« kolem Gajdy. Byly pi tom
nezbytné pehlídky revoluních vojsk a podobn. O
státu

hyl

(lokicl,

jímž zavádjí se

i

i

i

ád

i

nich vypravují jednu charakteristickou episodu.

zradíme

Pro-

ji:

Ped nádraží, stedisko to povstání a sídlo eserovskobolševického štábu, pivedl jakýsi gajdovský dstojník
skuten vzbouenou vojenskou ást.
»Továriši
smirno!« zaznl hlas gajdovského velitele ásti, ohlašuje vojenskou pehlídku »revoluním

—

velitelem«.
»T()váriši! ?«

Dva roky pece

—

Hodnostái

stanuli jako pik(jvaní.

»továriše!«
ásti byste se pitoiv clvrn hlásí:
»Na to jsme je chytili. Oni by jinak nepišli !«
»Charašo«
procedí vážn spokojený nejvyšší vea
litel nových revoluních vojsk nezávislé Sibie
provede s vážnou tváí pehlídku k všeobecné spoko-

Ale ilý

bijí

velitel

—

—

jenosti.

Tak rozmarn

líí

onu »velikou dobu« Sibie úast-

níci její.
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Bolševici
'lovci

na

\p()(llc

])rání

vlastního prohlášeni spojili se

posledinich

s

Gaj-

pes nebezpeí kompromi-

lakovým spojenectvím, proto že pokládali za svííj
nkol podporovati v kolakovském týlu každou vzpouru,
nepoádek, a všecluio, co perušovalo dopravu
íace

protisovétské fronte. IV)dle vlastního jejich prohlášení, jímž hájili se proti v^Hkám pekvapených povsták

ním protigajdovských eseru, tato mesalianní souinnost s Gajdou bvia jim výhodnjší než souinnost s »revoluními socialisty«, nebo gen. Gajdu s Jakuševem
doufali snáze povaliti náporem revoluních mass na
druhý den vzpoury, než sociální revolucionáe. Tím
vvsvtlujc se, pro i oni úpln vyadili z akce všechno,
co bvlo mezi nimi a Gajdou. Ovládajíce takto sami bez
spojenc povstalecký lid, stáli by také i po pevratu
bez prostcrlník tváí v tvá svému nepíteli.
Zdá se tedv, že to, co se pozdji stalo, l)ylo pro Gajdu ješt ne lepším rozuzlením historie, flo níž se zapletl a pro vysílenou s. armádu novým štstím. Nebo
v pípad doasného úspchu Gajdy vznikla by s. armád obrozená povinnost ochrany nové »demokrati»bolcké« Gajdovy eskoslovensko-ruské vlády proti
ševisniu« sibiského lidu, jehož novou revotuní vlnu
bv žádný »vfidce« nezadržel v pli svahu. I tu tedy
instinktivní stanovisko sjezdu zachraovalo lé()e »všei

—

iiárodní legie« než wšichni oficielní politikové.

Teba však spravedliv piznati, že Gajda pál si
[)ímí s bolševiky upímn, nebo pouze toto pímí
mohlo zachrániti jeho starou slávu

i

jeho

rudým

pru-

Uražen vylouením
z ruské ])r()til)()1ševické armády, kterou sám stvoil,
zahnán reakcí k levým, ochotn otvíral srdce každému
ne[jíteli Kolaka. Agent revoluních politických sku-

hem obrozený

pin,
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navštivivší

zeleno-bílý prapor.

jej

poátkem

záí,

zdrazuje,

že ge-

na vŠeclmy jeho otázky odpovídal ncobycjii
a výniiiicné pímo, což on sám vysvtluje
svým slibem, že interwiev se nedostane do veejnosti.
Položeni na front oznacn-al mu Gajda jako beznailjné. r)()l)a v3d)oju nená\ratn minula; psychologický
moment nedovoluje boj s bolševiky, kteí mají dobe
ozbrojenou a disciplinovanou armádu, skovanou v jedno tleso spoleným snažením bojem za jednotné Rusko. Gajda sám praví, že dstojnici v rudé armád neslouží za peníze, ale z pesvdení. Zvlášt je mu sympatickým, že v sovtském Rusku prý » právo zaujímati
velící místa dává ne hodnost, ale osobní schopnosti a
norál

('cliolné

:

—

jak
energie«. Mluví oflmítav o spojencích. Nebo
»spojenci Rusku žádného užitku nepinesou.
praví
Jdou za vlastním prospchem a bylo by naivní domnívati se, že pišli pomoci Ivusku. Politika spojenc je

—

jasná z toho, že jednou rukou vdávají zbran a druhou
tlaí totéž Rusko do eží se sousedy v l\)baltí a na jihu.
Jediná spása Ruska jest ve skoncování obanské války,
kterou spojenci tak horliv po<lporují.«
revoluTakové bylo dvrné vyznání (iajdovo
to
cionái.
panslavisty, jaký-m v podstat jest.
l)ýli upímné. Ale je to pece jen nco jiného než t
'ím nadchl redaktora ervinku, jemu.ž prý také svvzdyoval své názory a úmysly. »Ml krásný í)lán
chal ješt floma pan ervinka
uspoádat ruské síly
(ovšem bez eser, »v jejichž úspch 'nevil«)
utvoit silnou ruskou armádu a pipravit tak cestu volnou na západ
na Moskvu. « U ctižádostivce, naklo.nného k dobrodružstvím, jakým Gajda v základech
svého charakteru jest,
tf) jist mínno upinui. Skutenost jeho sna]i bude tedv \ycházeti z kombinaceobou vlastností, doplnných a jednotn zabarvenýcli
prohlášením, které neopomnl uiniti obma kídlm,

vi

mže

U

>,

—

—

—

—

—

i
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pravým levým: že totiž »podle jeho pesvdeni Kolakovi se nepodai beztrestn utéci z Omska.«
Uznáni myšlenkv miru se sovtským Ruskem, jimž
ped bližícim se povstánim Gajda sám sebe doporuoval ruské veejnosti, myšlenky tak populárni v ruském
národ, jist znan ochladilo sympatie spojenc k ei

sko-ruskému generálovi. Proto, aby rozptýlil nedvru
vysvtluje ješt ped vystoupením svoji myšlenku pesnji. Jeho myšlenka, jak píše v dopise redakci
jejich,

novin, byla nesprávn pochopena, nebo pr}^ mluvil sice o tom, že Rusko oekává
skoncování obanské války, ale možnost dohody se somyslitelná
vty je pro nho
sibiského vlastence

jednch vladivostockých

—

—

pouze po osvobození celé oblasti Sibie od bolševických
Ovšem že mírové jednání je možno zapoíti
v nejbližší dob, avšak jen s podmiinkou, že bude zachována fronta a stvoena dobe organisovaná a disciplinovaná armáda. Takovou úlohu pak podle jeho názoru mohli s úspchem vykonati pouze nejpo[)ulárnjší
»b()j()ví« generálové, na aiichž svj pevrat podle slo\'
»gramoty« (deklarace) stavl Jakušev.
Tím eeno
mnoho a na všecky strany, ale nejdležitjší je to, co
nebylo eeno. Nejvíce vysvtluje, že nebylo tu eeno,
1)ude-li po pevratu obanská válka, i bude-li mír. To
l)0'necháno moude soukromé fantasii interesent. Byla-li u jednoho druhu vtipných vzkíšena nadje na
obanský mír, byla u <lru.hého u])evnna víra v protivojsk.

bolševickou frontu.
Francie, jíž konen pílišná nezávislost Gajdových
neúmorných pevratových snah s neustálým ohrožo-

\áním

pevné pr()tire\'oluní linie stala se
nepohodhion, naznaila mu j)ípisem taktn sice, ale
velmi zelehi, že oekává jeho brzký odjezd za hranice.
Jenže pouhý i)ípis a obzvlášt v této form byl \'elnii
málo zpsobilým k í(^mu, aby odvrátil Gajdu z jelu^
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její

xlastní

|

*

|
i

A
j

prcdscxzalé

flráli}'.

scm francouzskému

(lajda

odpovdl prost

Zcástupci;

také pípijeho slova jsou velmi

cliarakteristická pro psychologii autorovu:

—

—

»Povi^il jste plukovníka Husárka
píše Gajda
aby
oznámil obsah depeše, obdržené Vámi od Jeho
1'^xcelence ministra zahraniních vcí francouzské republiky. Neváhaje, prosím Vás, abyste vyslovil franpohnutý dík za dkaz úcty, již mi
couzské vlád
í)rojevuje. Projev ten skytá mi útchu za všechny ty
trpkosti a kivdy, za
se mi dosud nedostalo zadostiuinní, na které mám právo.
Avšak není mi možno te opustit Sibi, pro niž moji
rodáci a sibiská armáda, kterou jsem vždy vedl loyáln, tolik trpli a tolik krváceli. Po tch urážkách, jichž
se mi dostalo a po atentátu, který i nyní mi denn
hrozí, s. vojáci nechápali by
odchod a v pítomné
dob bvlo bv nebezpeno dotknouti se jejich citu. Až
oni pojedou, pojedu s nimi. Opustit vSibi znamená pro
mne odpoinek, zstati
povinnost.
Prosím, abyste sdlil francouzské vlád, že zstávaje

mn

mj

mž

mj

—

\'

vSibii,

mám

pro spojence a

úmysl vyhnouti se každé nepíjemnosti
zvlášt pro Francii, kterou miluji celou

Mezi odpoinkem

povinností volím poslední.
S mé strany není teba obávati se nepoádku, dokázal
jsem to již a dokáži to opt
bude-li zapotebí. Znám
jen dva nepátele: bolševika-vraha a Nmce-utlaovatcle, stojící spolen pod rznými prapory, aby bojovali proti svobod, kterou nás Francie nauila miloluší.

a

—

vat. «

Pi

citování tohoto <lokumentu

—

(z

nhož

je jasno,

pi svém novém dobrodružství »ve jménu trpících
i'odák a sibiské armády« Gajda poítal domýšliv na
ochotnou úast s. vojsk)
není možno nezmíniti se
o episod, o níž mohli bychom pomleti, kdyby oficielní
že

i

—

její

název

i

oficielní líení

neparadovalo v ty dny tak
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rušn

jako uritý faktor na stránkách novin a kdyby
sám Gajda neuvádl ji mezi argumenty v práv uvedeném oficielním dokumentu. Je to »ate'ntát na bratra
generál a«.

Udala se totiž mezi jiným následující malikost.
jednom z vagón Gajdova vlaku, l>am picházelo
tolik neznámých dobrodruh nabízeti dobrodružnému
generálu své služby pro smlou a slibnou akci, dva i ti^i
z nových návštvník, mezi nimi jakýsi Sokolov, upadli
snad oprávnn
v podezení, že dlají agentské
služby Rozanovu. Rozhodnuto neoekávan a bez hluku je zatknouti. Pi zápasu, jenž vznikl v úzkém oddlení vagónu, Sokolov byl lehkomysln nkolika ranami
jednoho z pítomných zabit v okamžiku, když ohrožen
revolverem zachytil ruku zatýkajícího. Vynésti mrtvolu tajn v noci nel)ylo mažno. A jinak hrozily zápletky
s mezinárodní policií. Z nepíjemné situace pomohl dvtip jednoho z pítomných. Sestavili versi o atentátu
na Gajdu a podle ní upravili mrtvolu. Vc se podaila.
\ ymyšlená zpráva o atentátu na »zasloužilého, p()])ulárního«, protikolakovského generála prolétla pak veškerým tiskem. Také »Cs. deník « užil této píležitosti
\^

—

—

i

k získání sympatií pro »bratra generála«. A (lajda, ta
všecky ty lánky v novinách, snad sám nakonec jim

uvil.
Aféra hodila se pirozen
druhému táboru. Tam
pebarvivše si zprávu z Gajdova vlaku, vylíili ubití
l\usa vS(d<olova jako »hrdinnou smrt za vlast«. Rozanov
povýšil mrtvého na dstojníka a jeho poheb stal se
okázalou demonstrací \dádníc1i kruh proti všem o])oi

siníkm.
Tak pipravo\'al
])(;kud

znal
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i

se

píprav

l)r. (iirsa

i

se

a

ladní

pexral, o

a kond)inací
gen. ('e(d< a

—

týe
pirozen

nmž

—

aspo
mnoho pedem
i

oficielní kru-

I

liy

a oficielní zpravodajství v Irkutsku. Poslední vedlo

dokonce, podle

i)ríkazii.

i

novou ^ajdovskou

kampa

pípravním.

Abv

byla jasná celá situace Kolakovšliny, poražené
na front, teba všiuuiouli si, co dált) se souasn na
Je-li
flruhéni konci lu-outícího se Kolakova carstva.
cílevdomý
i
shoda
okolností
v tom pouhá náhodná
kritická situace Kolanemní. Dne i6. listopadu
den ped Gajdovým vystoupením, vydává

plán, je dosti lhostejno,

kovv

Sibii^e

se

nebo

tím nijak

1919, to jest
gen. Syrový v Irkutsku za pítomnosti Dra. Girsy rozkaz, vzíti tra západn Krasnojarska do eských rukou
a zastaviti dopravu ruských vlak, pokud neprojedou
eské. Co to znamenalo pro sibiskou vládu, vysvítá
nejlépe z toho, že ješt za msíc, v polovici prosince,

v témže Krasnojarsku na základ tohoto píkazu zadržen a nepropuštn do rayonu eských ešelon ani
vlak vrchního vladae Kolaka a ministerského pedsedy Pepeljajeva. To znamenalo tedy, že práv v nebezpený okamžik gajdovsko-jakuševského povstání
1)yl representant spoleného podniku vojenské diktaturv, admirál Kolak, vydán na milost a nemilost osudu

ped prahem eskoslovensko-jakuševské Sibie pímo
pod úder bolševik. Byl to in, který mohl býti pokládán za poátek podpory nového dobrodružství s. bodákv. Nebylo divu, že v kolakovských kruzích, opuštných v neštstí všemi páteli, bránících se stále ješt rudé lavin na rozvrácené front, platících svojí
krví za spolenou spojeneckou vinu, byl pijat tento in
jako zákený úder do zad.
Nutno podotknouti, že v témž Irkutsku Dr. Girsa
v dlouhých jednáních s esery (Sibkomuem) snažil se
usilovn skloniti irkutské spiklenecké kruhy pod prapor Jakuševa, který byl zárukou pro záchranu protibolševické fronty.
34

Akce

se

nezdaila, jelikož irkutský
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Sibkomu naopak
s bolševiky vbec
obanský mír

v prvé

ad

odmítal možnost boje
pod své heslo:

a zval Vladivostok

za každou cenu!

K tomu si pedstavme úinek »T\lemoran(la«. Memorandum zhustilo atmosféru po celé linii a zvlášt v napjatém Vladivostoku. I^ro Gajdu Memorandum musilo
zníti jako pímá výzva k akci; u spojenc ono pimlouvalo se za podporu její. Strážce Kolakovy suverenity
ve Vladivostoku, velitel vojsk piamurské vojemské oblasti a hlavní náelník piamurského kraje, gen. Rozanov, pokládaje ho za dávno oekávané vypovzení války, zesílil vojenská opatení; a spiklenci, zasedající

dnem

Gajdov

vlaku, cítíce blížící se okamžik
srážky, zesílili agitaci ve vojsku.
I tisk zahájil ostrou šarvátku o Gajdu. Gajda musil
tžce obhajovati svoji dvryhodnost i ped protibolševickými spojenci, bez jejichž blahovle nemohl doufati
v úspch i ped bolševickými massami, bez nichž vbec
nebylo lze uiniti povstání.
Napjetí vystupovalo se ke dni jubilea kolakovskéi

nocí v

ho pevratu do krajnosti. Cekaly se veejné projevy a
od nich k myšlence povstání a pevratu není daleko.
K tomu dni sesílila se bezpenostní opatení vlády a
s nimi ješt více vzrostlo
rozechvní mass i revoluní
agitace. V takové atmosfée došlo
snad náhodou
i

—

—

ke vzpoue v jedné vojenské ásti a to se stalo bezdky
signálem i pro ostatní.
Pipravený Rozanov na první ruch v okolí Gajdy
ozval se tímto píkazem:
»Prožívané okamžiky jsou takové, že každá škoda,
zpsobená vlád jak zloinnou agitací, tak i pokusy
stávkami a demonstracemi zastaviti práci státního me-

chanismu

—

jest vlastizradou.
Varuji: každý pokus podobného druhu bude potlaen nemilosrdn zbraní. Zajaté se zbraní v rukou pi-
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pedá-

kazuji zastelili na míst bez soudu. Iniciátory
vat ])olnimu soucfu.«

Ale vz1)ouÍ'enci setrvanosti stékali se již ke stanici
jakožto sídlu eser<)vsk()-l)olševickéli() revoluního štábu
a

Gajda

ten

Tak tedy vypuklo skubylo oekáváno dne 17. listopadu

rozho<ll se v\stoupiti.

povstání jak

Vypuklo však tak, jako spouští nabitá runice,
na jejíž spouš bez ustání tlaíme. Je možno skuten
vit, že nevzplanulo v okamžik, který l)y byl Gajda
sám již pi^edem pevn uril. Gajda je opatrný a nevystoupí s oteveným hledím, dokud situace, mocenské
1919.

pomry

všech proudu a tím úspch nejsou dosti jasný.
Jist, že bez Girsy pi neuritém stanovisku spojenc
zvyšoval se risk jeho akce. Ale Gajda ve Vladivostoku
nebyl skutenými pánem hnutí. Ba, nevda o tom, byl
tajnýma rukama vysunut jako pláš pro cizí akci.

Práv

i

tato okolnost, že ocitl se v

ele neurité

živelní

vzniknuvší bez jeho pímého povelu byla
asi píinou jeho nerozhodnosti a nervosity v prvních
signál orkritických okamžicích. Zdá se ostatn, že
ganisací k vystoupení dlnictva na ulici byl dám již pod
vlivem událostí, nezadržiteln rozvíjejících se ku srážce. Pouze tak možno si vysvtliti, pro pozdji, jak
Gajda revolucionáe, tak
revolucionái Gajdu vinili
v pílišném spchu posledních krok k pevratu.
A pece Gajda byl poražen ne vinou nevhodné volby
okamžiku vystoupení. Ani ne vinou gen. Céka. Že
by snad Céek
nejak nkdy podezívá Gajda
poskytl slíbené pomoci úmysln za to, že prý Gajda
oflmítl podporovati jeho kandidaturu na úad Syro\ ého v okamžiku
krachu politiky Pavl. Povstání bylo
vzpoury,

i

i

—

potlaeno krvav proto, ponvadž nemohlo

—

obejíti

se

bez lidu, nemohlo nebýti bolševickým. Pítomnost bolševick<xh vdc, kteí z Gajdova štábu vvdávali provolání ku svým massám, bolševická ulice, pístav zboli

.W
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špatn ukryté pod zeleno-bilým praporem Gajdov3'm, kdesi davem neopatrn vztýený rudý prapor a sovtská hesla: to bylo píinou, že obše viso váné vojsko,

m

zvlášt Japonci postavili se píkí-e proti Gajdovi a tépímo vyzvali Rozanova, ztrativšího již víru v úspch, aby obsadil pod ochranou »neutrálních« spojenc znova své ztracené posice. Generál Céek se
svými Cechy proti oekávání na pomoc nemohl pijíti
a tak zcela prost Gajda se svojí neetnou posádkou
uzavený »neutrálními« Japonci na nádraží dole u moského behu a odíznutý ode všech posil z vní, byl
vydán Rozanovi k snadné likviflaci. Poslední boj také
netrval dlouho. Gajda s družinou zajat a pod stráží
odveden do rozanovského štábu. O Jakuševovi se vypravoA^alo, že odešel uražen z Gajdova vlaku ješt ped
tragickým obratem, když jemu, inícímu po prvních
úspších pípravy ku pevzetí vlády, Gajda krátce naznail, že jest

pouhým

hoistem v jeho vlaku.
Stejn zachránili se i ostatní pední borci gajdovského povstání ped smrtí za novou ideu. Té slávy
dostalo se pouze stm nikomu neznámých Gajdovc,
masakrovaných ma ulicích a stílených za »zloin
vzpoury« nkde u zdi.
Gajda se svými dstojníky byl propuštn na svobodu ná zakroení s. štálm. Za zásluhy, které si získal
díve »obrozcním Ruska«, nepedán soudu, jak zní oficielní odvodnní. Za to podepsal revers, jímž zavázal

»všeruské vlád«, »estným slovem s. obana, opuve tídenmí lht navždy hranice ruského státu
a bez povolení existující všeruské vlády nevraceti se
do Ruska, jakož
ncagitovati a nevystupovati aktivn
se

stiti

i

))r()ti

ní.«

Tak skonila (jajdova vzpoura

proti moci, již sám
za ni demonstrativn
»rehabilitaní« kíž. Tak dostal Gajda ko-

vzkísil. F. V.

s. válený
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Krejí

poslal

mu

nené

vyznanienájiií,

jež

nebylo

mu udleno pi

pí-

jezdu delegace, kdy dostávali ki-iže jiní. »Cs. deník«
pak vnoval mu k odjezdu nkolik velých slov. To
bylo vše.

Tu

nezbytná malá poznámka. Pipouštíme, že souinnost' s Gajdou i nového politického vedení, speciel-

n

je

Girsy, jemuž bylo známo stanovisko prof. Masaryka, jenž pi své inteligenci i sám musil znáti cenu
dá se však lidsky vyGajdv, musí pekvapiti. \

Dra

c

svtliti. Dr. Girsa jist nebyl tu

agentem Gajdy.

Vždy

od poátku celou svou osobností stál proti gajdovskopavlovské dobrodružnosti. Ale Dr. Girsa nezavíral
dvee svého diplomatického salonu ped žádnou složkou varu kolem sebe, bez pedsudku, se stejným zájmem a stejn pívtivým klidem naslouchal všem lidským hnutím
od monarchistického až po bolševické. Zdá se tedy, že spíše tato uhlazená pívtivá neodmítavost umožnila Gajdovi vetíti se do Girsovy politické kombinace. Dr. Girsa snad nevidl ani píiny
(vil-li
pekážeti rehabilitaním snahám Gajdy
v n)
jenž pece jen hešil na eský úet. A to tím
spíše, byl-li Gajda pijat ruskými protikolakovci vladivostocké orientace. Pro spojence a tedy i pro Dr.
Girsu hlavním požadavkem a jediným možným jádrem
všech kombinací byla protibolševická fronta. I pi
tom teba loyáln piznati, že Dr. Girsa, milující sice
Rusko, ale ctící i spojence, porlléhající lehce spojenecké
psychose i jako oficielní zástupce spojenecké s. republiky, šel nejdále do leva: tak daleko do leva, jak vbec
možno bylo jíti na spojeneckém etze. Tím vysvtlujeme si i neústupné stanovisko jeho
irkutské eserovské skupin. Vždy jíti s touto skupinou proti Jakuševu za mír s bolševiky a vlastn za podízení se
sovtské vlád, vedlo by svými logickými dsledky

—

—

—

vi
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uznání

k

úporn

sovtské vlády,

proti

emuž

spojenci

tak

se bránili a bráni.

Zbývá snad ješt otázka: Jakou úlohu

hráli

Rusové,

nž

tu vlastn šlo, jimž Gajda tak usilovn nabízel se
o
za spasitele? Co spojenci, ped nimiž Gajda ukazoval
tolik horlivosti v hájení starých
lidov3^ch massách Sibie po rusky bolševických, i
lépe snad sovtských, to jest tch, které povstaly v tajgách, v pohoích
na pedmstích, není teba mluviti.

poádk?

O

i

Ony

byly a zstaly i pod novým trojbarevným praporem vzdáleny všech cizích protibolševických i lépe
snad protisovtských generál, by i sympatie všech
utlaených, všech nenávidjících reakní diktaturu jako vždy i pi této srážce byly na stran povstalc.
\ upímnost cizineckých snah v Rusku už nevil nikdo. Gajda zstal sám, opuštn; zstal cizincem v Rusku. Pod jeho prapory v krvavý zápas jako vždy povstali pouze vyddnci spolenosti v plášti prostých
A'oják a v hadrech pístavních dlník, svedení na
smrt za neznámé cíle vidinou svých vlastních revoluních sn. Tm, jimž dobe se žije na svt, nechtlo se
ani tu umírati a pro ty, kdož ochotn umírají, neobtuje se vdce v lesklé uniform míící k výšinám moci
a slávy. Co s Gajdou po jedné cest hnalo se k moci,
co vždy a všude z nevysvtlitelných píin pokládá se
za »Národ«, to nemohlo býti mu upímným spojencem.
vStrana eser a »Sibkomu« nikdy už nesmíily se s Gajflou, jehož tam pokládali za ctižádostivého dobrodruha
a nazývali zrádcem. Skupina zástupc zemstev, na
níž
po odmítnutí ostatními politickými stranami
hlavn budoval Gajda (jako
Dr. Girsa) od základ novou protibolšcvickou hráz z Gajdovc, Jakuševa, Moravského a jim podobných, ukázala se také
velmi sypkou základnou, jak dosvduje jejich resolucc
o vladivDstockých událostech.
i
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»i*roie(lnavšc otázku o úiiiy slech provésti vojensky
praví se v rel)ievrat. jež vycházejí z \'la(livostoku,

—

—

konference zástupc zemstev v souhlase se
svou resolucí o politické situaci zem a úloze místní
samos})rávv v politické V3'stavb, pišla k tomuto zásohici

vru

:

Z informací, které konference

mla

v dané otázce,

nevidti, jak pevn je vladivostocká skupina spojena
s demokracií a jak jsou demokratické svojí pirozeností a silnv svou organisací ty reálné síly, na nž míní
se opíti jmenovaná skupina pi provedení pevratu.
pouze prohlásiti, že pevný
Proto konference
býti sice vytvoen, je-li tu skustátní právní áíl

mže
mže

tená souinnost mnohých initel,

ale

pouze pod jed-

nou nezbvtnou podmínkou: t. j. jestliže tento právní
ád bude odpovídati nutnostem a potebám pracujících
tíd obyvatelstva a jestliže pi jeho budování vedoucí
úlohu bude míti organisovaná demokracie.
Kadeti, nejbližší Gajdovu srdci na poátku ohrožování Sibie, kteí cítili se dnes zrazenými tím, koho
nejvíce milovali a komu nejvíce dvovali, jež zájmový patii:fíism, srazivší se s japonskou expansí, aspo na
výcho.l siln sblížil s vítzným revoluním Ruskem,
mluví ve své resolucí o položení na východ takto:
»Komitét nemže popírat existenci celé ady velmi
nemilých událostí, které mokou dáti podklad pro záporný pomr k vlád, ale také dobe ví, že excessy se
strany vojenských
jsou bohužel stálými prvodci každé obanské války a konstatuje, že prvním vojensk^^m náelníkem, jenž provádl systém massového
stílení a popravy rudých voják a krut3% .urážející pomr k obyvatelstvu, nebyl nikdo jiný než Gajda. «
A jeho druhové z voják, hrdin ne pouze vzestupné
linie protirevoluce? O jejich pocitech nebylo by teba
mluviti. Práv poslední nejzuivjší ránu v nekrvavém

úad
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«

««

souboji ped gajdovským povstáním, která ovšem dopadla již pozd, míil na vdce jeho bývalý spoleník,
kap. Ivanov, jenž pod nadpisem »Kdo lže?« adresoval

mu

takový otevený dopis:
»Pan Gajda ve svém ospravedlnní lehkomysln nazývá lží zprávu redakce asopisu »Golos Rodiny
o tom, že on
prvý zavedl v Sibii praxi
Gajda
massového stílení bolševik.
Nepouštje se do zbytené polemiky, prosím pána
Gajdu odpovdti na tuto otázku:
Nevzpomene-li Gajda za postupu rusko-eského oddílu Gajdy a Pepeljajeva východní Sibií na pípad zastelení 600 krasnoarmjc za to, že kapitán Ušakov,
padnuvší do bolševického zajetí, byl jimi zvíecky ubit?
Jako jeden ze svdk tohoto zloinu (jinak to nelze nazvati) prohlašuji, že vinníkem tohoto strašného inu

—

—

byl Gajda.

Toto

zajisté divoké, asiatské a

nesmyslné opatení

bylo vynálezem jeho ducha a jeho politického talentu.
Nakonec pak i gen. Janin, zástupce omé Francie, kterou Gajda »miloval celou duší«, v intervievu s redaktorem »Cs. deníku« pi zmínce o vladivostockých událostech odsoudil Gajdu slovy: »Myslím, že Gajda posledním vystoupením neposloužil ani sob ani vám.
odejeti, jak jsem mu radil, do Francie. Ovšem disciplina nepatila k silným stránkám jeho osobnosti.

Ml

Takový byl konec Gajdovy sibiské slávy, když vypuzen opouštl Vladivostok.
Až na beh oceánu vyprovodily neukáznného vojáka mrtvoly marn zahynuvších neznámých lidí, po-

pd

marn

slední jeho stopu v sibiské
zalila
prolitá
cizí krev. Odcházel jako samozvaný ranhoji, jenž lehkomysln neumlou rukou rozryl tišící se velikou vše-

ruskou
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všelidskou ránu. Jak málo rozhledu a v^zdlání

a jak

mnoho

lehkoniyslnosli bylo

teba

k

lakovému ex-

perimentu nad Ruskem, scsláblým horekou,

a

zalidnnou Sibii!
Co chtl Gajda? Dobrou slávu lékae Ruska

nad ne-

— slávu

mu tu slávu neuloupili dructižádost jeho byla píliš, píliš
nepomrná jeho schopnostem. Nedostatek zpsobilosti,
nedostatek sebekritiky uinil ctižádostivce dobrodruspasitele

zí.

Ruska

Prohrál,

a moc, aby

ponvadž

hem.

y

krvi, l)íd a strádání milion pohbil malý Rudolf
Geidel naivní »krásné sny« generála Gajdy o »spoádání ruských sil, utvoení silné ruské armády a cest
na západ
do Aloskv3\« To byly sny o slovanském

—

Napoleonu, jež smlý neznámý voják pod pseudonymem Radula Gajda živil v srdci dotud, dokud dýchal
ruský vzduch. Ješt na podzim, práv z ovzduší horenVxh píprav k poslednímu povstání, odnáší si redaktor ervinka z rozhovoru s Gajdou pesvdení, že
»kdyby byl Gajda chtl z jara nebo v lét, kdy ml armádu v rukou, mohl býti na Sibii carem«. Myslil-li
tak slepý v domýšlivosti Gajda skuten, tedy jest tu
pání otcem myšlenky. Zdá se, že to byly pi nejmenším neurité ješt vidiny, jež lákaly ho na dalekou
krva\'Ou cestu k moci. V Sibii však nikdy nikdo nemohl
býti carem, ponvadž v Sibii není carských trn.
»Kdyby byl chtl « Gajda skuten, tedy mohl chtíti až
na konci svých »krásných sn«, »po uspoádání ruských sil, po utvoení silné ruské armády, na konci
cest}^ na západ
v Moskv. « Každá jiná cesta k trnu
byla jistou cestou k smrti. Za to Kreml, oplozený protirevolucí, zahát srden »západní demokracií«, musil
se železnou zákonností zroditi sám sebou »bílého cara
vší svaté zem ruské«, jehož lesk místo svtla od východu kísil by trny na Dunaji a Sprév. Carem však
rozhodn ncl)yl bv ani tu Rudolf Geidel, jenž nekone-

—
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n

menši úlohou byl by uinil svoji povinnost na tolik,
aby jako » mouenín mohl jíti«. Doba romantiky dávno
minula.
že Gajda ml pedem, i zatím cíle
ve Vladivostoku sny, které ležely ješt
v mezích možnosti. Opouštje s neukojenou touhou po
odvet zemi svých nadjí, pokoen buržoasn carskou
reakcí, odmítnut celou protirevolucí, opuštn všemi,
vida k boji za ruskou ideu povstávati pouze vzboueného vojáka a zbdovaný proletariát, jenž umíral ja-

Chceme viti,

bližší, že ztratil

i:ionským olovem ruských stelc se znamením velezrádce, Gajda bez rozmyslu na vzdory všem prohlašuje
šangdiajskému novinái, že Rusko nespasí žádná buržoasie, žádní dstojníci, Rusko že spasí pouze dlník
pozdji doma oklamán ve svých nadjích,
a sedlák.
uražen chladným pijetím a odmítnut neslavn všemi

A

demokratickými složkami ve vlasti, šel ješt dále. Neperušuje styky s eskou buržoasní národní demokracií
ani s protisovtskou Francií, sonduje tajn pdu a vede
rozhovory o služb v sovtském Rusku. Ovšem teba
podotknouti, že to bylo v dob úspch rudé armády
a že S!nad ani nebyl sám; a že rychle odpoutal se a
ustoupil k starému stanovisku, jakmile válené štstí
ruské pohaslo a jakmile situace sovt podle paížských
zpráv stala se kritickou.
Ale
tak Gajda piznal mnoho. Gajda asto, tak jak
prost a s lehkou myslí pokouší se o slibnou avanturu,
stejn tak prost a s lehkou myslí pizná, tebas
veejn chybu
svoji
po nezdaru. Snad pizná jednou
kardinální, základní chybu, v níž ostatn liší se od jiných pouze tím, že u nho našla se píležitost i dosti
energie k inu tam, kde u druhých vle staila pouze
na slova a pání. Ale svoji šanghajskou hnvnou a proto radikální frázi Gajda nedomyslil na
skryté pod
i

i

—

i

no

ní

myšlenky.
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Rusko

spasí pouze

dlník

a sedlák!

— Ale

není-li tím

eeno, že Rusko, Slovanstvo a s ním snad celé lidstvo
veliká ruská revodnes spasiti muže a spasi pouze
luce? Revoluce dlník a rolník, revoluce pracujících,
revoluce davu s duší temnou sice jako zoramý úhor,

—

nezkaženou civilisací
Táž revoluce, s níž
práv Gajda dv léta marn se 1)il. Marn proto, ponvadž ona jediná z trosek po si^ícení vynesla ideu schopnou stmeliti v nový celek veliké, slovansky všelidské
Rusko; práv ona dala chaosu krystalisaní jáflro ze
ale za to

.

.

.

—

všech nejsilnjší národní síly,
dala státu nejsilnjší
ze všech možných armád. Idea veliké ruské revoluce,
pi^íliš pí-ímoará pro pítomnost, ale za to tím jistji
stihající cíl v hlubinách
jedin schopná, sjednotiti
dív i pozdji celé lidstvo. Ponvadž ona ze stojatého
bahna lidského vvzvedla veliké,
utopické principy
mravnosti.
Rusko pejímá
místo v rozvoji lidstva. ekami
krve prorvalo v^xhod do budoucna.
pes všechno, že hodiny pokroku na naší planet budou brzy bíti
v Moskv.
Dnes Rusko sbírá už sympatie celého svta utlaen3xh, zatím co dnešní Francie, utopivší v zlat a vítznVxh bitvách veliké myšlenky, které zrodilo kdysi strálání francouzského národa, nemá upímných pátel nikde na svt. Práv vítzná Paíž seje v srdce svtoV3xh dav semena, jež mohou uzráti jednou na všech
námstích mst v hlasité, strašné, revoluní
»cete-

vk,

vn

vdí

Víme

rum autem

—

—
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XVll.
Girsova »Memoranda« a vypuzení Gajdy bylo
vlastn koncem eské historie osvobozování Sibie. Doslov o spáse armády osvoboditel mlo už poselstvo
2 vlasti. Úloha jist nemalá. Bylo to thema, jež zásluhou autor rozvedlo doslov anabase na novou historii
::)iova

s

úvodem zakonením.
Armáda tšila se nejprve
i

novoty

— píjezdu

první
delegace z osvobozené vlasti; vítala hosty unášena
a radostn pojsouc nejržovjšími nadjemi.
slouchala její první zprávy, s dvrou v pevné jednot
podávala jí své spolené žaloby a spolené žádosti cestou vždy tak doporuovanou jakožto nejúinnjší a jepídin vedoucí k cíli
» cestou zákonitou «. Ústn
semn všechny ásti projevovaly svoji vli k neutralit
a okamžitému odjezdu na východ v souhlase s píkazy
republiky. Vojsko vilo delegaci, která prvními slovy
vojsko
proniasila jasn: »náš píjezd je váš odjezd«
vilo a ekalo se zrakem upeným na hvzdu spásy
nad východem, klidno i uprosted stahujících se mraen; tak jako vili a ekali i všichni internovaní odz

Lan

—

i

;

prci

intervence.

pd

Od

vyprvního kroku poselstva na sibiské
býti
píjezd
ml
vstala jí v cestu práce. Vždy už jeho
odjezdem armády; vždy stále blíž a blíže, výš a výše
zvedaly se vlny rudé zátopy okolo echoslovák.
Poselství nelenilo píliš dlouho v Irkutsku. Po dvou
msících záchranné práce, to jest již v pli íjna, mohlo podati vlád, která ho poslala, bohatou zprávu
o vykonaném díle. Statistický sumá vykonaného pouze
za dobu od 12. srpna 1919 do 14. íjna téhož roku podle
vyrubrioriginálu raportu hlásí vlád do Cech v

pkn

kovaném pehledu
540

toto:

«

«

Pozdrav áslcin na slaiiicich a j. 69, pednášky
vojsku 36, akademie, koncerty, divadla t8, rzné slav2 (i odeknosti () (i odeknnta), vojenské slavnosti
nula), výstavky v ástech 3. návšt\y hbitov 12,
>

1

obdv, banketv

z\'ané

atd. 25.

A k útu pipojuje:
»Krom toho poselstvo

stýkalo se s ruskými
si)ojeneck^^mi pedstaviteli pi vzájemných oficielních náspojeneckých
vštvách, na slavnostech akademiích.
missí vykonány návštvy v jich sídlech: Vladivostoku,
Charbin. Irkutsku, Krasnojarsku, Novonikolajevsku
a Tomsku. \q všech vtších místech navštívilo povojenské.
selstvo místní ruské úady civilní
To bylo dosti.
nadšení národa a vlády v Praze nad
tím dokument nemáme. Avšak vojsko v Sibii s hlui

U

i

i

O

bokým porozumním pro tžkost úloh}- svých spasitel ekalo trpliv, pokud poselství vlády na cest po
zajímavé magistrále nevymluví všecky své ei, nesloží
do skíní všeckv netené j)etice, neuvidí všechny slavparády a neabsolvuje všecky bankety. Cekalo
trpliv
(spolen se sjezdem
protože s dvrou
všemi internovainými) na slíbené spravedlivé rozešení svého sporu
s vedením
a spolenou radostnou
cestu v míru a lásce k vytouženým domácím krbm.
Internovaný sjezd pouze k etným, ale marným svým
resolucím. projevm a^Jnformacím pipojuje prolilášení
o svých zásadách v sibiském sporu.
»Události od ukonení prací I. vojenského sjezdu
v Omsku
oznamují sjezdoví delegáti i. íjna 19 19
poselstvu
nesou nezákonný charakter, nebo nebyly
ízeny pedpisy, obsaženými v »Rádech a resolucích«
1. sjezdu s. vojsk na Rusi, které byly
jsou jediným
platnj^m zákonem vojska. Následkem toho stávající
režim
správní aparát neodpovídá zákonu a protiv
psobnost politické, vojenské a hospodáské správy
nosti

i

—

—

i

—
—

i

i
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nebyla a nemže býti schválena.
v rukou nkolika jednotlivc nezákonn ustanovených, a my ponecháváme si právo pivléci je k zodpovdnosti za všechny události rázu vojenského, politického
hospodáského za našeho pobytu na Sibii. Vojsko jako celek nen: zodpovdno za
nešastný prbh »sibiské anabase« a doma vystoupí
.«
vinníkm jako žalobce
»Rozkaz ís. 588 je oktroj, proti jakému už v Rakousku národ protestoval, který v právní tradici s.
vojska na Rusi byl neznám a jehož také první s. vláda, vzniklá z presidia bývalé Národní Rady v Paíži,
za

zmménou dobu

Vojsko

ocitlo

se

i

vi

.

.

vi

žádné jiné vtvi s. národa neužila. Pi provádní
podstatných zmn ml generál Štefánik respektovati
zákony nejstarší s. dobrovolnické armády, která prvá
zdvihla odboj proti Rakousko-Uhersku, ml ešiti tento problém v dohod a se souhlasem sjezdu, nebo ni.«
kflo bez téhož neml právo ešiti tuto otázku
»Clenové OCSNR nebyli oprávnni podávati demisi
do rukou gen. Štefánika a tím likvidovati vedoucí orgán s. vojska na Rusi, Jejich povimností bylo svolati
ihned sjezd a požádati jej s uvedením pohnutek o sproštní pidlených jim úad, event. navrhnouti rozpuštní OCSNR. « » Právem tudíž budeme žádati revisi
celé naší sibiské anabase-po návratu dom.«
»C)(1 vydání rozkazu ís. 588 až do poslední chvíle
snažili jsme se v dohod s politic4<ým vedením klidn
a smírn vyešiti otázky vnitní organisace vojska a
otázky politické s plným pochopením zmnné situace,
jaká nastala osamostatnním národa doma. Bezplodný,
úporný formalism ])ol. plnomocníka Pavl znemožnil
naše úsilí a zpsobil na konec stav, v nmž vojsko je .«
tolujto právního a ideového cha» Jako východisko
osu navrhujeme Poselstvu:
Celá floba ofl T. vojenského sjezdu v Omsku budiž
.

.

.

v.
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podrobena dkladné revisi 11. sjezdu s. vojska na
Rusi a Poselstva s. republiky a vnili^ní i)()méry v armád bulež upraveny spolen obma tmito initeli
tak, al)\- odjíovídaly tradici našeho vojska, dcmokratisnni

a

bratrství.

Armáda sama budiž chránna ped

dalším mravním úpadkem, kterému víc a více podléhá,
budiž skoncentrována v míst, kde by mohla nerušené
.«
oekávati své dopravení do vlasti
Sjezd
vojsko ekali spravedlnost a pouze spravedlnost; ovšem ne spravedlnost starých rakouských vojenských soudil, ale revoluní, lidskou spravedlnost.
Vojsko po celou tu dobu nepi^-estávalo viti v ni hlavzásluhou dvou eskoslovenských revolucioná
v poselstvu, legioná Davida a Janíka, známých jako
zásadních odprc politiky plán Pavl. A pedpokládoma v Cechách byla revoluce.
dalo konen, že
Ale as míjel. Poselstvo vrátilo se do Irkutska, ešelon jeho zakotvil na behu Angary, vlny vzrušení za
.

.

i

n

i

i

ním dávno opadly, dávno zapomenuty ei, vyvtraly
bankety, ale ani slíslavnosti, ztráveny zvané obdy
bené vyšetování, ani evakuace nezaínala. Místo toho
stále jasnji a jasnji vystupují vnitní rozpory v sa^motném poselstvu, stále více a uritji jeho vdce, neschopným orientovati se v neobyejném prostedí, pibližuje se k starýan oficielním politikm a z bázn ped
vlastní odpovdností upadá bezradn do vleku staré
sibiské vrchnosti. Na konec F. V. Krejí stává se
pouhou ozvnou plnomocníka Pavl a podpl. Žáka.
A pi tom od západu neúprosn valila se dávno vojskem pedvídaná katastrofa.
\'ojsko pestalo bý^ti trplivým. Z armády poaly
dojíždti z poátku skromné deputace, potom bouli\jší žádosti a resoluce a konen zaala rsti nová
živelní akce svépomoci:
znovu otázkou dne stávalo se autonomní zízení a sjezd. Nabývala pdy ve
i

—
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vojsku dokonce akce pro svolání k F. V. Krejímu
sjezdu nový.ch delegát. Nedošlo k tomu pouze proto,
ponvadž všechnu pozornost vojska zaujaly v prvé ade a pedevším nejbližší starosti vynuceného ústupu.
Poselstvo, jež s tak velikými, nadjnými gesty vstoupilo na sibiskou pdu, jež z Vladivostoku odejelo tak
jednotno ve vlastenecké dobré vli na západ, vrátilo
se

a

do Irkutska skuten roztíštno, s rznými názory
rznou vlí. Ruská atmosféra provedla v

s

i

nm

Novinái
a Janík, již
jediní snad mohli by se v ruském chaosu orientovati,
resignovali na své úady z nedvry k politickému vhlasu a ruským znalostem svého náelníka. Za to Janíkovi také zakázáno veejn vystupovati jménem Posvoji

diferenciaci.

ujeli.

David

selstva. Spisovatel a básník Hilbert zvednuv vysoko
bradu, s pohrdáním a nenávistí k necivilisovanému Rusku zavel se ve své kabin na kolejích v pevném pesvdení, že okénko vagónu, v
prodefilovala
nekonená stna sibiské tajgy za železniním píko-

nmž

pem, mlenlivé linie obzor sibiských stepí a hor,
šeré zablácené osady, sotva živoící po dlouhé obanské válce, okénko, jež zakryla nakoaiec opona špinavé
popsané stny sousedního vagónu, dalo mu pln nahlédnouti do hlubin oliromného ruského života. Aspo
jeho úsudky o Rusku znly velmi urit a jeho líení
prožitého v kabin vyznaovala se živou fantasií.
F. V.Tvrejí, vázán

úadem odpovdiného vdce, z-

jako jediný representant Poselstva, jako jediný
zástupce s. vlády. My také mluvíce o Poselstvu po
jeho návratu do Irkutska, mžeme mluviti pouze o jeho
stal

odpovdném vdci

F. V. Krejím.
Není jeho vrnou, že dostal úkol nad lidské normální
síly a schopnosti. Mimo to F. V. Krejí prostedí, jedinému na
v historii, v
tak bezprostedn
se ocitl, nemohl mnoho rozumti. Jako inteligent z ma-

oficielním a

svt
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i

nmž

«

lého národa, práv uvedeného na svtovou scénu, pedvlastence píjemn vzrušeného
stavoval v prvé
svojí dfdežitou rolí, zástupce prvé vlády republiky. Je
pochopitelno, že za takových okolností subjektivní a
ist theoretický svtový názor intelektuála a obzvlášt
novým
názor revoluní v pomru ke všem starým
v
prachu
u podpouze
názor
živý
crganisacím státním,
noží spoleenského ádu, rozplynul se jako dým v šíi
a lesku jeho nové scény. F. V. Krejí jist ani sám ne-

ad

i

pozoroval, jak inepatrným a podadným stalo se mu
jeho staré sociáln demokratické vyznání, pes to, že
staré své pesvdení nezapíral, pes to, že byl organisovaným sociálním demokratem.
»Lid má již politických štvanic dosti a je jednotný,
prohlásil nov orientovaný Krejí pi vstupu na sibiskou pdu, což jist není názor pesvdeného vyznavae tídního boje. F. \^. Krejí opojen národní revolucí byl národní, byl demokratický v podstat. Vždy
slíbil zvlášt peovati, aby eský lid nezvdl o odboji
své pýchy, sibiské armád\-, proti intervenní politice
francouzsko-kramáovskc. A tyto snahy jist nebylo
lze oekávati od zástupce jedné z lidových stran, stojících doma hrd v oposici proti téže intervenní politice. Poun}^ pípad!
praxi tu » starý sociální demokrat « F. V. Krejí stojí proti tídnímu boji, zatím co
s. voják a jeho volení zástupci (jimž tentýž F. V.

V

Krejí veejn vytýká nepatrné sociáln demokratické

pesvdení,
proti

protože

tídnímu

svých

Zdá

teorií stojí
se,

že F.

pr}^

boji), ve
v

\'.

vtšina slovy prohlašovala se
skutenosti pes všecka slova

tídním boji, v táboe utlaenýcli.
Krejí vil upímn ve všeobecný

mže

smír tíd. Dkazem pro to
býti jeho poctivá a
v sibiské atmosfée dokonce smlá, veejná obhajoba
s chválou Dra Šmerala pi souasných slovech teplého
uznání
Dru Kramái s po-zadím nadšené chvály mlai

35
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dého s. státu. »2ádný jiný Voják nenalezne svoji vlast
v lepším poádku, « praví F. V. Krejí. »Budete míti
všeobecné právo hlasovací od 21 let, budete ve spolenosti, kde není šlechty, kd€ neiií již stát ovládán du.«
chem kapitalistickým, ve stát polosocialistickém
Teba si nyní pedstaviti, že ped oima tohoto národn-kulturního pracovníka, socialisty, vlastence, smíeného se spoleností, rozvíjely se nevídané obrazy
prvého s. vojska. Podle zpráv ekal armádu v rozvratu. A na míst toho, za malým stínem internovaných ve Vladivostoku, uvidl oslující vojenské parády, skvlé eské bankety, krásné koncerty, divadla,
sokolská cviení a slavnosti, navštvované spojenecký.

mi zástupci, všude poádek, pesnost

a

neekaná

.

disci-

plinovanost. Jemu pedvádí nezapomenutelná, zvlášt
pro laika, junácká skutená bojová cviení úderník
s artilerií, ukazují celou složitou orgamisaci svérázné
s. sibiské armády, která vyrostla ne pouhou zásluhou
odborných znalostí a schopností nkolika nejvyšších
jednotlivc
(odborník bylo málo a ti nebyli na
svých místech)
ale postupn pod tlakem žhavé nutnosti spolenou prací celé s. revoluní obce.
tu F. \\
Krejí nepochopil, že onen poádek, pesnost a vnjší
disciplinovanost v denním život, v parádách a cvieních je dobrovolná vle onoho kollektivu, toužícího vyvrátiti klevety o demoralisovaných massách armády,
pání a snaha pochlubiti se hostm; že ona velkolepá
organisace rostla dobrovolnou prací celé armádní komuny, spravovainé svými autonomními institucemi podle »Rád a resolucí«
prací z dola. Pro nho všechno to velkolepé bylo spíše dsledkem násilného udržení
mass v podízenosti jakési geniální velitelské vli a zá-

—

—

A

—

rove dkazem

discipliny, zachránné krajním naptím
prostedky. Proto F. V. Krejí svou vlasteneckou lásku k celé sibiské armád odstínil na levo

a krajními
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k (lelegálni v soustrast, na i)ra\c) k oficielním

hlavám

armády v obdiv.

To byl jeho prvni krok do sibiských oficielních
vod. \'idl-li potom kolem sebe nad celým tím jemu
nepochopitelným ruským chaosem vážné a dležité
tváe civilisovaných Japonc, Amerian, Anglian,
h^rancouz a dokonce
Rus, t. j. celou vítznou »západní demokracii«, lichotící se k nmu, lidí, z jejichž
sebevdomé tváe a evropských úsudk nemohl vidti,
jak málo rozumjí oni ruským vcem a vnsalonní atmosfée vbec; vidl-li proti tomuto svtu, tak pochopitelnému pro eského inteligenta a nacionalistu, dav ve
varu ruského chaosu, ztrácející se ve všedních uniformách adových voják, cizích jemu svým novým duchem; vidl-Ii proti neznámým, obdivovaným lidem na
i

sibiských legií dva uražené » informátory
o pomrech na Sibii«
legionáe Davida a Janíka,
kteí již sevšednli v jeho okolí, a z nichž ]:)ráv nejradikálnjšího soudruha Janíka znal z lidských stránek
snad až píliš dobe; tu musil on, oficielní zástupce
koaliní vlády, bez ohledu na pedrevoluní politickou
nálepku, pimknouti se k jedin odpovdnému oficielnímu svtu. Tam potom mkký, tolerantní a dvivý
F. \'. Krejí musel státi se nástrojem diplomat, kteí
jej obklíili a kteí pak jeho socialistickou reputací a
osobní istotou zastírali pokraování své staré oficielní
politické linie. Z tohoto prostedí spolu s informacemi
pijal vdce poselstva také své specieln sibiské názory
vrcholku

—

a ideologii.

F. \\

Krejí jako

spisovatel a kritik dovedl se vším
ochotn pijímala závry a

naílchnouti. Jeho fantasie

kombinace odborníka sibiské vojny ppi. 2áka, vždy
horlivého v hlášení a informování. Jednou div mestal se
pláštíkem kolakovsko-žákovského »ištní« ruského
eského Trkutska, uviv /!ákov versi o existenci taji

35^
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né bolševické organisace v armád. Splynul s oficielními pedstavami orientace Pavl tak, že v polovici listopadu 19 19 jeho vystupování již niím se nelišilo od

vystupování Pavl. I on s oficielní roli pevzal i oficicliní francouzskou linii. Dne 12. listopadu u 2. pluku,
nespokojeného nezmnným kursem s. politiky, mluví
proti nebezpeí rozkladu našeho vojska, jaké prý hrozí
armád z »nevykoenného ducha II. voj. sjezdu«. On
prý »nepipustí do vojska rozkladný živel v duchu, jenž
podobal by se tomu, z nhož vyrostlo hnutí II. voj.
sjezdu «. Prudce vystupuje proti pipravované ruským
»Politickým stedeni« v Irkutsku protikolakovské
•v'zpoue bez Jakuševa a Gajdy, jíž byla nutná pouze naše
neutralita. Mimo Jakuševa a Gajdu je pro nho vše bolševické. »Varuji
volá sociální demokrat F. V. Krejí
ped každým spoléháním na pevrat, který oni snad
chystají; na ty bolševiky, proti nimž jste vloni bojovali
a ped nimiž dosud hájíte magistrálu. « V téže ei
okouzlen jsa Janinem a Pavl, pipouštl už možnost
a oprávnnost jiných názor o cestách k návratu, než
jaké byly pikázány vládou republiky. Tvrdil tehdy, co
netroufá si dnes tvrditi ani oficielní historik anabase:
že totiž vojsko na vSibii se udrželo jedin provedením
reformních píkaz ^en. Štefánika, že vojsko si pouze
demokratické cítní namlouvá na míst skutené a pouhé touhy po douKn. \^ tchto myšlenkách jist není
už nic Ofllišného od názor Pavl a ppi. 2áka.
I^iblíživ se k s. oficielním kruhm, pil)lížil se tím
také k oficielní ruské protircvoluní Sibii. Jako inteligent, vychovaný v pcdre vol uních Cechách, F. Y.
Krejí miloval Rusko ])odle tradice, »všeslovansky«.
jako cizinec a host nemohl cítiti žhavých ruských roz])or. Proto on, eský sociální demokrat, na ruské revoluní
usedá klidn na bankete vedle atamana
Krasilnikova a j:)ijí]ná ppcty tch, kteí vraždili ve v-

—

—

i
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/cnicli

i

clivl)lo

záken
mnoho

na

a byl

ulicícli
1)\

socialisty hcz rozdíln.

uinil

i

oficiclni

Nc-

návštvu vo-

jenské rcakoní diktatue v hostitelské zemi, na poulié
naléliání povstn neobratného velitele II. divisc.
Není sporu, že ho dovedla nadchnouti typicky ruská
brada socialist v revolucioná-e Markova, nemén než
brada atamana Krasilnikova. Ale pes to bylo mu všechno neklidné za hranicemi svta, v nmž se ocitnul
bolševisnicm. Lh'il, že nájezdy na železniní tra. jedinou arterii zkomírající Kolakovy fronty, provádjí
jarostí
mezinárodní bandité a katoržníci; sám roz-

—

soudil, že spálené vesnice jsou

nevinným nutným

d-

i nutným

operativním aktem. Uvil,
sledkem boje,
že ústy Kolakových dstojník žehná celé Rusko s.
osvoboditelm. Dal se unášet perspektivou slávy s.
zbraní, jestli erveno-l^ílý ]:)rapor zavlaje na ulicích

Moskvy.
Je také pirozeno, že v tom pomru, jak sbližoval se
s oficielním kolakovským Ruskem, F. V. Krejí oddaloval se neoficielnímu, demokratickému Rusku. Z jeho
prostedí ^nebylo dvíek k socialistickému Rusku, a ruští socialisté vyhýbali se jemu. F. V. Krejí, úzkostliv
plnící úlohu oficielního zástupce koaliní vlády, úsluž-

né k vítzné dohod, nevyliledával z opatrnosti žádných
tajných
styk se »sj:)iklenci« a tím

neoficielních

mén

styk.
Autor

této knížky projevil jednou neskromnou snahu
uvésti odpovdné zástupce odumírající sibiské demokracie, zajištn protibolševické. k Poselství. Myšlenka
o užitenosti toho vyvstala sama sebou, když i tato ru-

ská demokracie rozarována ve všech západních demokraciích, projevila úporné snahy najíti neoficielní a ve
vojsku nelegální cesty k eskému lidu v uniform pes
hlavy všech jeho improvisovaných zástupc. Ruská demokracie chtla pouze zabezpeiti si aspo neutralitu
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pípad ruského lidového povstání: pove skutenosti, nehled na prohlášení o neutralit, s. vojsko stále ješt chránilo Kolakv »poádek«
a » zákonnost « ponvadž jednotliví s. velitelé v praksi
asto
podpírali podízenými bodáky vládu ataman, potlaujíce pi nedostatku domorodých etník
vzpoury ruských pluk proti Kolakovým dstojníkm,
pronásledujíce každ}^ projev proti ní a nedlajíce žádných rozdíl mezi prostedím, z nhož oposice vycházela; ponvadž v s. sibiské právní praksi byl ješt
v tu dobu
pouhý styk se starými známými esery pokládán bezmála za velezradu.
Osoby, jež byly uvedeny s povolením Poselstva do
vlaku F. V. Krejího, byly daleko do komunismu. Byl
to v prvé
Pavel Michajlov, neúnavný bojovník na
dv fronty, první a nejilejší organisátor jednotných
protibolševických vojenských tajných organisací, kdysi
duše západn-sibiského komisariátu v nebezpených
prvních dnech pevratu a potom njakou dobu plnomocník ministra vnitra pi sibiské vlád; druhý nerozluný spoleník jeho, Boris Markov, typ ruského revolucionáe z povolání, pedseda sibiského komitétu Ústavodárného Shromáždní, jeden z prvních spojenc Gajdy, len západn-sibiského komisariátu, do posledního
vzdechu orthodoxiní eser, zásadní a neoblomný odprce
všech theorií, rozcházejících se s programem a taktikou
jeho strany. Oba žádali od Cech pouze rychlý odjezd
ze Sibie nebo neutralitu
dávajíce v obou pípadech
všecky záruky bezpené evakuace.
s dtinJe pravda, že F. V. Krejí ochotn, a snad
ským nadšením, pijal první píležitost uvidti vlastníma oima skutené, živé ruské revolucionáe. Jist že
besedoval s nimi s nemenším zájmem, než ped tím se
s. armády v

nvadž

;

vdom

i

ad

—

i

skuteným živým kozáckým atamanem.
je to
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U

dvojnásob pochopitelno. Avšak pravda

spisovatele
je také, že

sv'iomí pripominajíci mu jclio oficielní roli, nedovolilo
mu nic více než besedu inteligenta. Pozdji zejména
marnost snah Dra Girsy, pímti irkutské spiklence ke
vstupu do služeb vladivostocké (gajdovsko-jakuševské)
kombinace a pravdpodobn obavy ped kompromitováním spojenecky nelegálními styky, byly píinou
ochlazení F. V. Krejího k této demokracii, ochlazení
stejn rychlého, jako bylo prvotní jeho nadšení. Jediný z poselstva, David, z individuelní náklonnosti á
potom pátelské
soukromých snah udržoval s nimi
projev soukrovšak
krom
platonických
stykv, jež
i

i

mých sympatií nemohly

jim pinésti nijakého užitku.
(po odjezdu Janíka jediný z poselstva, schopný' ješt nezávisle se orientovati v situaci
Ruska i v situaci armády)
vida bezúelnost svých

Brzy však

i

on

—

—

snah a nemoha souhlasiti se stanoviskem oficielního
vdce poselstva, vypravil se do Vladivostoku s úmyslem odejeti do vlasti.
\ dce starých orientací Pavl opustil Sibi až v prvních dnech prosince 1919, provázen lenem poselstva,
Drem Blandou, mladým sympatickým národním demokratem. Jeho ddictví pevzal cele a sám Dr. Girsa.
F. \\ Krejí pirozen stejn ochotn, ne-li ochotnji,

úad

sloužil
nové orientaci. Y novém svém
»náelníka vojenské správy« vzal na sebe obtav úlohu štítu,
i

chránícího innost velení ped nedvrou a 'nenávistí
armády. Jinak jeho funkce se nezmnila. Jako dív
nyní nemohl dlati, než odkazovati strany ve vcech
politických na politického plnomocníka, a ve vcech vojenských na vrchního velitele.
Koncem prosince odeslal
za ostatními i delegáty II. voj. sjezdu. Byl to požadavek i odvolaného
Pavl. Bylo to zárove i slíbeným rozhodnutím ve sporu II. voj. sjezdu, na nž tak dlouho ekala
i

dom

dvivá
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;

armáda. Osobní orgán starého vedení »Na stráž« pinesl vítzoslavn na elném miste text tohoto rozsudku rjad sjezdovou vzpourou, jejž podepsal týž F. V.
Krejí, který za vladivostockou vzpouru s takovým
gestem vyznamenal Gajdu. Rozsudek jeho zní takto:
»Poselstvo vlády eskoslovenské republiky k sibiské armád. Irkutsk, dne 6. prosince 1919. C. 195.

Rozhodnutí. Na Poselstvo vlády eskoslovenské republiky bylo hned po jeho píjezdu na Sibi vzneseno
rozhodnutí v záležitosti t. zv. delegát 2. sjezdu, internovaných ve Vladivostoku. Jde tu o 53 vojíny eskoslovenské armády na Sibii, kteí mimo trestní iny, prominuté ve smyslu § 3. rozkazu o amnestii, zstávají dle
názoru vrchního žalobce sborového soudu eskoslovenského vojska na Rusi, dvodn podezelými z tchto
trestních
1.

in:

že na

schzi v Jekatrinburku

se usnesli a ;na zá-

klad usnesení tohoto

v jednotlivých ástech nabádali
vojenské ásti k neuposlechnutí vojenských rozkaz,
týkajících se služby a ochrany eskoslovenským vojskem chránné ásti sibiské magistrály;
2.

mli styky s tlupami, napadajícími v msíci
ervnu sibiskou magistrálu a eskoslovenvojsko tuto chránící, bu pímé nebo nepímé prože

beznu
ské

až

stednictvím politických stran ruských, s tmito tlupami srozumných;
3. že 12. ervna ást jich na základ spoleného usnesení vybídla a vedla 9., 10. a 11. rotu 4. pluku pi samovolném odjezdu jejich ze st. Innokentvské na st. Irkutsk a pi násilném osvobození druhé ásti delegát,
internovaných u velitele msta Trkutsku
4. že usnesli se a pikázali eskoslovenským vojenským ástem, aby samovoln pijely ze svých stanoviš
na st. Tnnokentvskou a tam zaujaly bojové postavení
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:

proti

írkiitskii.

kteréžto výzvy

ii

ásti

(ltM<xstrelcc1

va

iip()sl('clinut(~);
4. pluku, vedenou
místnosti inobsazeni
násilnému
nkterými z nicli, k
forman-osvtového odboru v Irkutsku.
\ ojáci, s nimiž pro tvto delikty hy]n za\'e(lcno \•^šetování, jsou
5.

že usnesli se a vyskili jednu rotu

Následují ,53 jména delegátu.)
Záležitost tato, jež už od léta tohoto roku živ zamstnávala veškeré naše vojsko, nemohla býti dosud
soudné vvi^ízena, ježto obžalovaní odpírali vypovídati.
Poselstvo vlády eskoslovenské republiky, vyslechnuvši
jak obžalované, tak píslušné instance vojenské a soudní, sliledalo, že jde tu o sporný pípad kromobyejnélio
dosahu pro naše vojsko na Sibii, ježto se tímto pípa(

i

pemn

projevila vnitní krise v armád pi její
z armády kdysi revoluní a dobrovolnické v souást regulérní branné moci republiky. Ponvadž pak nabylo
Poselstvo pesvdení, že by nebylo na prospch vojska, kdvbv záležitost tato byla ešena v samotném roz-

dem

jiteném a dusném ovzduší tohoto sporu,

že je proto

vhodno, aby z tohoto ovzduší byla vynesena,
majíc
dále na zeteli, že t. zv. sjezdoví delegáti sami se dovolávali soudu národa, penáší Poselstvo záležitost jejich
ped tuto poslední a nejvvšší instanci, jíž jest Národ, a
vynáší toto rozhodnutí:
Jmenovaní 53 vojíni eskoslovenské armády na Sibii butež odesláni do vlasti s píslušnými spisy a vc
jejich budiž odevzdána vojenským soudm domácím.
Za poselství vlády eskoslovenské republiky:
y. Krejí v. r.«
i

I'^.

Každé

jakmile se stane právem, obléká roucho
šastný Národ, jenž mluví ústy
svých vojensk<'ch soud!
násilí,

slepé spravedlnosti, ale
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Takovou disomancí vyznl rozsudek nad sjezdem ve»'memoranda«. A »memorandum« pece pouze

dle slov

opoždn

Práv

opakovalo stanovisko sjezdu.

s

podpi-

sem Dra Girsy, navrženého na svj úad už sjezdem,
mohlo býti pokládáno za dílo téhož II. voj. sjezdu. Tak
znl rozsudek nad Uí^krvavýni odbojem legionáského
sjezdu vedle vyznamenané krvavé vzpour^y gen. Gajdy,
jehož motivy byly jist mén ideální a mén hluboké,
než pohnutky II. voj. sjezdu; vedle vyznamenané vladivostocké vzpoury, v níž na rozdíl od eských irkutských demonstrací neutrpli vdcové, ale za to tekla
krev malého lidu. Gajda ostentativn vyznamenán a
delegáti posláni ped »soud národa«, jak velmi smle
nazval F. V. Krejí staré auditory vojenských spud ve
vlasti, zddných se vším inventáem
plesnivými zákonníky po zemelé Austrii.
Rozumíme však tomu všemu. Neobviujeme F. V.
i

Krejího, Ouod
nekapituluje.«

licet Jovi,

— Autorita

poddaný více rozumu než
pánbh«, alc#Peruna smí

—

»Vrchnost
non licet bovi.
posvcena. Je zloin, má-li

je

vrchnost.
topit

»0n

jenom

je

—

pánbh

jako

car.

To je konec eské revoluce, oné sólové improvisace
na ruské revoluní scén. Dohrál svoji úlohu sjezd,
zmizeli v propadlišti první hrdinové »anabase« Pavl
Gajfla, a na magistrále zstala už jen 0'na
dekorace ke všem krvavým dialogm ješitných herc »hi-

vná

i

storických úloh«
I

zachtlo

se

— tžká massa lidská v eské armád.
ped koncem

cesty

naposled ješt
dálky onu dlou-

vrhnouti pohled zpt a pehlédnouti z
hou cestu svobodných stavitel historie.
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XVJJl.
námi

svazky »Ceskoslovenskélio íIcorganisovanélio výkvtu národa, i lépe, oficielního eskoslovenského národa, malého potem, ale velkého zákonnou mocí. Není možno
krok za krokem projíti jeho dráhu »pevné demokral*o(l

tické
i

mluví

Listujeme

linie«.

tam,

llustc

leží

iiiku«. Oficielní

(lot<d<áme

se

spšn

a

pouze namátkou tu

met.

prošlvcli

Lovíme nadpisy,

fráze lánku a zj)rávy.
Oficielní »cesta revo]uce«!

»Kulturní dokument«

nahoe.

—

jak

s

hrdostí nazývali ho

Bucliž!

—

Audiatur!

Po úvodu uslyšíme

tklivé dueto

revoluní:

— esko-

ruské.
T. ledna 1918.
»Naše armáda je revoluní. To
znamená, že každ}^ její len má nésti v sob ideu boje
a odl)oje proti Rakousku. A nejen proti státu rakouskému, ale
proti psychídogii rakušácké« .... »Oni
(t.
naši
dobrovolci)
nepestanou býti revolucionái
j.
ani po dobytí naší svobofly. A proto musí býti dobrými
revolucionái už zde .... Cesta revoluce je klikatá,
trnitá a kamenitá. Po ní inoliou jíti jen pevní a sili

ní. «

února 1918: Provolání:
»Ceskoslovenské revoluní vojsko je ureno výhradn pro boj s nmecko-ma^Tarským imperialismem, monarchismem a militarismem. «
» Jestliže by se potvrdily povsti, že pece se
našli jednotlivci, kteí zradili národní káze a bili se
snad na jedné z bojujících stran, zodpovdnost za jejich
jednání nemže býti skládána na naše revoluní hnutí
jako na celek ve všeobecnosti, protože oni sami tím, že
7.

.

.

.

.

.

.
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«

«

nepodídili kázni organisace, v}loui)i se z jejich ^ad.
Klecanda, Maxa.)«
\o. února 1918. » Vítzství bolševik nad Ústední
Radon Ukrajinskon znamená konec separátního niírn,
znamená zachování jednotného ruského frontu proti
Rakousko-Uhersku, slovem znamená velikou ztrátu pro
óc

(OCSNR

—

hal)s1)nrský stát.«
» Ruská revoluní demokracie zasazuje tím strašnou
.«
ránu dvojhlavému rakouskému orlu
»Cdiápeme, že ideje bolševické revoluce pro hrabte
ernína nejsou vítaným zbožím. Ale je to dnes nejsilnjší zbra, kterou má ruské revoluní hnutí po ru.

ce. «

12.

února 1918.

— »Bolševici

.

.

starají se

všemožn

O tom svdí ada
jmenování zodpovdných initel.

vésti v

Kijev

píkaz

a

poirádek.

za-

provolání,

—

února 191 8.
»Kamenv vítal události v Praze,
kde prý byla prohlášena samostatná eskoslovenská republika: »Ruská demokracie s radostí konstatuje, že
v této vci
ona má svj podíl. Proto my budeme podporovati Cechy v jejich boji s rakouským imperialismem. Chceme osvoboditi malé národy, aby utvoili samostatné demokratické státy, jež budou oporou v dalším boji s velkými imperiaHstickými mocnostmi.
13. února 1918. -— ... .»Ukrajinšká vláda držela nás
13.

i

schváln v nevdomosti ....!«
»Trocký ped shromáždnými zástupci odhalil velmi
bezohledn snahy nmeckého a rakouského imperiali-

—

smu, jak se projevily pi vyjednávání. «
... »Za ei ukrajinský sekretá vojenských záležitosti Kociubynskyj
vrchní velitel Muravjev optn
ujistili, že pln uznávají ozbrojenou neutralitu eskoslovenských vojsk a že vydávají naízení, aby všecko
potebné, co se týe výzbroje, výstroje, penz a potra-

—

i
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«

\\n.

al)y

ni,

iiaMin \'OÍskni vydáváno. \'ysloveno jen prá-

1)\1()

naše vojska zabezpeovala

i:)orá(lek

—

tam, kde

Wclrní velitel
jsou posádkou, jak to dosud inila.
pH)z<)rnost
\'i našemu
z\láštní
Muravjev projevoval

vdci prof. Masarykovi, kterého prý si velmi váží, a jehož spisv ítal ješt v udá li, jKiznávaje z nich uení
Marxovo. «

—

bi^ezna 1918.
»(posl.) Winter .... rozliodn protestoval proti trestní výprav do Ruska. «
7.

»Dr. Soukup vytkl Ukrajincm, že
zradv na revoluci a socialismu. «

Pak následuje v jednání \vstup

OCSNR:

za

se

Rada dopustila

vvstupem:

—
—

»Diivru za dvru !«
dubna 1918.
dubna 1918.
»Našim z rudé armády prost íci:
Mezi námi jest rozdíl pouze v taktice a pozdji se teprve ukáže, kdo z nás ml pravdu a správné hledí sko.«
»My své v(\isko nemžeme vrhal
17. dubna 1918.
do krvavé vavy stranických boj
Rusku. Naše stálé
3.

16.

—

\-

j)rohlašování, že do ruského lidu stílet ne1)udeme, je

upínmé.«

—

»Boj náš je bojem revoluním, za
11. kvtna 1918.
svržení militarismu a kapitalismu, za demokracii a sociální

osvobození lidstva.

—

kvtna 1918.
»Sovtská vláda má \šude velmi
mnoho nepátel, kteí nás hledí strhnouti k tomu, abychom vystoupili v jejicli prospch, abychom svrhli nynjší místní vládu. To není náš úkol: náš cíl je daleká
28.

západní

fronta

a

smtm.«

ervna

na

—

ní

boj

s

nmeckým

inn)eriali-

»Naše zásada

byla, jest a bude:
nemíchat se do vnitních záležitostí druhých národ a
2.

191 8.

stát.«
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«

«

Gajda na scén:

—

ervna 1918.
»Sovtská vláda v Sibii padá.
Opírala se výhradn na hrstkn nespolehlivých krasnoarmjc.«
4.

— — »Stavi
-

nová vláda«

se

Sjezd:

—

—

(Usnesení delegát): »i.
ervna 1918.
vésti všecka politická
pepravu do Francie
22.

i

s

tím související«

.

.

provésti
jednání

.

»výkonný výbor jako representant eskoslovenského vojska má právo vésti všecka potebná jedná....

ní «

.

.

,

—

ervence ]giS.
» Vrchnímu veliteli amerických
vojsk. Pane generále! Jménem eskoslovenského voj6.

ska, které dnes v širých krajích ruské

kousko-nmecké

imperialistické úklady«

íše poráží
.

.

.

ra-

atd.

eskoslovenské vojsko je pevn pesvdeno, že
brzy se setká s americkými bratry vojáky na jedné
.

.

.

»

front!«

Noví vdcové:
23. ervence 191
Ruska.

8.

—

— »Zaínáp.ie

kapiiohi o obrození

druhého dne našeho vystoul)ení (26. kvtna!, p. a.) vzali jsme si za úkol, nepokraovati v perušené cest pes Vladivostok, nýbrž poskvtnouti pomoc bratrskému národu ruskému.
srpna 191 8.

29.

»()d

\'rchnost vojenská proti i)olitické a poíhlaní bojující:
chce
... Národ ve zbrani
23. ervence igiS.
míti zastupitelstvo takové, jaké odpovídá jeho dupolitických vpedstavitelstvo volené. ...
chu
cech nemže býti u nás zavedena vojenská diktatura.
.«
Nestrpli bycliom ji ai u nás ani u svých soused

—

.

.

.

.

.

.

V

.

558

.

«

«

«

—

»Cs. revolucioná pln
Provolání (hlas z armácly):
chápe ruskélio dlníka a rolníka, tší se ze svobody
.« ... »Ceskoslovenský revolusvých ruských brat-í
cioná je pln pesvden, že všichni dlníci a rolníci
u vdomí spáchané veliké chyby postaví se na cestu
pravého demokratismu. Mohou býti jisti, že Cechoslováci vvstoupí proti každému, kdo odváží se potlaovat,
je to z pravá nebo
co vvbojovala únorová revoluce,
.

.

a

z

leva

.

.

.«

—

»Samarská vláda zizuje celý a^itaní kurs pro výchovu informátor venkova. Nkdy
se zdá .... že se vracejí doby Kerenského, kdy se také
armáda pesvdovala, prosila, zaklínala místo toho,
15.

záí 1918.

aby se
.

.

.

jí

naizovalo.

»lnteligence,

žijící

na

vsi,

vyslovuje se málo opti-

.«
misticky o skutené nálad lidu
.... »l)vlo bv osudnVnii vit, že uzdravení Ruska
v massách lidu za
4 msíce našeho boje njak
znanji pokroilo.
»há»Samarský dlnický sovt« jjrohlašuje)
hájit
jení všech dekret sovta lidových komisa
všemi prostedky. Za takových okohiostí nebude nikdo
pochybovat o nutnosti silné, tvrdé vlády.
V lánku »\i\ a o'ni« (hlas z armá24. záí 7918.
.

.

.

tém

.

.

.

—

:

(

.

.

.

—

dy).

—

—

dlníky.
socialisty, dlníci
»\>aždí socialisté
A tu jsme vystoupili my. Ne proti kommunismu a socialistické republice jako spoleenskému útvaru státnímu, ale ist na svou obranu osobní, na záštitu našeho
revoluního boje.«
»Nemžeme a nesmíme dopustiti, aby v národnostn
probuzeném Rusku realisovány byly staré písné poádky proti dlníkm a zejména proti socialistm
náš boj proti sovtským vojskm musí býti veden
se vší taktností moráln silnjšího .... Bolševism v té
.

.

.

.

.

.
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«

«

«

form, jakým je, vyžije se sám sebou. To však neznamená shlazeni jeho se svta.
»Ne my jsme hrobai socialistické republiky ruské.
»Tžkou sice máme zodpovdnost ped mezinárodním forem socialismu, ale zodpovdnou pece.
1
28. zái 1918.
»Pro spilat bolševikm, jestliže
v Omsku mže nkolik dstojník kdykoliv arestovat

—

miiiistry.«

—

2. íjna 1918.
Anglický ministerský pedseda L.
George poslal pres. Masarykovi blahopání k innosti

echoslovák

Na nové

a

v Sibii proti

pece

Rakušákm

Nmcm.

a

staré front:

—

(Z prohlášení sovtské vlády.)
»»Sovtská vláda lituje prolité krve a prohlašuje Zatímní vlád eskoslovenské, že je ochotna nechati projíti echoslováky Ruskem, aby se vrátili do rodného
listopadu 1918.

5.

kraje. ««

»0(lpovclí bude ])ohrdavé ndení
.«
»Ruka, kterou Lenin, Trocký a spol. podávají zatímní s, vlád, zstane viset ve vzduchu. 2ádný poctivý
.

.

.

.

státu nemže
listopadu J918.

oban s.

ji

pijmout «
(Jménem

—

.

.

.

.

revolucioná.)
»Vaše Excellence! Prosím, abyste ráil pijmouti k zítejšímu slavnému dni narozenin Jeho Velienstva japonského císae, ku dni velikého národního svátku celého japonského národa, projev nejsrdenjšího blahopání a nejhlul)ší úcty. jež celé eskoslovenské vojsko
chová k slavné armád japonské.
\'elitcl s. armády
JO.

—

—

gen. Syrov^^«
19. listopadu

1918. ~-

»Sí»\lská vláda, která vedle
chleba a sv(jb(jdy slibovala lidu ruskému mír a pud
límto heslem získala pro sebe hlavn milionové massy
vojenské, dnes pokrauje \'e válce. «
»Na jednom dosud nejdleži19. listopadu 1918.

—
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,

« «

«

:

protisovtském

tjšíiii

«

bojišti

«

«

hlavním initelem

je

e-

skoslovenské vojsko.«

aby
— »§tefánik Janin
hledlo na nepítele.
naše vojsko
listopadu 1918. — (OCSNR.) »Naše prohlášení
(o Kolakov pevratu) bylo nazváno zasáhnutím do
——
vnitních ruských
21. listopadu

1

91 8.

žádají,

i

pi^edevšíni

2S.

záležitostí «

»Máme tedy ped svtovými djinami jistou zodpovdnost za vývoj zdejších pomr.
.

.

.

Na služb

u

pán

»My vojáci za hranicemi pestali
rev(ducionái« .... (viz
eskoslovenskými
býti
jsme
I. leden téhož roku).
dostal jist od
»Gen. Janin
29. prosince 1918.
úkoly, které
spojeneckých
své vlády i druhých vlád
pesahují rámec naší armády, týkajíce se celého stavu
15.

prosince Í918.

—

vcí v Rusku.
bojovou

.

.

—

... »Je nezbytno udržovat a posílu inašich ástí, abychom pi první

31. prosince 1918.

silovat

.

vhodné píležitosti

se ctí a

s

malými ztrátami

si

pro-

cestu do vlasti.
»Ceskoslovenská
(Stefánik):
ledna
1919.
vláda a já jako její plnomocný zástupce mezi Vámi
uiníme všechno, abyste nebyli zklamáni ve svých

klestili

—

I.

oprávnných tužbách

a

nadjích.«

»Vystoupením s. armády
solidaci

.... dán

podnt ku kon-

Ruska.

»Sovtské Rusko nemá dnes pátel nikde na svt.
»\' novém roce spje Rusko nesparn
k úplnému
.

.

.

.

potení bolševismu.«
»Proto v novém roce s novým štstím do nových bo
j. Za Rusko, za Slovanstvo, za svobodu !«

—

»Závidí nám (Rusové, p. a.) naši
ledna 1919.
slávu, naše úspchy politické, ale hlavn závidí naši
4.

36
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«

«

«

hmotnou zabezpeenost: my prý máme všecko,

oni nic

(ani cukru, ani koui^ení, ani lihu a p.).«

—

vytvoila
ledna 1919.
»Naším vystou-peiním
se ve skutenosti nová výcliodní protinmecká fron8.

ta

.

.

.

.

.

.«

»Proto boj civihsovaného svta proti sovtské vkid
v

Rusku nemže
ledna 1919.

8.

v Sibii, p.

b^Hi zastaven.

— »Bolševici v Sibii

!«

(t.

j.

povstání

a.).

Prohlášení Pichonovo: »Co podnikli spojenci proti
bolševikm, bylo podniknuto souasn proti
Spojenecké posádky
slouží jednak ku podpoe echoslovák
Naše intervence neiní žádného
nátlaku na politickou svobodu
(Podpora defensivní fronty neruských oblastí.) Naše pomoc je pouze
materiální a smuje k tomu, aby Rusku se podailo vy-

cm

Nm-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

bednouti

.

.

z anarchie.

—

» Nkolika darebáky a dobrodruhy
9. ledna 19 19.
svedení eští
zajatci budou ádit a umírat na Ukrajin, jako dosurl ádili a umírali na Urale.
10. ledna 1919 (k prohlášení Pichona)
»Prohlášení
francouzského zahraniního ministra, které snad vyjaduje mínní druhých spojenc ... v ruské veejnosti
zpsobilo poplach.
... Z projevu PichonoVa je zatím patrno ... že" vojenská pomoc nemá míti ráz a název vojenské výpravy
Termín »defensivní fronta« je projev velmi široký
Vojenští theoretikové prohlašují asto, že nejlepší obrana je útok.«
11. ledna 1919.
Z ruského tisku o nás: »Pro bolševiky Cechoslováci nemají diplomatických formulí,
pro
mají 0'lovo a kulomety. Jen tmito prostedky
hrdinská s. armáda, spolené s námi probije si dráhu
pes Moskvu do svobodné Cechoslávie.«
»Podle textu noty V. Britanie
19. ledna 1919.
.

.

.

:

i

.

.

.

.

.

.

—

n

—
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«

prosinci uinila takovéto prolilášcní pedložiti všem
vládám Ruska, poítaje v to i sovtskou, uzavení míru
na dobu míro\é konference a rovnž, aby všecky tyto

v

:

\ládv ])oslalv své zástupce na mírínon konferenci za
úelem všeobecného míru.
Otiskujíce tento telegram, upozorujeme na zprávy,
jež zárove došly o úasti anglické eskadry ve finském
zálivu a bojích
2T,.

Anglian

ledna 1919.

pod Stavropolem.«

— Zpráva

z

19.

ledna

»hodnovr-

z

ného pramene« se vyvrací. »Britská vláda vyjednávala
s Francií o této otázce, ale ke konenému závru se nedosplo.
23. ledna 1919: boje v

26. ledna 1919.

stední Sibii.

»Pi tomto

hledání

zpsobu

(t.

j.

po-

eskoslovenská vláda bude patrn

moci Rusku, p. a.)
nadále upfatovati svj hlas ve spojenecké rad ve
pros])ch energické intervence, jak to ekl ped dvma
týdny ministerský pedseda naší republiky v interwievu
i

dopisovateli Tempsu.«
»Ovšem zatím, než takové rozhodnutí bude uinno
naší vlád,
spojenecká solidarita velí
a provedeno
dala podobnou úlohu, jakou koabv svému vojsku

—

i

.

.

.

vojenské oddíly jiných spojeneckých stát. «
»Porada (na Princových ostroúnora 1919.
1.
vech, p. a.) je svolána na 15. února na njaký ostrvek
blízko Caihradu. Navrhovatelé poítají s i^oradou jako
s jistou vcí.«
»Massám je nutno dokázat, že bolševici nejsou ruská
politická strana, nýbrž mezinárodní sebranka zloinc
Civilisované národy vlastníma oima
a blázn ...
uvidí jejich stvrnost a požen<ni své vlády do vojenské
akce proti nim.«
»Adm. Kolak vydal všem vojskm
4. února 1919.
rozkaz, ve kterém se praví, že rozšiují se nepravdivé
zprávy, že mezi Rusy a bolševiky dojde brzy k dohod.
nají

—

.

.

.

—

—
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«

«

Oznamujeme vojskm,

« «

povsti tyto jsou naprosto
cíle. Všechny národnosti v Rusku mohou se dohodnouti a my
praví admirál
pejeme si upímn poctivé dohody, avšak s neestnými bolševiky, svými nepátely, podvodníky, pro
nž 'neplatí žádný zákon ani smlouva, dohodnouti se neže

provokaní

nepravrlivé a sledují

—

—

ní

žeme.«

—

»Bolševici znovu nabízejí mír.«
1

6.

února 1919.

— »Ke schzce (na Princových ostro-

již asi sotva dojde.
p. a.) všech ruských vlád
Souhlas vyslovila pouze jakási krym^ská vláda a sovtská vláda
.«
...» Nicmén je pro posouzení situace zajímavo, jak
horliv se uchopili návrhu o poradách
bolševici
Pes to, že její (sovtské vlády. p. a.) nynjší situace
je stále píznivjší
prohlašuje, že vykoupí tuto dohodu
za cenu vážných obtí, vyhrazujíc si jedin, že
další vývoj sovtské republiky nebude napíšt s vnjší
strany ohrožován.
»Plným právem odpírá ruská politická konference
v Paíži sovtské vlád právo vbec mluvit
Prohlášení Pichonovo by svdilo o tom, že projekt vyjednávání s bolševiky je snad již bohudíky pochován.

vech,

.

.

.

.

.

—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

i

.

Na

magistrále:

bezna 1919.
»Národ« uveejuje

.

.

—

»Zrádci a politití dobrodruzi!
prohlášení nkterých
ruské
strany socialist revolucioná, ve kterém se praví, že
strana jejich zaujímá k
v Rusku nové stanovisko a vešla v flohodu se sovtskou vládou.
I.
dubna 1919.
(K atentátu na Dra Kramáe):
»Máme nyní o dvod více, abychom bolševismus, jak(jžto prostituci socialismu, politickou anarchii a duševní chámství nenávidli v každé jeho podob.
12.

len

pomrm

—

3.

dubna

1919.

—

»

Pokus

op.osicc

proti

ní

(vlád
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I

«

«

«

Dra Kraniáir.

p.

a.)

je

«

loložný proste

«

s

—

vclczraílou.

pokud jsme v fadácli vojska, by vojska
vzniklého revoluní cestou, jsme povinni býti všichni
vrn oddanými této první vlád. Každá armáda na sv-

Krom

t

toho,

svrchované vle veškerého
národa. Voják je vládní; nevládní voják je prost lof^ický nesmysl. Nevládní voják je snad desertér nebo

výkonným

je

orsj^áncm

voják, který odepel své vlád poslušnost, ale tato kategorie stojí píliš nízko, než abychom o ní uvažovali« .-.
(tená nech vyjme pirozen aspo eské protira.

kouské revolucionáe,

p. a.)

míru spojen1919. — »Bolševická
cm.
— »\'yšetování
carské rodiny.
dubna
—
»()dhalení i)odvod v Omsku.«
dubna 1919.
— »Francie nepošle svá vojska do
dubna
l\uska?«
nepítelem
kvtna 1919. —
musí
nmu bojovat.
— »Do doby (do píjezdu poselkvtna
3.

dubna

nal)i<lka

ul)ití

1919.

5.

8.

1919.

11.

lidst\i

»l^()]ševism je

4.

se proti

a

té
Í919.
stva, p. a.) však pamatujme, abv v naší
6.

uklizeno.

kvtna

domácnosti bylo

—

»Iv prvnímu výroí velikého 1)o»Cin a úspch .... ale lilavní význam našeho
vystoupení na konci kvtna minulého roku je v tom,
že jím 1)yl zahájen svtový boj proti ruskému bolšcvismu
Takto chápe náš význam a naše úspchy pedseda našeho ministerstva Dr. Kramá, když ve svém
25.

je.«

—
.

.

1919.

.

nedávném poslání nám píše«
»Evropa nemla
smyslu a možná ani asu pro toto jedovaté semeno, zasazené šílenci a
29.

kvtna

vypstné

1919.

— »Z

zloinci.
stel, pluku. (Oslava

8.

1.

má-

Hesla: A
Masaryk! — Zdar Masarykovi! Ty
nás neopustíš! — Demokracie není panování! — Revoluce
a rozumu! — Dmokratieskoje ravnopravie
žije

je.)

srdci
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«

«

iskluajet vsjakuju cksploataciu

i

«

klassovoje gospod-

— VIL 1789—
—
Nikto
spev náš neumlí! — Ravnopravie
919.
vsm!**) — Slab jenom
kdo
v sebe víru! —
A demokracie! — Pry tyrany! — Náš prapor
— Bu práci est. — Pravda nemiluje
nade trny
stínu! — Myšlenky jdou pes hranice, pes etníky, pes
— Pry
trestnice! — Rovnost — volnost —
stvo!*) (Iz (leklar. T. G. Masaryka.)
I.

V.

14.

1

ten,

žije

ztratil

s

vlaje!

t)ratrství!

tyrany! Smrt despotm !«
»Reníci v klidné vážné
vysvtlili význam dnešního dne a rozvedli tu
ást Masarykova poselství, jež pojchiáyá o demokracii
s

ei

a reformách sociálních.

ervna

»Svoboda tisku«
»musí býti pe.«
chránna svoboda tisku
»Co bolí naše vojáky: i. Americké podárky. 2. Pošta
vlasti. 3. L'Jprava plat. 4. Pro se nevyjednává se
15.

ováno
z

1919':

.

.

.

o to, aby byla

sjezdem?

Uveejování výsledk

vrchní kontroly.
ervence 1919: »Dopisy voják: Více svtla!

2.

5.

—

Mozek našeho vojáka
».

nati

ba

.

.

.

.

.

V

.«
pracuje, myslí, rozbírá!
takových otázkách .... jest teba s ním jed-

bezpodmínen

s

jako

.

.

s

mužstvem opravdov

mužem. Jedním slovem: tecítit,

vnikat v jeho duševní

stav a zvlášt dnes ... A tohoto mínní jsou mnozí naši
(ne všichni) daleci, ponvadž žijí v jiném
ovzduší, tolik vzdáleném od stelce! Více svtla! Více
opravdového bratrství !«

vdcové

II.

ervence

1919.

v Sibii.

ervence

—
—

Vládní krise ve

vlasti.

Krise

»Kritický okamžik.
»Neznáme píiny nynjší krise sibiské
Levéj
proudy tvrdí, že zneužívali diktatury, obracejíce její^
20.

1919.

.

*)
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.

Demokratická rovnoprávnost vyluuje každé vykoiso-

vání a tidní nadvládu.
**)

.

Rovnoprávnost všem!

«

«

«

«

vyhýbání se (buržoasie, p. a.j
osti pouze na Icvo
vojenské slii/J) ve z1)rani ... že (vháda, p. a.) ignoruje
a dusí veejné .mínní, pezírá demokratické živly a
mctodv a nechápe veliké zmny v duši mass nejenom
bránili se kontrole
v celém svt
v Rusku, nýbrž
házeli do jednoho pytle bolševiky a ostatní
vládv
socialisty (pokud s nimi nesedli v místním »bloku«)
nedovedli nebo nechtli elit rostoucí reakci.
obviují z tajnéh.o bolševismu, poražene» Levici
.

.

.

i

.

.

.

.

.

.

.

ctví

.

Spojencm

.

.

ohroženy

.

.

.

.

budou

dokazují, že jejich kapitály

.«

»\'ziiiká a

upevuje

se

dojem, že snad tedy spojenci

mají zájem na slabém, rozdrobeném Rusku.
»hrub šovinistická agitace proti židm«.
.... »A s hnvem nad vinníky této katastrofy,
jsou to kdokoliv, vládní kruhy omské, Kolak, neschopná a monarchisíická stávka, reakní proudy domácí
.

.

.

a

i

cizí

.

.

.

Takové vysoké politice je tžko rozumt.
»Re presidenta Wilsona k e25. ervence 1919.
(Y ní ani zmínky o protiskoslovenským vojákm. «
bolšcvickem wstoupení armády, ani slova »bolševik«,

—

p. a.)

26.

ervence

1919.

—

—

»Anintervenci v Rusku.

(Churchil o Rusku):

gliané snaží

.

.

.

se zakoniti svoji
Sibii jsou jen dva anglické prapory ve vzdálenosti
nkolika set mil od nepítele.
Ameriané: »Zavázali jsme se pouze zachovat nepo\'

rušenými všechny železnice
29.

ervence

1919. — »Jiný
.

.

.

.«

list

tvrdí, že

Wilson do-

vi

sud se nerozhodl, jaké stanovisko zaujmouti má
bolševismu.
I. srpna 19 19. (Amerika o odbojné s. armád.)
Morris v besed s Koškem: »velými slovy zmínil
líbí se jmenovit
se o jednotnosti s. vojska na Rusi
.

.

.
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«

«

sebevdomí našeho vojáka, na nmž prý po 500 letech
je vidt, že je synem svobodomyslného národa, z nhož
i

tolik

vk poroby nemohlo uiniti otroka

.

.

.

Cechosloa smysl

podivuhodnou zpsobilost organisaní

váci mají

pro vývoj.«
vy3. srpna 1919. (Politické strany ve vlasti): ».
,»Skutené
dává ješt byste vedený deník Veer'. «
vedení bloku centra má eskoslovenská národní demo-

—

,

kracie «

n

.

.

.

.

—

srpna 19 19.
» Obtíž je v tom, že spojenci oficielnestojí ve válce s bokševiky a proto blokáda proti

6.

bolševikm nemže
kon em.«
9.

v

.

srpna

Omsku.«

19JC).

býti provedena

— »Podvody
— »Jsme však

mezinárodním zá-

generála

Kasatkina

toho pesvdení, že
srpna 1919.
zachovaný,
koaliní princip, i v druhem kabinet
ml býti až do skonení tchto voleb úpln zachován.
»Podle zvyklostí parlamentárních pechází strana
v kabinetu nesúastnná, zbavená tím zodpovdnosti
za vládní politiku, do vcné oposice. Že tak velká a inteligencí i zkušenostmi bohatá strana to dovede, o tom
není pochybnosti. « (Po pádu vlády Dra Kramáe.)
»Prohlášení klul)u poslanc ná24. srpna 1919.
rodní strany demokratické.
»Re ministra spravedlnosti vSou25. srpna 191 9.
kupa ... je prost nekonstituní
(atd. celý odstavec
l*assivnost bezpenostních
prudce napadá ministra)
orgán pipisuje národní demokracie ministru vnitra
omlouvá, že by zakroení
Svehlovi. »Právo Lidu«
bylo jen litím oleje do olm.
My jsme v kvtnu v Praze nebyli .... ale k emu si
tedy republika vydržuje orgány bezpenosti, když tyto
.« atd. »To jest lzovlánechají dva dny zuiti vášn
da. Obvinní zde vznesená proti stranám socialistickým
16.

tém

—
—

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.

.

«

i

Soukupovi

lišku, proti min.

jich

«

a

\'rl)cnskéiuu jsou

píliš tžká, než abycliom je mohli beze všeho považovat za prokcázaná. Avšak nelze zapíti, že v tomto dokumentu naší nejvtší mstské strany je obsaženo mnohé trpké slovo pravdy.
»Dr. Kramá vykonal v J*aíži svou dolui a mohl jít.

lovka,

Odešel jist se stoickým klidem

št neekl

který

ví.

že je-

v politice své poslední slovo.
*

Dejme tedy jako doprovod

*
i

doslov k pedcházejí-

címu, ješt poslední slovo 11. vojenskému sjezdu, jenž
nahoe platil za »organisované cliámství«.

zpráv

sjezdu, odevzdané vlád, líí se ona
cesty revoluce takto:
\'e

ást

»Zpráva 11. sjezdu s. vojska na Sibii (»Snmu s.
revoluce na Rusi«).
\'lád eskoslovenské republiky!
Vzhledem k situaci, utvoivší se uvnit vn vojska,
považují podepsaní volení zástupci s. dóbrovolnické revoluní armády na Sibii za svou povinnost uvésti vlás. republiky toto:
Po pti letech nerovného boje imperialistické, expansivní reakce centrálních mocností proti probuzenému uvdomní si »malými porobenými národy« svých
pirozených práv a významu vlastních sil, po pti letech svtové války, vedené pod lživými hesly »civilisace, kultury, demokracie a spravedlnosti*, v epoše
i

d

ruské revoluce, v níž vytvoena hlavní ást naší revoluní armády za hranicemi za úelem dosažení
samostatnosti svého národa, my, volení zástupci armády na Sibii, obracíme se k Vám
po vynesení rozhodnutí »Poselstvem vlády s. republiky« (F. V. Krejse žádostí o rozí) ze dne 6. prosince 191 9 ís. 195
ešení sporu lidové armády s jejím »oficielním vede\ eliké

—
—
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nim

v

kem

B.

Sibin«, represenlovaiiýn]

Pavl

1)ývalým

plnoinocní-

a spol.

Konstatujeme nejprve, že volba len do snmu s.
revoluce ina Rusi roku 1918 byla veejná a zákonná,
opírajici se o § 3. Hl. JI. »Rád a resolucí 1. sjezdu s.
vojska na Rusi«, prvnich to zákon -s. oban v Rusku, daných vojsku jeho voleným vedoucim orgánem
(I. sjezd s. vojska Celjabinsk
Omsk) v kritické dob
jeho existence (vystoupení) ješt ped utvoeném se re-'
publiky. Na jae 1919 za mimoádn tísnivých okolnosti, plynoucích z vývoje politických pomr na vSibii a ze spojenecké intervence, žádala armáda svolání
sjezdu zvolených již zástupc vojska, eventueln pes
odpor politického
vojenského vedení (na názvu
»snm« po utvoeni se vlády doma.se již netrvá) a pro-

—

i

vedení bilance »sibiské anabase«, jakož i zaujetí stanoviska k vytvoivší se situaci v Sibii.
Zásadn odmítáme v citovaném rozhodnuti Poselstva
vlády vyjádení »záležitO'St tak zvaných delegát II.
sjezdu 53 vojín s. armády v Sibii atd.« a prohlašu-;
jeme, že se jedná ve skutenosti o záležitost celé sibiské armády, o celou její innost, o ideový spor ar-:
mády dobrovolnické a lidové, která donucována byl;
reakním vedením k nehumanním rnm, majíc svými
bodáky zasahovati do obanské války bratrského ná-j
roda, i když minuly veškeré dvody dalšího boje a státi-;
se tak katem ruské Revoluce ve službách monarchi-i
stick3^ch ataman a admirál, spojených s organisaccmi
pravoslavného kléru. Tvrdíme, že šlo o tragické znej
užití demokratické armády, že jde dále i o est Národi
a republiky v budoucnu v tom pípad, kd)^ž by armádi
mla nadále zasahovati do vnitních ruských záležij
tostí jménem s. republiky (linie politiky, provádni
bývalým j^lnomocníkem R. ]^avh°i a gen. Janinem) a ž<
i
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in\

l>\li

jsme

\

právu, vykonávajíce vli nrniáily,

\)V^-

testující proti této politice, jako její volení zástupci.

My

jsme období spontánního vzrstu áobrovolnické armády v dob ruské Revoluce, která ukázala s. lidu novou úinnou mcthc^du v boji za vítzství
mravních princip, stala se mu nejsilnjvší ideovou oporou v jeho boji a byla mu vždy bližší, než politické
ovzduší Dohody. Byli jsme svflky jejího obranného
na cest
na i'istu])u z I 'krajiny
boje proti
z l\uska do Francie, kdv ona cítila se tmito na])aprožívali

Nmcm

i

dena.
se na jae 1918 (J. voj.
pro aktivní vystoupení za
úelem vynucení si odjezdu na západní spojeneckou
frontu, nutno hledati dvody k tcjmuto rozhodnutí jen
v motivu sebeobrany (tak se nám tehdy pomry jevily).
Prohlašujeme, že tato akce nemohla a nemže býti považována za vypovzení boje ruské Revoluci vbec a
že pro vojsko znamenala jen odstranní pekážek v cest do Vladivostoku. Armáda tehdy vybudovala si demokratickou ústavu, v níž byly pevné záruky proti jejímu zneužití a vyhradila »Snmu s. revoluce na Rusi«
právo íditi další postup veškeré naší politické innosti
v Rusku. A protože ústava armády v Sibii nebyla vedoucími initeli respektována, nastala její vnitní krise.
Bylo-li na území osvobozeném od bolševik využito
našeho vystoupení rusk<^mi politickými stranami k ustavení se vlád, žádajících s. vojsko o souinnost pi

Jestliže

sjezd

s. armáda rozhodla

Celjabinsk

—Omsk)

osvobozování nových teritorií a obnovení protinmecké front}^ pochopitelno, že armáda s. pijala s porozumním idee: vybudování demokratického státu ruského (Ureditlnoje Sobranie) a pokraování v boji
proti
jenci,

Nmcm
jichž

spolen

ruským národem a se spopomoc oekávala na základ slibu spojes
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ncckých zástupc (Guinct) a svých »oficielnícl\ pedstavitelii« (oficielní tisk s. armády). Mezi píinami
konfliktu ruské Revoluce s s. armádou dlužno uvésti
nespokojenost armády s. (jako armády národnostn
siln cítící) s destruktivním charakterem ruské Revoluce v jejich poátcích. (Rozklad carské ruské armády,
její porážky na front, Brest-Litevský mír, hrab Mirbach atd.)
Jestliže bylo pozdji použito naší armády k organisovanému boji proti »vlád ruských dlnických rad«,
stalo se tak bez souhlasu vojska vlivem zmnné orientace oficielního vedení armádv, podlehnuvšího pání ruských pravých stran (kadeti)
pání Dohody. Tím vývoj událostí uchyloval se na cesty nežádoucí pro demokratické vrstvy ruské i íiaše a ruská reakce, sesilujíc
své restauraní snahy, vytlaovala postupn demokratické
socialistické elementy z vlády a konen na podzim r. 191 8 násiln reakcí odstranny poslední zbytky
lidovlády (Zatímní Všeruská vláda) za úasti spojeneckých zástupc a bez vážného odporu s. vedoucích
initel (lenové Direktoria odvezeni za hranice).
Mlo-li vystoupení s. vojska v Sibii za následek
utvoení se »Yšeruské Zatímní Vlády «, skládající se
vtšinou z poslanc Ostavodárného Shromáždní a mohla-li tato vláda aspo na as pomocí s. voják paralysovati idee bolševismu, byly ihned v poátcích na
smrt odsouzeny snahy diktátora Kolaka (rušícího prini

i

cipy

lidovlády,

odbírajícího

pdu

lidu),

jehož vláda

spojenecké politiky v Rusku, zasaepochu »intervenní politiky«, v níž jednotlivé
státy Dohody byly z ekonomických dvod rzn zainteresovány a jichž snahy nemly nic spoleného s »obrozováním Ruska«, nebo šly cestou politiky materielních a koloniálních výhod na úet Ruska (Japonsko,
Amerika atd.). Poátek vlády Kolakovy byl vepsán
jeví

se resultátem

hující
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zabitíiii 9 lenu Ústa\uakleni
(lárnélu) Shrt)niáž(lní. Cs. dobrovolnik vystihl v kursu
této ])olitikv na Si1)i"i praxou jcji podstatu, ekonomickou cvni\{)st im))erialistickýcli státu v/.hlc'<k'm
\

historii

k

Rusku.

Tim

krvavým

Sil)ii'i násiln vyeskoslovenské a
rukou demokracie ruské
pešla v ruce reakce, podporované mocnými zahraniními vlivy. Zatím co reakce, upevujíc své posice, spla
k obnoveni starých carsk3'ch forem, ohromná vtšina
ruského národa, byvši zbavena svých práv, dsledn
podrývala pdu diktátorské vlád utvoené na i)ání

tržena

iniciativa v ízení politiky na
z

i

kruh ideov

cizích intencím širokých lidových vrstev.

dobrovolník pesvduje se, že aiásledkem zavedené vojenské diktatury, odstranní lidu od vlády a astého zasahování vojenských
do politického života vbec (Gajda zizuje polní soudy, vyhlašuje válený stav, úedn zakazuje politické spory atd.), ztrácí
dvru v širokých vrstvách ruského lidu.
Politické vedení s. ásten projevilo slabost, ásten šlo
s vojenským vedením, které methodicky militarisovalo revoluní armádu, pipravujíc ji
ku pechodu k vojenské regulérní moci, jíž mohlo by
býti používáno k dalšímu provádní intervenní poliCs.

úad

vdom

tikv sjX)jenc.

Vojsko protestovalo

rm

proti

tmto pom-

odchodem celých ástí z front (Samara, Simbirsk),
oekávajíc vyjasnní politické situace a uregulování

»snmem

svého osudu

OCSNR

s. revoluce na Rusi«, jehož

oddalovala, projevujíc tak nedostatek
respektu
zákonm I. voj. sjezdu
(Celjabinsk-Omsk)
životním otázkám armády.
Generál Štefánik rozhodl o tomto prá\ u vojska (svolání snmu) rozkazem ís. 588, rušícím stávající ústavu
armády (veškerá její demokratická zízení), uiniv tak
svolání

rozhodnosti

i

i

zpsobem, píícím

se

vi
vi

ústavním zvyklostem demokra-
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státu (ministerský oktroj). Tímto charakteristickým protilidov}^!! inem ml býti s. dobrovolník
zatažen definitivn do ruských sociálních boj v dob,
kdy už ruská demokracie hledala cestu k ukonení
obanské války a k smíru s bolševiky, v dob, kdy
Rusko intervenní politikou teritoriáln rozdrobeno na
bezmocné ásti, kdy ruský národ po tolika obtech
ve prospch Dohody neml jediného zástupce na mírové konferenci, v dob, kdy národn-politický program armády byl splnn a o>na mla právo žádati o návrat do vlasti. Armáda erpala posilu v západní de-

I.ických

mokracii, která té doby
intervenci.

jednomysln

Oktrojcm Štefánikovým pozbyla armáda
zíká se naprosto zodpovd-

vlivu na chod událostí a
nosti za další vývoj vcí.
Nemohla-li položiti této

hodné veto

vyslovila se proti

nemravné

politice svoje roz-

dvodu

úplné fysické vyerpanosti a slabosti ruské stední demokracie), musela voliti taktiku
passivního boje' proti vlivm a snahám reakce. Vidl-li
náš dobrovolník politika typu Miljukova hledati pomoc v Berlín, na druhé stran osoby Chorvata, Semenova a Kolaka v Tokiu, dále rzná význaná jména
socialist-reformist (Kerenský, Burcev) v centrech
Paíži, Londýn, New-Yorku
a jako kontrast
k tmto všem ruským zjevm boj milionového evropského Ruska -O útvar nové spolenosti, musil se každý
pesvditi o nesprávnosti principu zasahování cizí národní armády do obanské války státu druhého a voliti
jako východisko z daných
»písnou neutralitu
a evakuaci armády«.'
Proto dobrovolnická národní armáda za tchto pov vSil)ii nemolila státi se regulérním vojskem s.
národa v úloze vytené jí generálem Stefánikem, nemohla pijmouti úlohu nájemné vojenské jednotky
v boji po boku ruské reakce proti druhé ásti tohoto
(z

—

pomr

mr
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se k odporu proti nov vyprogramu další »intcrStefánikem
gen.
voronéiiiu
''ence«. Ona ve své vtšin protestuje proti novému
lásilí na ní píichanému, proti intervenci, prodlužující

Radji odhodlala

líiroda.

)banskou válku

pekážející sanu^statnému

a

výví)ji

Ona

protestuje proti novému vojenskému
politickému vedení (»Zvláštní Sbor«), jmeno-anému ministrovým dekretem, protestuje proti odntí
)ráva kontroly, práva samostatn mysliti a prostedlictvím svých volených zástupc vyhradila si právo
dohod s vládou republiky rozhodovati o osudech
•uské

revoluce.
i

|r

irmády

i

vnitních

jejich

pomrech.

unavenému vojsku dán nový vojenský velifrancouzský gen. Janin, který mu dal noA^ou úlohu:
:hrá'nní sibiské železniní magistrály, ímž situace
irmády skomplikována ješt více. Alagistrála byla na)adána nespokojeným obyvatelstvem, bouícím se proti
liktátorskému režimu sibiských ataman a s. vojsko,
:hráníc tra, podporovalo i tyto samozvance.
jen
)od hrubým nátlakem vedoucích initel a vtšiny dstojník súastnily se nkteré ásti vojenských výprav
Droti vzbouencm, byl pece jen tím urován charikter vojska, které stavlo se tak do tábora protivník
snah, jimiž žila všechna radikální
umírnná sibiská
lemokracie a tím bylo odsouzeno k stejné nenávisti,
jako celý systém, kterému ono slouží. Armáda tak doinána ku krvavým konfliktm s obyvatelstvem a k ilm, jichž nutno hluboce litovati ze stanoviska slov^anské vzájemnosti
principu humannosti a jež nutno
náležit vyšetiti a odsouditi (innost na magistrále
]\íczitím

tel,

i

A

i

i

f-

1919-)

Své stanovisko k této linii politického vedení a svoji
vli projevilo vojsko hlavn na mimoádném sjezdu
v Jekatrinburku v dubnu 1919, kde vyteny hlavní
požadavky vojska: a) vrácení se k neutralit v ruské
575

;

prakticky projeveno passivni resistenci
vojska; b) pí-ipravy pro koncentraci a evakuaci arinádj
do vlasti bez boj; c) zachováni demokratických zízení v armád stanovených »Rády a rcsolucemi 1. \(>j
sjezdu «.
My, zástupci vojska právoplatné voleni, trvali jsme
na platnosti svých mandát, ponvadž; a) rozhodnut:
\ lady
s. republiky o »Rádech a rcsolucích T. voj
sjezdu« uinno dosud nebylo;
b) oktroj gen. Štefánika s. dobrovolnické vojsko zásadn odmítlo do koneného rozhodnuti vlády repuválce

tídili

.

blil^y;
c)

volení zástupci vojska opírali se o

armády,
chránni

l)yli

jí

pes

odpor

vedení

dvru-

vtšin)'

vydržováni

a

s. vojska na obranu obanských práv v ardobrovolnickjxh tradic, revoluních vymožeností,
snaha po neutralit, bvlo hnutím mass, hnutím lidovým;
e) i)rogram s. vojska, sjezdem hájený, je veden snahou k vráceni se k pvodní politické linii armády (neutralita) a nepíil se dle našeho pesvdení ani intencím vlády s. republiky, ani národu ve vlasti.
Obnovenou a rostoucí ruskou reakcí posílena pirozen reakce uvnit naší armády.
a) vojenský režim se sesiloval,
d) hnutí

mád,

i

b)

demokratism armády

c)

vojsJ\U vnucovala svoji

tatura

ty

se

tendenn

rozbíjel,

vli politicko-vojenská

dik-

osob (»Zvláštní Sbor«),

d)

hospodáská kontrola vymyká

e)

»C\s.

se z rukou vojska,
žurnál armády, stává
se monopolem úzkého kruhu lidí, zvrhá se v orgán
s protilidovými tendencemi, dcsorientuje vojsko v politických pomrech na Rusi
v s. republice a pipravuje pdu pro nové boje s bolševiky,
f) vojsku byla uložena tžká služba chránní nia-

deník«, jediný

politick^'^

i
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gistrály, což

pi všeobecné nedve a nepátelství šik vlád Kolakov vzbuzovalo obavy o

rokých niass
poškozovalo citeln pomr rubudoucí osud armády,
ského národa k s. republice.
Píiny umožnní vzrstu reakce ve vlastních adách a z toho vyplývajících vnitních spor v armád,
i

tkví v rzné myšlenkové ideologii, v protichdném pesvdení a v rznosti názor o úkolech dobrovolnické

armády. Uvádíme nejdležitjší:
a)

dsledek

mova

(spor o

falešné orientace na

dv

Ruska

—

Rusko ješt

z

do-

byrokratické a demokra-

tické),

nepochopení sociálního charakteru ruského mužíka a dlníka a stotožování ruské revoluce s Nmectvím,
c) podléhání vlivm ruské reakce,
d) nerespektování naším vedením princip dobrovolnictví, na nmž tvoilo se vojsko a podceování volených orgán.
Po jekatrinburském sjezdu politická situace a vnitní krise ve vojsku se piostuje: a) rozhodnutí vlády
s. republiky o »Rádech a resolucích I. voj. sjezdu«
vojska nedošlo (oktroj gen. Štefánika nebyl odvolán),
b) boj o demokratické zízení rozdluje vojsko na
dva tábory,
c) hospodáské pomry ve vojsku jsou ve stavu neb)

utšeném,
ideový rozpor mezi ruským lidem a s. arzmny orientace ruského veejného
mínní (vojsko používáno k zastrašování pi mobilisaci. k dozoru nad dlníky v železniních dílnách, k zamezování stávek ruského dlnictva, v politických kond) roste

mádou, v dsledku

trarozvdkách (tajná

policie),

naše vojenské a politické vedení projevuje sympatie režimu Kolakovu (slavnosti a bankety za úasti
e)

37
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ruských reakních vysokých dstojník, hymna »Bože,
carja chrani« pi výroí našeho vystoupení u štábu 2.
s. clivise v Tomsku),
f) s. tisk v té dob snižuje se k provokování vojska, pipravuje je pro boj proti bolševikm a pracuje
pro podporu Kolaka,
g) nedostatené spojení armády s domovem vnášelo
nejistotu o správnosti

n zapomínáno.

na

V

poínání

a tížilo

dojmem,

že je

period armáda poznává, že stává se nástroem imperialistické politiky spojenc a prmyslov obtéto

chodních kruh sibiských. Chápe, že je jedinou reelní
vojenskou silou v Sibii ve službách reakce, která pod
heslem »Obrození Ruska« uskuteovala jeho dlení
na kolonie (invase Japonc na Dálném Východ). Spojenecká vojska na jihu
severu Ruska vyjádila rovnž svj protest proti zasahování do sociálních boj
Rusku (viz francouzský parlament v lét .1919.)
Proto zvedá se s. vojsko znova k protestu a vysílá své zástupce na sjezd do Irkutska v ervnu 1919.
Jednání sjezdová vedla k dohod s politickým plnomocníkem B. Pavl, který však ani jednoho požadavku
dohody nesplnil a všech 53 volených zástupc vojska
dal uvzniti, pozdji internovati a pedati vojenskému
soudu. Protestující delegáti byli sproštni ádné vyšetující vazby, znova internováni a dopraveni do Vladivostoku. V tomto nezákonném stavu byli jmenovaní
zástupci drženi šest msíc. Iinternováním volených
zástupc vojska získala reakce o jedno období (by
krátké) více a pln využila tohoto asu k bezohledné
persekuci stoupenc demokratických ideí:
a) demokratická zízení násiln likvidována,
b) dvrníci, lenové plukovních zastupitelstev a
politicky exponovaní dobrovolníci násilím odváženi
k soudm, pekládáni, neb naznaováni k evakuaci,
i

v^

,

i
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do událostech irkulských z úedních míst
stojnických kruh vojsko' tendenn informováno jako
o akci bolševických a nmecko-židovských agent,
d) v plucích massové degradace, jednotlivci vyluováni z vojska 1)ez soudu, zaazováni do pracovní
družiny, celé roty protestujíce, skládaly z1)ran, nebo
l)\lv odzbrojován v a posílány z rayonu armády
ilo Vlailivostoku (pt rot 4. pluku, ásti 7. a 8. pluku
a 1. úderného praporu), nebo na práci do uhelných
dol (dv roty 11. pluku, ást 5. pluku na Anžerských
dolech u Mariinska), takže poet persekvovaných doc)

i

bu

3.000, ímž na as utrpla intensita
demokratického ducha armády.
Tento doasn}^ neúspch demokratických element
armády byl zavinn také tou okolností, že s. dobrovolník byl nucen vésti boj na dv fronty. Reakce vnit-

brovolc ítá na

ve vlastních jeho adách pedstavována jeho vedepolitickým, vojenským i redakcí »Cs. deníku«
v Sibii, opírajícími se na vtšinu dstojník, kladla
tuhý odpor každému volnjšímu projevu, svobodomyslnjším snahám i obanskVrni jeho právm, provádla
niím neodvodnnou persekuci každého názoru, jenž
nepocházel od oficielních pedstavitel a ne1)yl profiltrován redakcí »Cs. deníku« (Dr. Kudela).
Tato vnitní reakce nikdv nechtla uznati zákla(hií
ní

ním

práva do1)rovo]níka, totiž: ml-li on právo dobrovoln
vstupovati do armády a v kritických dobách její existence umírati, ml
právo rozhodovati o svých vnitních pomrech a spolurozhodovati o svém osudu spoles vládou republiky. Vojsko, cítíc morální zodpovdnost za vytvoivší se pomry v Si1)ii ped svým vlastním svdomím ped soudem svtové demokracie, snažilo se paralysovati snahy teinné reakce a provésti bilanci své innosti v principech mravních. Nutno však s
politováním konstatovati, že bylo na as odhozeno
ui

n

i-

i
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mleno vedením

i

štáby, které po

Stefánikov

»sestát-

nní« armády provádly systematické protekcionástvi
pi obsazování úedních míst a ^necítily zodpovdnosti
za nehumanní iny nkterých ástí vojska na sibiské
magistrále (pálení vesnic, drancování, tresty smrti).
Cs. reakce na Sibii, svázavši úspchy své politiky
tsn s osudem reakce ruské, byla odsouzena nutn
k porážce. Ponvadž vývoj vnitních událostí ruských
odmítl píke restauraní snahy ruských monarchist
a politických zpáteník a zdiskreditoval intervenní
politiku spojenc, akceptují ruské demokratické strany
na Sibii idee státní prakse, vzniklé a provádné v centru evropského Ruska.

Armáda

pozorovala, že v ruské veejnosti na Sibii
nastal veliký myšlenkový obrat, píznivý míru s bolševiky (ruský tisk, pomry mezi lidem), ve prospch
ukonení obanské války vbec. Idee »spojení všech teritorií Ruska, emancipace od vliv spojeneckých«, rozvinuty ve veejnosti v plném rozsahu i palivosti.
Nedovedla-li oficielní politika s. vojska tohoto dalekosáhlého obratu v nazírání ruské veejnosti na obanskou válku pochopiti, nemla ani práva, pidržujíc
se ztrnule stanoviska intervence (politiky donucováni
a trestu), initi tak budoucí pomr s. republiky závislým jedin na úspchu pedem už k porážce odsouzené reakce.
Cs. armáda, vidouc v praksi onu obrovskou zmnu
orientace širokých mass ruských, vidouc všeobecn
úplný politický a hospodáský rozval, vedoucí k porážkám na front, uvdomovala si, že žádná ozbrojená
síla cizák nemže zadržeti vli mass, snažících se
osvoboditi se sociáln i politicky, le cestou úplného
vyhlazení a všeobecného zniení revoluního charakteru ruského lidu, jemuž idee sociální spravedlnosti jsou

náboženským krédem
580

života.

Proto es. armáda žádala už na jaic r. 1919 prostednictvím volených zástupc zastaveni veškerých boj
v Rusku (neutralitu mimo sebeobranu), koncentraci
armády v neutráhiím i)ásmu a nejrychlejší evakuaci
bez boj pes Vladivostok.
Konstatujeme, že program armády: »neutralita, koncentrace a evakuace bez boj« byl programem volených zástupc II. voj. sjezdu v Irkutsku a nebyl-li tento program realisován, nutno hledati vinu v jejím vedení, které dosud nevzdalo se svého programu, t. j.
probíjeni se na západ v tsném kontaktu s ruskou reakcí, vzdor jasným direktivám vlády s. republiky a
prohlášení presidenta T. G. Masaryka »o neutralit s.
vojska na Sibii«. Program sjezdu byl tendenn oddalován a inspirovány nové úklady se strany B. Pavl,
jenž ješt v íjnu 1919 dovoluje si vyjednávati s minist.
pedsedou Vologodským a gen. Diterichsem o optném
použití, by i ásti s. vojska na front ped Omskem
za žold ve zlat. Pozdji ministerský pedseda Pepeljajev prohlašuje v Tomsku, že »Ceši a Slováci souhlasili pijati ochranu železniní magistrály od Krasnojarska do Irkutska do léta i920«.
My vidli podstatu sporu s. armády s jejím oficielním vedením ve srážce dvou hledisek na problém Ruska: ve srážce reakce s demokratickou armádou, která
žádala pro Rusko možnost uskutenní prrncipu »sociálního seburení«. V dsledku toho žádala nejrychlejší evakuaci východem (pes Vladivostok) bez boj.
Její politické vedení však, jsoucí v podruí cizích vliv,
vykonávalo všemi možnými prostedky nátlak na armádu (hrozby, sliby) pro návrat smrem západním,
který by vyžadoval zbytených obtí a nových boj
se sovtským Ruskem. Bylo zejmo, že podobné dobrodružné snahy musily skoniti týmž nezbytným osudem jako pokus dosavadní. Pesvdili jsme se o ne581

;

možnosti uskutenni stedních s. mítek v kontrastech ruských.
My voleni zástupci na II. voj. sjezdu, nemohouce vohti cesty revoluce (mezinárodni postavení republiky),
rozhodli jsme se pro passivní taktiku v pesvdení,
že zoufalý výkik armády bude uslyšen a pLn pochopen v národ, v jeho vlád i v delegaci s vdcem F. V.
Krejím, vyslané vládou i presidentem k sibiské ar-

mád.
Jako volení zástupci vojska odmítli jsme vypovídati
z dvod jejich vcné nepí-

ped vojenskými soudy
slušnosti, jelikož:
a)

byli

ve vykonávání funkcí volených zástupc vojska
jsme imunní (»Rády a resoluce I. voj. sjezdu«,

hlava
b)

II. §

byli

I.

pro armádu
I.

z

pomry

tžkých

Odbokou CSNR,

gen. Štefánika
vlivy reakce vbec;

ností
3.

a 2.),

jsme

donuceni hledati východisko

pomr

krise,

zavinné:

nedbavší ústavy armády, 2. in(zrušení demokratické ústavy),

vykonávali jsme vli armády, protestujíce proti
chránní sibiské magistrály a nemohli jsme jako voc)

lení zástupci vojska, chránící jeho ústavu, uznati

kom-

petenci soudu, jenž neml pravomoci, nebyv zízen
v duchu ústavy (ády a resoluce)
d) vojenské soudy jsou soudy trestní a nemohou tedy ešiti otázku sporu s. armády s jejím politickým

vedením;
e) prohlásili jsme, že budeme vypovídati Národnímu
Shromáždní, event. jeho delegaci.
Po píjezdu poselstva vlády, od nhož vojsko oekávalo rozešení krise, informovali jsme leny delegace
o všech potebách i požadavcích vojska, protestovali

jsme proti naší intervenci
pcrsckucím ve vojsku, pozdji nkolika pípisy oznámili jsme jim naše stanovisko
i
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-

miino n. (Náš spor
i
Gajdova
akce ve Vladipolilicko-právního,
s hlediska
vostoku).
Jak okouzlily štáby s. vojska gen. Štefánika, tak se
k

rznýni událostem ve vojsku

jim

podailo pesvditi

ást Poselstva vlády s. reV. Krejím. Mluvily o naivnosti,
i

publikv v ele s F.
bolševictví, zaprodanosti a židovství projevivši se oposice. Vojsko uklidovaly vyhlídkami na jakási privi-

legovaná místa v republice, fanatisovaly je poukazem
na stav republik}-, nehotové hranice, valutu atd.
Práv v dob naprostého chaosu (kdy Kolakova ar-

zniena a spojenci mní orientaci vzhledem
k pomrm v Rusku) je odvoláván bývalý plnomocník B. Pavl a ped svým odchodem podpisuje »Memorandum«, adresované spojeneckým zástupcm, pizná-

máda

je

vající

úplný krach politické Unie, jím vedené, akt ne-

dležitosti, vysvdení politické nezpsobilosti, vnucující vojsku pesvdení, že všechny obti,
pinesené jím za celou dobu ochrany magistrály roku
1919, byly marný, dávající jist zadostiuinní všem
tm, kteí tyto události pedvídali, naléhav ped nimi
varovali a za svj názor trpli.

obyejné

Akoliv vtšina armády ped Poselstvem vlády vynám, jako svým voleným mluvím, svoji dvru, rozhodlo Poselstvo, podléhajíc tlaku vojenského
že
vedení (Hilbert: »Naalstvo nekapituluje
.«),
i

slovila

.

.

máme býti co nejdíve dopraveni do vlasti a naše vc
má býti pedána vojenským soudm domácím.
Z uvedených již dvod vcné nepíslušnosti vojenských soud protestujeme proti rozhodnutí Poselstva
vlády v ele s F. V. Krejím v našem ideovém sporu,
projevujícím se snahou armády a její vlí: vrácení s:^
k pvodní neutralit, dané prof. T. G. ^íasary' e'^^
(v dob, kdy zmizely dvody jejího porušení), v obr:
tradiní konstituce armády dobrovolnické, t. j. za-

n
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chováni principu spolurozhodováni a kontroly ve vlasta ve snaze- nepekážeti vývoji vnitních ruských záležitostí a pedáváme tento zásadní spor s.
armády na Sibii k rozhodnutí vlád s. republiky.
Jsme pesvdeni, že jsme pracovali souasn s s. lidem ve vlasti, ve smyslu lidových práv, o zachování
plod revoluce a pokroku, v intencích historie s. národa, ve smyslu direktiv, daných vojsku r. 1918 prof.

nim osudu

Masarykem

(neutralita).

Ponvadž otázka návratu armády a nutného zadostiuinní jejím lidovým principm zstává stejn akutní,
vlád republiky navrhnouti:
dány pesné direktivy
neutralit
ruských
njší
v
pomrech.
2. Armáda budiž ihned všemi prostedky
dovolujeme
1.

koliv
lity,

si

Armád butež

o nejpís-

a jakýmdopravována do vlasti, nebo není neutradokud armáda pouhou pítomností svou v -Sibii

smrem

i

intervenuje a znemožuje tak ruskému 'národu
k tvrí práci.
3.

4.

pechod

Butež armád vrácena její demokratická zízení.
Butež odvoláni všichni neschopní, nepopulární

initelé. (Gen. Janin, Dr. Kudela, ppi. Žák, Eisenberger, Závada a j.)
5. Budiž dáno zadostiuinní tm píslušníkm armády, kteí byli persekvováni za politickou innost

v Sibii.

V

zájmu pravdy a cti s. dobrovolníka v Sibii
provedena revise vystoupení, revise
sibiské anabase a veškeré innosti vedoucích initel
armády 191 8 1920 vbec a innosti »Zvláštního Sboru« (Pavl, Medek, Suchý a Syrový) zvlášt.
7. Budiž ihned vyslán .k armád plnomooný komisariát, který pevezme vedení armády a uvede v život
6.

a republiky budiž

—

uvcflcné návrhy.
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8.

Budiž poítáno

které

dokonuje

s

pevnou konstelací nového Ruska,

svoji organisaci.

9. Vládou republiky nebudiž pi^ehlédnuta hospodáská potence Ruska, jeho trh, jakožto dležitého mezi-

národního initele v brzké budoucnosti.
10. Republika nemže svazovati otázku své existence se žádnou mocenskou skupinou, která povede politiku nepátelstA'í proti

novému ruskému

státu,

s

nímž

naše budoucí styky musí býti co nejkorektnjší.
Na Ruském Ostrov u Vladivostoku, 23. prosince
11.

sjezd

eskoslovenských vojsk na Rusi.«
Podpisy.
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«

XIX.

ad

a

»Válka,
již vítzná nebo neblahá, je v první
strašlivým nauením. Rozmnožuje a prohlubuje všechny zkušenosti o život, utrpení a smrti. Zpsobuje, že
lovk poznává sama sebe daleko neúprosnji a že vidí
druhé s vtší a krutjší jasností.
»A pro také mysliti na to, abychom popustili uzdu
fantasii, pro si libovati v padlání skutena, když
skuteno jest bohatší, marnotratnjší a rozmanitjší
než kdy jindy, když skuteno jest neuvitelnjší a neslýchanjší než sen?«
(Georgcs Duhamel: Ti rozhovory, Válka a literatura.)
*

Jsme-li sami unášeni širokým tokem djin, tu ohlušuje nás chaos a šum drobných událostí, z nichž zvedají se tak zvaná historická fakta jako vlny neustále
mnících se a rozplývajících forem. Ale pece v onom
nesrozumitelném hukotu historických vln as od asu
v napjatý sluch zazvoní vám tvrdý, jasný a pochopitelný tón, na njž srdce ozve se resonancí svých napjatých
strun. Bývá. to nepatrná vc, jež ohlásí se ve vnímají-

cím poznání vašem jako zrno pšeniné v hrsti plev, jako ostrý kámen tvrdé cesty pod závjí noze poutníka
v temnu a boui. Nepatrná fakta. Ale to jsou práv ona
drobná jadérka živé plynoucí historie; to jsou ony
tvrdé hrany bránící v zátop kalného proudu pravé
linie

obrazu.

Jsou to události, které nejsou všeobecnou historií.
Události, o nichž píšeme pouze na stránkách soukromého zápisníku. Drobná fakta
nízká stébla trávy
okolo mezník na cest djin, jichž dotkla se stopa

—

jednoho
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z

chodc.

Jsou U) (irobnc slczky

huustinácli,

v

ztráccjíci

^c

dj. Soukromé cesty, na nž ne bez rozsvádíme ješt trpUvélio tenáe. Nicmén fakta,
která naleznou své svdky.
Úvodem k nim oživíme pouze ve vlastním srdci
vzpomínku na kolébku armády, na zcmljanky ukrajinské, na první šastné a blažené utrpení v nich, na
první rozarování nezmnitelnou sobeckou stízlivostí
ale
okolního života, na první vzpoury srdce proti ní;
také na první opojení bojovným rytmem pevného
kroku pružných, junáckých rot, vnených chladným
krátkého mládí armády.
leskem ocele. \'zpomeneme
Nejkrásnjší období života, plné nadjí, idyly teplých,
útulných a blahobytných besídek, rozkošné románky
v hliibinácli

pak

—

i

líbivých uniforem, hrdin msteek ukrajinských; mladé štstí jench, zahanbované bídou druhých. Potom
muka závrati nad šíleným letem revoluce, jež vybuchla
s

gigantickým napjetím.

Konen

srícení

se

Ruska

starého

a

první

samo-

statný krok do nepohody revoluní.
Setesme pedem veškeru sentimentalitu.
jest
že krev tekoucí z lidského srdce do prachu
jako déš padající do les z oblak. Oblaka také nevycedí poslední svoji krpj. Oblaka také rodí se znova
a bohatší práv ze zvlažených hor.

eknme,
zem

Zaal
už

ústup. První divise šla ješt od Kijeva a

svírali

Bachma

od severu

i

Nmci

západu. Srdce armády

vzrušen. Nebezpeí vybiovalo mladou energii.
Ešelony rostly jako zázrakem vydupány z chaosu a
spšn posouvaly se k Bachmai, který zdál se býti úzkou skulinou, kudy unikalo se ze smyky na svobodu,
od smrti k životu. Pšky podél trati táhly se skupiny
ruských voják s baochy. Byli to bývalí bojovníci sv-

bilo
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eši

vagón

kteí
s pokorou a odevzdaností osudu dokají se
svého spásného vlaku.
Na nádraží bachmaském bylo rušno jako v úle ped
rojením. Bachma byl hlavní cestou i stanicí armády,
byl ohniskem dvou front s dvojím velením: eským

tové války, které
ztratili nadji, že

vysadili kdesi z

a

i

bolševickým.
Když naše vozy posunovaly se zvolna od jihozápadu
rozlehlým. nádražím, pijela od západu dlostelecká
platforma. Na ní vyneseni nad hlavy davu, v junácké
pose s rozpálenými tváemi a papachami odsunutými
v zátylek, stáli eští i ruští bojovníci. Drželi se kolem
krku a zpívali. Co kieli, zanikalo v hluku kolem. Ale
potom z budovy nádražní na peron vpadl malý zavalitý
revoluní dstojník a zvedaje apku jako opilý kiknul
mocn do jednotvárného lomozu:
»Zdaróvo Cechi!
Eh, pokolotili Nmcev!«*)
Na to ve vzkypvším ruchu zvedl se bolševický voják na platform jako k výsknutí, ale spativ tlupu
krajan s baochy tiš-e protlaující se davem na východ, zvolal na
rozhoen:
»Kam vy
zbablci?
Nmec vám na zadek tlaí?
Co že? Vem pušku, l^ra revoluci !«
»Hoši
kiel druhý hlasem, jakoby samo srdce
i

—

n

—

—

—
jim pod nohy házel — pojme všichni, prožememe
Nmce — eši jdou námi.«
A pak ozval
Cech: »Stejn ped Nmcem neuteete. — Vyloupí vaše Rusko. Všecko vám vezme —
otroky budete ....
— »Hej —
— továriši!« — — zaúpl
s

se

bol-

bratci,

ševik.

Teprve na
*)
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Výl)()rnr,

to

z

tlupy, která

cši! Kh,

])ubili

jste

mlky
Nnic!

zrychlila krok.

«

ozval se
i

on

A

—

Ilias:

«

»K

prašiv^ec!

iKim na Sibi nedojrle!

—

Nmec

druhý: »P-ijde

— a odejde.

—

l^Jnaví se

Kusko, to není

YRŠc gubernie.

»Staí všem. ]^>ral
car ruský. Nevezme-li
Nmec, vezmeš ty
goIubik.«
A tvrtý: »Nebo tvoji Ceši.«
Tetí:

i

—

—

»vSvolo, svolo,«*)
xzdalujícími se baochy.

Za

to

když jsme

my

vzdychal bolševik, liled za
vyjíždli

spšn

na ohrožený

severní úsek, zavznly bojovné písn, a pevnji tiskla
se puška v odhodlané psti.

Pivezli zajaté Nmce. Na platform stáli dva i ti,
ale udával se celkový poet sedmi. Vyprávli o stech
mrtvých, kteí svleeni sedláky zstali rozseti po zeleném osení a rozmoklé železniní hrázi.
Zajatci byli bledí, chvli se zimou i strachem, ohlušeni nesrozumitelným lomozem rostoucího davu kolem.
Tvá onoho, jenž byl obrácen k nám, byla mladá, hubená, se stopami po skipci na orliím nose. Pohaslé
oi byly upeny v neurito pes naše hlavy jako u lovka, jenž bojí se závrati.
Pod helmicí bojovníka
zrcadlil se úzkostlivý tlukot srdce

lovka. Snad vera

ped ním tásli se jiní.
Živ mi brati potom líili výslech jejich.
Odpovídali bez úvah z bázn ped mranou tváí

ješt

vy-

šetujícího.

Na

konec položili jim otázku: »Co
dlat do Ruska?«

jste

vlastn pišli

Nmec

v odpovdi zaal nco o poádku. Ale sotva
vypustil ono slovo, zaval bolševik jako uštknutý:
*)

Banda, banda.
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»Udlej

si

ho donia!«

Kivá šavle A^ztekleji než hlas vyletla do výše a
v záptí nelidský výkik zapadl do stydnoucích srdcí
v davu. Za chvíli v rukou kohosi objevila se helmice
a jiné ruce odnášely si knoflíky blzy jako trofej na
památku.

Každý

z nás, kdo slyšel o tom, se zadostiuinním
nejhlubším pesvdení íkal:
» Zcela správn !«
A pece možná, že po blát nádraží jako tam na bojišti po mladém osení zstaly rozhozeny ržové, modré
a bílé listy, z nichž jeden nedopsaný zaínal prostými
slovy: »Liebe Mutter!«

a v

i

»Cechi pokidajut poziciju«*)

—

xDzval se náhle

pe-

kvapen neviditelný strážce bronviku, probuzený dupotem našich nohou, když jsme za temné noci pesn
v urenou hodinu tiše, s lehkým srdcem míjeli tžkou
massu na kolejích mraící se v šeru napadlého snhu.
A pece ješt celý onen den byli jsme nuceni zadržo-

Nmce spolen

Ukrajince a
a internacionalisty. První tehdy
vati spojené

bolševiky
neorganisované dobrovolnické tlupy a z neetných internacionaHst našel jsem v kritický okamžik boje tveici ukrytou za hrází, v papachách, ovšených kolem dokola
nacionálními trikolorami nmeckými a maarskými.
Stojíte-li v takovém spojenectví tyi dny beze smny, bez jídla
a beze spánku, zapomenuti na
polních strážích a jestliže nakonec místo vytouženého
odpoinku nutno hnáti v zoufalý protiútok, ponvadž
nelze provésti zahájený ústup; jestliže po všem tom
zmatený velitel opojen neoekávaným zdarem zoufa-

tém

*)
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Ccši opouštjí

frontu.

s

mli pouze

:

sil rozkáže hrstce vyerpaných
bezúelné, nesmyslné pronásledování po zorané,
tu není divu,
rozmoklé ploše, otevené jako stl
bez vnjšiho nárazu linie,
že v jednom okamžiku
zane se sesouvat, jako pires míru vyhnaná písková
hráze. Nejprve s ki^ídel, aby pak najednou srítila se
celá jako bezvládné tlo po svahu. Nic na svt nezadrží takovou vlnu.
Lidé odcházeli zpt bez píkazu zvolna, tžce a tup
pod zbsiljan štkotem desítky nmeckých kulomet
a dl s pohrdáním k nebezpeí, jaké rodí pouze smrtelná únava. Nezbylo než omeziti se na záchranu ra-

lého živelného napjctí
lidí

—

i

nn 3xh.
Byl už podveer. Z naší fronty pouze jedno bolševické dlo na platform obhlíželo obzor ped sebou
a houkalo nemíené rány k severním nebesm. Nmá,
vzpímená silhoueta jeho velitele petínala jasnou štrbinu na západní obloze. Za ní klidn dýmajíc lehkým,
naržovlým oblákem, íhala lokomotiva, chránící
svojí hrudí nakládání ranných a vysílených.

A v tu chvíli zaslechl jsem táž slova jako ráno, s týmiž záchvvy pekvapení a strachu: »Cechi pokidajut
poziciju.«

Volal je rozilený železniní hlída komusi do oken
strážního domku.

Když pak mrazivé

druhého dne pozdravilo daleko už za Bachmaem náš ariergard v promrzlých
nákladních vozech, se skehlými údy a palivou žáelistí po kusu chleba, ale radostné
dostí žaludku
vojska a hrd pijímající pozornad záchranou sebe
nost ruských úad, tu tam nkde bolševik jakýsi volal
nám z peronu
»Kam vy jedete?
Nmci jsou pece tam! Vy nás
ošidíte
vás oklamou. Vy jedete nkam na Don
jitro

i

i

—

—

—
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«

i ert

vi

kam;

— pamatujte, soudruzi, my ješt navzá-

jem do sebe budeme

stílet.

»Idiot«, pomyslil jsem si zlostn.
Ale slova
tón jejich hluboko zaboila se do bezvládného mozku, který marn pokoušel se je setásti,
jak bývá, je-li lovk unaven do mdlob.
i

nádraži bylo peplnno vlaky. Na sousední
koleji stál bolševický intendantský a muniní vlak,
smující k front, z níž my jsme pijíždli. Hlídal ho
oddíl
Mezi furiantskými tváemi typických
nmeckých
zasednuvších s panským gestem
civilisovaného západníka v sedlo ruské revoluce, povýšených nad domácí okolí, byly i asketické tváe skutených revolucioná. Okolo tch kupili se eští dobrovolci k pátelsk^^m hovorm o bojích s Vilémovými
žoldáky a o mezinárodn revoluních heslech. Jeden
z nich, starší už
od Rýna, otec rodiny s poctivou tváí zdravil s respektem
dstojníky eské.
Pijímal zpsobn cigarety od Cech a opakoval všem
jednu frázi: »Wir mssen unsere Arbeitersache hochhalten«*)
Jakési

Nmc.
mšan,

Nmec

i

———

*

Zprávy o prvních srážkách na linii pišly práv do
únavné jednotvárnosti bílého sanitního vozu a vzrušily
proto dvojnásob. Jsa po malé operaci
v podstat
zdráv, nepatil jsem k tomu uzavenému svtu zmrzaených, cizích všem zdravým, nžných a pozorných
pouze k sob navzájem. Cítil jsem se mezi nimi opuštn. Nebo tžišt jejich života bylo v minulosti, moje
ješt v budoucnosti. Oni žili už tím, co bylo, já ješt
tím, co bude.
*)
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Musíme

si

naší

dlnické vci

vážiti,

ji

udržovati v úct.

\^

odpolednícli

vyerpaH již všecky
vnjším svtem, usedala

hodinách, kdy

nutné výmny myšlenek
mezi onv úzké stnv zatajená tišina. l)ílá, pohroužená
sama v sebe, zei^cná pouze dechem slabých prsou,
Život zdravých z vcní dolétal sem v chaosu jako
kroky neznámých po krytu hrobky; šum májového
dne bil o stnv vozu jako moi*ské vlny o stny opuštného korábu. I paprsek jarního slunce stydnul na
bílých plochách, vadnul a rozplýval se v bílých ods

razech.

Mojí
celý den

bylo visuté lžko, z nhož
nehybné šikmo vzhru trely obvázamé pa-

vyhlídkou' tu

hýly holenních kostí, pipevnné pevn k podstavcm.
Nkdy rozkvétaly jako stvoly kvtem rudou skvrnou
krve promoivší obvaz; nkdy na ozáené pikrV^vce
v zátop bli zahoely složené prsty ubožáka jasnrudou krvi pod prsvitnou kží.
Tžko tu bylo. Beze zpráv, o samot, s vlastními my-

šlenkami.
Toho dne, kdy neoekávan byl obsazen Celjabinsk,
utekl jsem na vzduch, ke zdravým. Tam bylo klidnji.
Na koruny strom svítilo odpolední slunce, za plotem
zahrady hrály si bezstarostn dti a na trávníku u kolejí vyhívali
se rekonvalescenti a ošetovatelé.
Za to na druhé stran smrem k nádraží bylo prostranství na výhybkách zaplaveno hlouky lidí, jakoby
život vzkypl a v záptí ztrnul. Hlouky nepozorovan tály a nepozorovan se rodily. Jádrem jejich
byl nejastji Cech, vysvtlující události a vybízející
k vlastenecké válce s Nmeckem. Lidé kolem po vt-

tam

šin mleli, pozorn lovíce všechna slovka. Tváe byly
starostlivé. Železniái ješt váhali podporovati Cechy.
Znepokojená srdce bála se namítat a radostná krila
se opatrn.
Slušnji obleení lidé v davu mluvili ohniv ne proti
38
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Cech. U naší skupiny
dlouho
jež'
mlky a vzrušen naslouchala
in' áni, najednou vzchopila se a zadýchan, ervemkr.'ila vášnivá slova o hanb velikého Ru"íc se
a a cti malých Cech. V davu
k tomu kývaly se

sovtm,
i'^"'n?i

s'

ale

za dobré právo

"láma,

i

r.dVy starostlivé hlavy.
A^e pojednou v pomlce,

jež nastala uprosted neuspoádaných vt enice, ozval se hlas:
^^Da barya, Cechi tvoji to možet by
charaši, no
-^ns^é nich to u nas opja kazackaja nagajka budt.«*)
'^um souhlasu, vydechnutého pímo z uvolnného
srdce davu, provázel ona slova a rázem zahovoilo
nkolik jiných nesmlých hlas odporu.
i

—

i

Na druhý den v tutéž dobu na stanici eši vydávali
ukoistné v mst zbran skupin kozák, která pijela již v uniform ze stepi.
Tehdy spáchal jsem první pestupek proti víe.

——

my

jsme byli schopni organisovat ruskou
r voHici a zorganisujeme ruskou protirevoluci,« ekl
jsem jednomu z horlivých bratí, nevda ovšem, kdo
je tím vinen: my i sovty.
Jisto by^o pouze, že je vojna a že bude rozhoená.
Zejména když navonné rozkošné »sestry miloserdija«
pivezli z Mias první naše ranné a s nimi vrohodné
zprávy úastník krvavého pepadení ve Zlatoúst.
»Ano.

*

Dohonil jsem pluk už po prvním vítzství, ale živ
si pedstavuji drobnou episodku jeho, již s humorem
líili pozdji v pátelské spolenosti:
Jak smšn, pozvedajíc špinavou sukni, skákala po
trsxh bažinaté louky stará bolševická »sestra miloserdija«, když ji veselý kozák na koni hnal od ná»Ano, paní, tvoji Ccši snad jsou
nás opt kozácká nahajka bude.«
*)

11
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i

dobí,

ale

po nich

draží k lesu:

kudy

šla

—

gubernie«.*)
staila ostatním, sukn se
tovný kozák pro obveselení

liyl^^vské

a

—

cesta do »nu>
Pestrašená ženština totiž nejak íkal

mezi nohy a žerdruh hnal jí kon na paty
hrál nahajkou kolem rozcuchané hlavy.
jí

pletly

*

U

Alariinska, kde Gajda v dob jednání o mír pij)ravil prvou svoji ofensivu, mli jsme štstí. Obránci
odnauili se ostražitosti a pidlouhým

pímím

sovt

vykli myšlence na

pesn

koncem
pekvapení
bvlo
s

konený

pímí

když jsme se
hluboko v jejich týlu,

mír. Proto

objevili

Nepehledný terrain a veliká pomrn rozloha bojišt promnila
bitvu v prvních okamžicích v nepehledný chaos útok
a ústup. Pi tom jedna z odtržených skupin vedrala
se na týlovou stanici. Možno si pedstaviti pekvapení
u štábu v houževnat hájen^xh zákopech, když z týlové
stanice v odpov na situaní zprávu telefonují eši:
»Jste obklíeni se všech stran. Nechceme však pelévati zbyten bratrskou krev. Vydejte okamžit zbran
Cechm. Zajatce Nmce a Maary zatknte !«
potom na nkterých místech pední linie
Jestli boj
trval až do veera, byla tím vinna velká rozloha, ídké
a

zmatek

jejich dokonalý.

i

obsazení a špatné spojení na front.
nás, jakmile obrnný vlak, vypuzený ze stanice,
zmizel za východním obzorem, nastal onen okamžik,
kdy po vzrušení boje mkce a radostn vrací se do
srdce mír plný omládlé lidskosti, kdy hlásí se zapomenutý hlad
únava, objevují se malé ohýnky mezi
hroudami a v dolíkách a zavoní horké koenné konservy. Lidé sbírali zajatce zdravé ranné, hubovali doza to,
bromyslné Rusy,
»hloupé agenty Viléma«

U

i

—

*)

38*

i

—

na smrt.
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«

:

«

že bráni Cechm v cest ku svobod a podlovali je
dobrácky cigaretami a chlebem.
V tu chvíli do staniní místnosti vpadl ordonanní

voják
»Náel'nika štábu pivedli «
Pod písteškem, provázen jedním z bratí, stál lovk
bez furažky, v prosté vojenské rubašce bez odznak,
v kalhotách, jaké se nosily do holinek, ale v nízkých,
rozšnrovaných botkách. Pravdpodobn pišel k nim
už zámnou v zajetí. V jeho vlasech a na tvái byl ješt
prach ze zákop. Pohyby jeho byly tiché,
skromné. Pravil:
»Jsem náelník štábu oddílu, Baryšnikov.«
»Prosím, vejdte.
Vás zajali ?«

vdom

—

»Já sám pišel.
» Mnoho vás bylo na front ?«
»To se zpravidla nepovídá
ale rozhodn ne více
než vás.«
»Byli Nmci a
s vámi?«
»Myslíte internacionalisté
Austrijci? Ne mnoho,
snad eta. To je panický lid
.«
»Kde jsou?«
>^Nevím. Snad utekli, snad v zajetí, snad se ješt
brání. Já sám šel po trati pímo k vám. Jsou u vás
v zajetí naše ženy
sanitárky?«
»U nás ne. Snad jinde.
Vy jste dstojník?«
»Bývalý podporuík, potom len zemdlské koni uny.«
»Jak že?«
»Komunista. Zaali jsme už se soudruhy zemi orat.«
»Snílci!
A sedláci zde jsou {>roti vám. Vítali nás
pívtiv a vás proklínal i.
Máchnul rukou s trpkým výrazem v tvái:
»Nevte!
To je takový národ. Pijdeme-li my

—

Maai

—

.

—

—

—
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—

.

—

««

«

puškami, nás vítají a vás proklínají. Oni prcce nosili
nám zprávy o vás po celou dobu.«
Zpráva o zajetí náelníka štábu pivábila do pí^edsín pod okna mnoho zvdavých. Vešel železniní zi^ízcnec, jenž se byl odvážil už vylézti ze sklepa a pozdravil se se zajatcem rozpait.
poozval se náhle Baryšnikov
»Prosba k vám
šlete svoje lidi pry: ne]>íjemno, hledí-li na mne jako
na lapeného dravce.
s

i

—

—

Brati

se

neochotn

rozptýlili.

vy s námi koflík horkého aje
»Prosím, vypijte
chleba.
cukrem. Mžeme vám nabídnouti
Zajatec vzhlédl udiven. Neporozuml.
i

s

i

»Požalujsta.«*)

Usedl

s

díkem. Naproti

nmu

sedl lovk, jenž byl

vykázav se jakousi blogvardjskou
legitimací, zstal na svobod. Na Baryšnikova nepohlédl a nepromluvil. Ten pravdpodobn pokládal ho
za jednoho z našich. Když vnutili jsme mu vtší kousek cukru, pemohl náhle rozpaky a ekl se zápalem:
»Vaši vojáci jsou nádherní, dovolte vám blahopáti
operace byla výborná
ale co dláte, co vy dláte!
Nechcete-li jíti s námi, pro nejedete v míru z Ruska?
Co vy dláte? Projedete-li tak jako dnes celou Sibií, ubijete revoluci, zadusíte rudou Moskvu.
Namítlo se mu, že ne my, ale Nmci v Moskv zazajat téhož dne, ale

—

—
—

oprátku na šíji revoluci. Odporoval. Mluvil s nadšením o ideálech revoluních, s vírou v sovty. My pak
mli svoje námitky, svoje pochybnosti, a tak uprosted
zapomenutého boje za kypícím samovarem rozpedla
se mírná diskusse dvou »nepátel«. Perušil ji píjezd
eského obrnného vlaku a kik jeho velitele: »Povdrhli

*)

»Prosím.«
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—

K

povsit! «
nám však vešel dstojník 7. pluku
a spativ Baryšnikova, pozdravil ho s pívtivým úsm-

sit

-

—

vem.
»Což vy

—

se znáte ?«

»Ano
odpovdl Baryšnikov
asto hostem v dob pímí. «

—

on býval u nás

*

Mezi

zajatci,

kteí po studené noci krili

se

k

sob

dv i ti ženy.
i
Jedna z nich, vysoká
a štíhlá, byla dcerou bolševického inovníka Kozlova.
Sloužila na obvazišti v pední linii. Vedle Rus našlo
se v tlup
nkolik bývalých zajatc. Jeden z nich,
njaký Nmec z Vídn, s neobyejn pestrašenou
v rosné

Byly

tráv jako stádo

ovcí, byly

to ty, jež hledal Baryšnikov.

i

tváí, dal se dovésti k eskému veliteli a hlasem, jenž
plazil se k stopám, do omrzení žebral o život, který mu
nikdo z nás nemínil vzíti. Ukazoval dopisy od matky
z Vídn, v nichž tato slibovala pesídliti do nové vlasti
svého syna.
Nebyla to snad ani služební povinnost, ani pouhá
zvdavost, jež pivedla mne k zajatcm ješt v Mariin-

Moji známí byli umístni oddlen. Nenaíkali
Chválili chování naší stráže, ale prosili, aby nebyli
oddlováni od ostatních. Pivedli mne do rozpak otázkou, vydají-li je eši »bílým«. Nemohl jsem jim íci, co
chtli slyšet. Zmlkli a pobledli. »Pro nás to znamená
sku.

si.

smrt,« ekl Baryšnikov. Kozlova
usedla na prynu.

tém

v mdlobách

Nakonec ješt Baryšnikov jménem všech velmi a
velmi prosil s rukou na srdci o dovolení poslati rodným
do Krasnojarska písemnou zprávu o svém osudu.
Dva z onch bolševických dopis mi pozdji censurující dstojník vrátil jako nepípustné. Jeden je psán
neumlou tžkou rukou a zaíná nadpisem: »Pismo.
598

«

Zdravstvujte papaša

ono

cliiju

i

vas.*"')

ja

vam privt zaPotom vypisuje po poádku
u Cech. Druhý je vytržený

mamaša. Šlu

ja

i

všechny soudruhy zajaté
Hst z (U*()bného kapesního zápisníku. Psán je rozilené, vehni neitehié, na dvou místech rozmazán slzami a podepsán \L K. Je to dopis mladé Kozlové. Nepsala

kam

A

rodim, ponvadž nevdla
se

skryli.

Zaíná:

po nkolika slovech o

it: »V Tomsku

»]\Iilá,

a

nesmla vdti,
dvátka.

milá moje

eském

zajetí

pokrauje

ur-

pod moc bílé gardy. Ty typy
tak svei^ep chovají se k nám! Nálada moje
pod jakoukoli kritiku. Kdyby bylo nco pod rukou, pustila
bych si kulku do ela. Kde jsme my? Kde jste vy? Já
nic, nic nechápu. Sedím jako v lese. Nemohu, nebudu
Šura
milá
psát.
napiš mamince, že jsem zdráva
a že sexítím dobe. Libám všecky. M. K.«

—

—

pirijdem

—

—

Slyšel jsem, že Krasilnikovi kozáci objevili je již
v mariinském vzení. Ale tam zachránil je ješt energický eský velitel.
Zahynuli pozdji.

Nižn Udinsku, práv když chystali jsme se k odjezdu v avangard, dohonila nás podivná a neoekávaná
zásilka. Velitel tábora v Mariinsku poslal za námi vagón našich zajatc z mariinského boje. Zbyli mu po likvidaci tábora a nevdl, co s nimi poíti. Byla totiž taková praxe, že ze zajatých obránc revoluce všecky
Rusy dostávala bílá garda, kdežto nám pipadali pouze
bývalí zajatci.
Tento neoekávaný dar v tak nevhodném okamžiku
nebyl nikomu píjemný. eský velitel stanice, petí\'

a

*) Dopis. Bute zdráv, tatínku a maminko. Pozdravuji Vás
v duchu líbám.
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zený jinými starostmi, kategoricky odmítl pijati zásilku za nás a pod svoje opatrování. »Odpráskat, odpráskat!« volal nervosn, odbíhaje za svými záležitostmi.

Když jsem
lonu, dostal
stílet!«

tehdejšímu veliteli ešekrátký a rozhodný rozkaz: »Po-

hlásil tyto potíže

jsem

Mladý velitel, jenž byl tehdy na odchodu, patil
k tomu druhu voják, kteí nahrazují chorobnou poddajnost a nervositu na front zvýšenou horlivostí a
tvrdostí pi služb v týlu. Všecky námitky byly marný.
Moje rota byla ten den pohotovostní, proto exekuní
pipadl úkol
s dstojníkem urena z ní.
eta

Mn

i

pijati zásilku a vydati 13 lidí k exekuci. Vím o nich
pouze, že hovoili snad všemi jazyky Rakouska: nmecky, maarsky, slovácky, rusínsky a polsky. Sedli
u okének a bavili se pohledem na ruch mezi kolejemi.
Když jim pikázali odložiti plášt, vydati baochy a
všechny pedmty, z kapes, odmleli se hrobov a
strašn zbledli. Ruce se jim zaaly tásti. Jeden z nich,
malý, zakrslý mužík s torbou na chléb pes rameno
vyskoil z vozu a jal se všem i každému se stoupajícím
zoufalstvím opakovati s neruskou výslovností stále
ja sovsm
jedna a táž slova: »Ja sovsm ruskij

—

ruskij.«*)

když u východu objevil se
mj známý Vídeák; tentýž, jejž jsme v Mariimsku
krmili chlebem, jenž pozval k sob do nové vlasti již
matku z Vídn. Nmec uvidv známého, tesoucíma

Velmi nc])íjcmné

bylo,

i

i

rukama chytal se mého kabátu, žebral zadýchan s nepíetnými výrazem v tvái:
pro boha, pro matku,
pro nevinu svoji
*)
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Jsem Rns.

——

—

Kdo

neslyšel žebrati o život,

I

si, jak muže lidský hlas vtisknouti se do
prachu stop a zatnouti pímo do srdce.
Lidé mlky uhýbali s cesty, kudy je vedli, l^ruvod
šel po mirném svahu za kolejemi, okolo rov a ki^íž
našich mrtvých, zasypaných vnci a kyticemi z erstvého kvíti, k vysokým trsm kovisk, která za nimi
zakrývala obzor. Byla to místa, kam jist za jarních

neprctlstaví

veer,

nalitých vášní jako zrajicí ženství, chodili mi-

požehnané hi^íchy.
Na malém, volném prostranství, obstoupeném kol
dokola zelenými pruty, uprosted kruhu voják,
zajatci zuli botky a svlékli blzy. Ponvadž botky
s mrtvol se špatn stahují^ a blzy se olovem nií.

lenci skrývati své

Potom podle píkazu

mastoupili v radu.

Alechanicky, vyrovnávajíce se na právo

i

na levo,

nastoupili všichni, krom zakrslíka. Ten beze smyslu
toil se v kruhu jako pominut}'' psík a zoufalým Idasem tonoucího volal stále ješt ke všem i každému
své: »Ja sovsm ruskij, ja sovsm ruskij.«
zlobnou tváí,
jeden z voják, velikán se
s napaženou pažbou. Zakrslík, ohlédvykroil k

Konen

zmuen

nmU

nuv

se

po nebezpeí, klopýtl o

trs

vyezaného

proutí,

upadl a ztichl rázem. \^zchopiv se pak pospšn, ba m.lky- jal se tlaiti do ady, odstrkoval lokty
ostatní a udiven vyrovnával se v právo i v levo. Zcela
jako psík, jenž leknuv se napaženého karabáe svého
pána, se staženým chvostem tlaí se do boudy.
\'ojáci nastupovali k stelb. ást odsouzenc hle-

hem

dla na

n

nkteí

se

tup vypoulenýma, nepítomn3^ma oima;
suchýma oima dýchavin stkali; jakýsi

Rusín v tom okamžiku strašným hlasem zaúpl o milost.
Yídeák stál ku podivu klidn. Ale tvá jeho

Mj

bvla velmi

zmnna,

zvedal

oi

k obloze a vtahoval

bicho, jakoby ekal ránu do života. První z pravého
kídla, dosud tichý a mran odhodlaný, neoekávan
601

—

—

schiefit schneller
vyjekl: »Um Gottes Willen
schneller!«*)
Zaznl povel. Pušky se nepevn zvedly. Rusín za-

—

nkolik prsou stichlo, nkolik znova
naposledy
zatáslo se zadrhnutým pláem. Jedni zavirali oi, jiní
odvraceli tvá, nkteí zvedali ruce jako na ochranu
ped úderem holí; jeden byste otoil se zády k hlavním.
Prvá rozsypavší se salva probila pouze nkolik mezer v ad. »Sovsm ruskij« shroutil se po první rán
byste a pesn jako na povel a rozložil se mírn na
svém míst jako usnuvší dít. Prosby vzlykot utichly.
Utišila je z ásti smrt, z ásti pekvapená nadje.
Druhá salva porazila k zemi ostatní krom jednoho.
Ten zstal státi, vytažený na špikách jako svíce s rukama u šv a hokou grimassou ve zvedmuté tvái.
Ale potom najednou, díve než vojáci mohli po tetí
zvednouti zbra, tak jak byl napnutý, jako prkenný
panák zvrátil se na pravý bok pes svého souseda.
Vojáci bez povelu spouštli pušky k nohám. Do
podveerního bezvtí páchnoucího prachem padlo zpt
ticho vyplašené stelbou tak tžce, že až v uších zaIkal

i

—

šumlo. Zvdavý dav, jenž tísnil se za kordonem ped
kovím, jsa pítomen poprav sluchem, nevydechl ješt
z

naptí.

tichu pozvedl se se zem na pl tla druhý
kídla popravených a prosil po slovensky:
dobijte mnc.«
prosím vás
»Pane lajtnant
A dstojník, jeden z nejmilejších mi pro svoji dtskou pímost a mladistvou odhodlanost, jež drsnou
jak
»náš indián«
slupkou pokrývaly dobré srdce
jsme ho pezdívali, šel a s výrazem pohyby, jež pro-

V

tom

z levého

—

—

—

—

i

*)
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»Proboha

—

stílejte rychleji

—

rychleji!«

«

«

zrazovaly nezvratnou \nli a krajní odhodlání, dobíjel
všechny po poi^ádku ranami svého revolveru.

Vojna

A

je

pi^ece:

vojna.

— brati

vracející se od popravy, nešli už

sebevdomým krokem,

jehož rytmus víjunáckj^m
ce než nejlepší vítzná píse uchvacovala srdce kdysi na
L^krajin.
»Ale to není vojna, bratn«

tírn

»Eh

— oni

by nebyli lepší.
» Pravda, pravda
Ale unavené elo pece sklání

—

se do dlaní. Pro tedy
odpovídají bez píiny tak podráždn?
Dti, dti!
Opiky s nožem v rukách!
Druhý den ráno nemnoho východnji míjeli jsme
stanici, kde práv vyhrabovali znetvoené mrtvoly
úderník, kteí zstali na bojišti po smlém útoku v týl
protivníka. Byli prý ubíjeni ranní maarskými interlidé

nacionalisty.
Jak asi umírali

smrt

— —

—

jejich

sladí?

posledního vzdechu
gou.

oni? Uinil-li horký ideál

To
jejich,

je

pohbeným

v srdci
tajemstvím

pohlceného lhostejnou

taj-

Gajda s hlavními silami vtáhl slavnostn od severu
do Irkutska v tu dobu, kdv naše »záclona« s Ušakovem
vešla od západu do Innokentvské. Všechno bolševické
bylo evakuováno; co zbylo, oddechlo si po dnech naptí a teroru. Veer téhož dne sebrala se pak na blízku
našeho ležení místní dstojnická organisace v potu
asi lo lidí, dala si od radostn vzrušených dam naspch
našíti distinkce a vojenským pochodem vyšla vzíti do
rukou místní vládu. Do rána pak bylo vzení v našich
kasárnách peplnno zatenými. My ocitli jsme se tak
neoekávan v úloze hlída jejich.
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v

tlup bezvýznamných náhodných obtí,
vtšinou z dlnických a stedních vrstev, pouze dva
obrátíH na sebe naši pozornost. Jedním byl staiký
celé

té

plukovník, dlouholetý správce vojenské stravovací stanice. Sloužil už pi carské vlád, neodvál ho vichr revoluce, ba zstal na svém míst i pi sovtech. Neutekl
tedy ani ped Cechy. Ale udrží-li si dstojník
revoluce, je tím už vinen ped protirevolucí. Láska
prostých bývá špatnou rekomendací. Našeho plukovníka ve vzení obklopoval respekt pes jeho pezírav
chladnou, staeckou nevšímavost k okolí. Každý den
navštvovaly ho dv maliké vnuky. Sedal s nimi na
schdkách vzení. Ml-li jednu openu o pravé koleno,
druhou o levé, nevidl nic kolem sebe. Žvatlal s nimi
jako na zápraží. Cech jakoby ani vl)ec nebylo. Neoslovil je, neml k nim ani otázek, ani proseb. Zabloudil-li mu zrak náhodou tam, kde stál nkdo z nás,
Odpovídal prost, bez
hledl jako na prázdné místo
vzrušení, bez hokosti, ale nic víc, než bylo nutno. Mne
jeho chování vzrušovalo, ale nemohu íci, bylo-li pi
tom více zloby i zahanbení.
Druhým byl ruský Cech jménem Špaek. Byl asi
tyicátník. Za sovtské vlády zvolil ho lid »národním
tu platí, že udržel-li si vzdlaný obsoudcem«. Ale
revoluce, byl vinen ped protirevolucí; a
an
neodmítl-li ji, byl vinen dvojnásob. Špaek i ve vzení
nosil hlavu píliš vzhru. Na otázky odpovídal píliš
jasn a píliš zpíma, což lehce pivádlo tazatele do
rozpak. Sám na nic se netázal, o nic neprosil. Byl ruským píslušníkem, ale dával pednost eskému soudu.
Co muselo pi tom podiviti, byla ta okolnost, že k n-

dvru

.

.

.

i

dvru

mu

na návštvu asto pijíždl mladý kozáky dstojník s malým oddílem kozák. Pravil, že poznal Špaka
v dob svých akademických studií v Tomsku. Byl udiven jeho zatením a starostliv o jeho osud. Mluvil
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Špakov

nioudrosli, vzdlání a estnosti v supcrla-

Dlouho v pátelské besed procházíval se
on s námi byl pesvds ním ped vzením. Konen
en. že Špaek bude projíuštn mezi prvními.
livech ....

i

L

'

Zatím však ruská vyšetující komise propouštla jednoho za druhým: mezi prvními odešel starý plukovník,
jenž. jak se ukázalo, bvl

zaten hlavn

proto, že jeden

místní dstojnické organisace pocítil se zvláš schopzastávati jeho úad. Když mu oznámili rozhodnutí
komise, vstal mlky a odcházel se svými vnukami tak
klidn, jako by mu ekli, že je as k obdu.
z

ným

Špaek však sedl a ekal dále.
Konen pijela eská komise. Byli

"

to dva dstojníci
Gajdova štábu. Právníci u vojenského soudu jsou beztak zbytení. Jeden z nich, tlnat}^ s velikým bichem, supl a zaléval se potem v letním znoji; druhý
drobný, s prostou tváí dodával vážnosti své dobrodušné postav tím, že asto s chlubivým klidem užíval
slova: » všet, všet
všet«.
\'zali si Špaka k výslechu a nevrátili ho již. Na
druhý den Gajdova oficielní »Izvstija« oznámila, že
Špaek byl odsouzen k smrti provazem a rozsudek
ihned vykonán: že popravu »ídil« onen malý len
vyšetující komise: že jest to již sedmá poprava, kterou tento chrabrý dstojník provedl.
Tak prost stal se Špaek jediným odsouzencem
z našich náhodných
Prý proto, že byl Cech, a
aby byl dán píklad. Jak vyprávli, kráel na popravu
mlky a zamyšlen; práv tak, jak procházíval se u nás
ped vzením. Až když mu položili smyku na krk,
«
vzdychnul z hluboká: »Bože mj, bože mj
Za to potom na stnu našeho vagónu ped oima zvdavého davu padla, dusíc se vzlykotem. mladá ješt

—

—

vz.

Dáma, která ji provázela, vysvtlila mi,
obšeného pichází prositi za vydání mrtvoly

a krásná paní.
že to žena
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«

muže. Ale z úst samé Špakovy ženy po celé jednáni
nevyšlo nic, než strašným keovitým pláem perýza to, za to?*) A
vaná zoufalá otázka: »Za to
za to, za to?«
opt: »Za to
Nepíjemné mlení davu, jenž shlukl se kolem, ža-

—

—

lovalo

s ní.

Když jsem

asi

den na to na telegrafní stanici pijímal

depeše, pravil mi úedník:

—

—

nemli jste ho vale onen Špaek
dobrý lovk. « A po dlousám bez viny
hé pomlce dodal: »Ves národ achnul.**"^)
»Hm
A byl prý pece pi tom dav, který mu
»Poslyšte

—

lovk

šet.

spílal.«

Úedník mávnul rukou
co

si

a

neekl už

nic.

Ale

já

vím,

myslil:

»Kdyby

zítra vedli

Gajdu nebo tebe na popravu

—

—

myslíš, že by vám nespílal
snad týž dav?«
»Dláme hlouposti«
stojí osamocen na té stránce zápisníku.

—

*

Tuším nkde pod Sluankou ped Bajkalem to bylo;
ješt než Ušakov improvisoval na míst plán útoku.
Zmínil se mi o tom mezi jiným bratr, jenž vrátil se odtamtud.
»Kameraden, was macht Ihr!«
volával kdosi
v nepátelských zákopech. Našli ho potom mezi zajatými Rusy a íany zabajkalskými.

»Nmec?«
»Ja wohl!«

»Piprav se, brachu.
v okamžiku stojí nkolik krok ped hlavnmi
runic. Takový je zákon nezákonné války.

A
*)

**)
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Pro, pro, pro.
Všichni lidé

žasli.

se. Byl mlád a oi mu hoely.
mcine Heimat
pravil, vystavuje hru
und sagt, daR ich fiir dic Freihcit gestorben bin.«
^^y také, brachu!
Podivná vc!
Otázka tedy je: — kdo a v i vlasti bude pro svobodu žit?

Nezachvl

—

>^Griint

—

—

—

po všem tom tri týdny mírného
sytého a bezstarostného odpoinku pod ervencovým
nebem v píjemné garnison, tu neradi vracejí se zpt
k nepohodlí a vzrušením boj. Tím více, když dobou
a skuteností zchlazen^'- zápal pro novotu v ruském
prostedí ochladil stízlivými myšlenkami též ideový
zápal Cech pro jejich válku vbec. Tak tomu bylo
u nás na konci ervence 191 8, když po odpoinku v osaInnokentvské s otevením tunelu . 39 vyjeli jsme
do nových boj o bajkalskou hráz.
Po nezdaeném
frontálním útoku na tamchojské zákopy, po neklidné
deštivé noci v ješt povadlejších náladách vcházeli lidé
do tajgy pokusiti se obejitím opevnní proniknouti
Jestliže lidé okusili

d

v týl protivníka.
Tajga nás objala znavené s tesknotou v srdci. A unesla také daleko od lidského shonu. Prodírali jsme se
husím pochodem, tiše, bez hlesu pralesem, kam lovk
nezabloudí. Po stráních nahoru a dol, po hbetech,
bažinami, kovím, pes kmeny a íky. Vedlo nás slunce, místy i probleskující zrcadlo jezera, hbety vršk
sklánjících se k nmu, a ohlas bitvy tu vzplanuvší, tu
^atichající. Vysoký mech, nasáklý jako houba noním
deštm, tlumil kroky.
tišina pochodu osamocovala duše.
Tajga! Mkká, mírná, laskavá a hející. Ticho a staletý mír kolem. Prostý samozejmý mír, jaký neznají
didé.
šero, protkané odleskem slunce, plné

Mkká

Dvrné

mkkých

zelenj^-ch

hnízd a

úkryt mezi hradbami

hni-
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kmen,

za záclonami zelených stol a vtví, jaké
jindy bourívá mladé srdce milostnou touhou a žene
krev do spánk. Šavnatý podrost posypaný zlatem,

jících

propadlo korunami strom. Mladiké jedle stojí
v
v kruhu i skupinách jako dti zamilované do
lesklých tretek a naškrobených sukének. Mateské
hvozdy šumí štstím nad nimi. Z vysoká hledí na
modré oi oblohy s pápeím beránk a asami par,
vylíbaných z Bajkalu jasného a rozmarného jako každá krasavice.
Kdesi daleko za námi obas klepne rána vysíleného
boje, hvozdy i hory podávají si ji, nicotnou v rozlévajícím se smíchu a vrhají kamsi daleko v jasnou bezjež

nm

n

dnu za obzor. Každá
tu

smšným malým

míru

a radosti.

Tu
vci

tch smrtonosných ran stává se
vzdorem, zapadnuvším do moe

z

z

ností.

se

tžce umírá bez opojení ideálem. Tu

lidských

mst zahanben

Co

zítra

l)U(le

minutu ptala

se tu

na úsvit?

srdce.

stojí

—

ped

i

veliké

svojí nicot-

úzkostliv každou
jim vzdechy

— Odpovídaly

tesknících duší.
již pozdní chladný veer s oranžovým západem
námi, když se zatajeným dechem a tlukoucím
srdcem, rám na rameni plížili jsme se k trati. Bylo
slyšet ztrácející se skípot vozových kol a hlasy rozndouvajících.
V napjatém tichu náhle na pravém kídle kdosi hlasit zahovoil a hned na to v temnu teskla rá'na. To
byl poátek. V záptí na to zajeela celá tajga tisíci
ohlasy; polekala se pekotnými plameny výstel a pobledla dýmem vycházejícím z hlavní.
Brzy sice erná hutná noc sj^outala boj, ale zadusiti
ho nemla sil.
vSlunce vycházející ráno od Tanchoje pozdravilo nás
v bažinách, chvjící se neodbytnou zimnicí, jako vítze.

Ryl

ped
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«

«

Pres ui)uslCMié zákopy na výšin ped námi pecházely
práv proídlé dstojnické roty ruské a po trati cválal
k nám oddíl kozák. Zvdav rozhlíželi se lidé po noním bojišti. ídký les, bažiny s ohoi^elými paezy a trsy
kyselých trav, zdupaná tráva na svahu za námi, kudy
jsme prošli, rozliázcné souástky výzbroje, nkolik špinavých mrtvol se sklennýma oima, zelenými rty a
zkaženými, odpornými zuby. Jakýsi tžce ranný, stelený již ráno, ležel napí pes kolej tváí v kamení
a vyl strašn nepíjemným hlasem; nikdo ho nezvedl
a nikdo nedobil. Byl z rudých.
Nkolik zajatc krilo se v píkopu. Mezi nimi oj^t
žena. Kozák zastavil se u nich, seskoil s kon, poklonil
se bujn a ekl: »Pogulajem, baryša, požalujsta.«*)
Pak zmizel s ní mezi podrostem.
Na eské duši bylo lehce. Byli jsme tu, živi a opt
blíž k východu. Byl to náš úspch a cítili jsme, že jím
pekroen vrchol anabase, že vycházíme za Bajkal. Na
pochodu dále k Tanchoji, odpovídali jsme už radostí
na radost bajkalské pírody. Pi malé zastávce ped
osadou rozbhly se bezstarostné pohledy po jezee. Na
jednom míst Bajkal rozerval páry, do nichž na chvíli
zahalil se den, a blesknul odtud jasem jako v šeru náhle odhalená díví hru. Radostí ozvaly se i koské
hrudi pod sedly kozák stojících opodál.
\^ té chvíli k nim picválal kdosi roz jaený z týlu
a ke
dolétl takový rozhovor:
^Zdórovo zakriala,« ekl vesele ten, který pijel.
»Co je?
Ach,
vy o té žen?«
»Zapsali ji do vydání.
Poádn zakiela.
Eh
a jak on al
ráz v zátylek a potom pes ra-

mn

—

—
—

—

—

—

ety

— takový mladý, živý.«

meno!

»Hm,
*)

39

to je

kozák

»ProjdciTic

se,

z

prvé

sleno, prosím.
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«

»Ano,
všimnul.

lodc!

—

«

—

«

nevím, jak se jmenuje, ale' já si ho už
seká a pkn, úhledn.
Mo-

—

On výborn

V

Tanchoji tu tam se ješt stílelo. Kozáci »istili«
osadu. Po zaprášených ulicích ležely teplé mrtvoly.
Jedna ped železniní školou se ješt^ hýbala. Uvidv
to kozák, mnul ji kopyty svého kon peliv a tak dlouho, až se uklidnila docela. Hlava mrtvoly pi tom zmizela v krvavjxh hadrech a do ulice ze stínu zasvítilo
bicho a silné krásné nohy. Jakýsi staík zastavil se
tu a uvidv Cechy opodál, okázale proklínal: »Iš
i

merzavec dogulal

—

—

maa

dvká,

Možno u vás dostati aj?«
erné rozcuchané díví hlavy,
»

otevené okenice.

Oi

se

prokletý.

tázal se

mj

spoleník

jež vynoila se z první
usmály prostou pívtivostí:

»Prosím, vejdte.
Pinesli nám samovar, cukr, vejce, bílý i erný chléb
a zavaeniny. Rozcuchaná díví hlava ukázala se píjemnou hostitelkou. Vypravovala ochotn. Studovala
na kursích, uila potom, a te v tchto dobách je nejlépe doma.
noci nespala, tetí den se už nemyla.
Od té doby, kdy zaaly boje.
nich, v téže komnat,
byl štáb rudého oddílu. Velitelé jsou ideoví, nadšení
lidé, šlechetní lidé, ale vojsko je neuviteln zchátralé.
Ani tresty smrti nejsou s to, udržeti poádek. Sami velitelé zoufají nad ním. Hlavou ochrany byl vysokoškolský student. Jak se vyjádila bez rozpak, byl to
»prekrasnyj elovk«.*) Pedevírem byl celou noc
v zákopech a vera celý den. Veer v domnní, že útok
bílých je opt odražen, pijel k ní do Tanchoje, práv
když zaala noní stelba. Vojáci, jichž v Tanchoji
v záloze bylo prý asi ti tisíce, zachváceni panikou už

Dv

U

*)
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Výborný lovk.

pod vlivem slechu o akci Ušákova v týlu u Posolské,
odmítli jíti na pomoc k zákopm a poali naopak samoinn vypravovati vlaky na východ. Sestika z fronty se nevracela. Velitel zoufal. Pokoušel prý se dokonce o sebevraždu. Celou noc proležel obleen tu na té
posteli, proklínaje své vojáky. Celou noc marné pemlouvali ho, aby odejel s ostatními. Chtl vzíti s sebou
násiji
naši hostitelku. Teprve dnes ráno
lím posadili ho do posledního vlaku, když již bílí stíleli do stanice
»On je vám milý?« uklouzla mi laškovná otázka.
xAno«
odpovdla klidn.

—

i

tém

—

Všechno vyprávla

se

samozejmou

prostotou, klid-

n, bez rozpak i bez bázn. Líbila se jí spoádanost
našich a bílých dstojnických oddíl, tak nepodobných
tm, jež odešly, a neskryla to také. Když pak pi odchodu s prostou laskavou rozhodností odmítla jakýjsme jí stiskem
koliv plat za uhostní, tu jist
ruky páli, aby se jí aspo hoch zachránil. IMyslil jsem

upímn

nho

na

seté

s

obavou potom pi pohledu na mrtvoly rozk Posolské, na strašné stopy

hust od Tanchoje

katastrofy,

již

pipravil

a

zaplatil

vlastním

životem

Ušakov.

Práv za rok potom
neoekávan na nádraží

uvidli jsme milou hostitelku
v Irkutsku, ekající na nástup
do vagón. Poznala mne. Jedna z prvních otázek byla,
zachránil-li se její hoch. Zachránil se.

»A kde je?«
»V tajgách s

povstalci, «

prost, hledíc mi do oí.
nepišel do rozpak.
a

ekla bez rozmyšlení klidn

ekla

to tak

—

a já jsem

Sotva utichl poslední krátký boj o Verchn-Udinsk,
vysypali se z Berezovského zajateckého tábora rozradostnní a zvdaví rakouští dstojníci. Na nádraží
39*

611

\^erchn-Udinska, opuštného ve spchu posledními
zbytky rudé Sibie, oekával nás už smíšený dav.
Bledý lovk v oteném dstojnickém plášti pokusil se
v tlaenici improvisovati pivítání. Rozechvn opakoval nkolikrát, že pichází pímo z vzení. Ruce, jimiž
mne tiskl, tásly se vzrušením jako hlas, jímž íkal
»spasibo, spasibo.«*)
oddílu pikázáno ukázati okamžit »Gajdovy bohatýry« hlavním ulicím msta. Dstojníci v ele oddílu.
UHce samy byly poloprázdny. Kdesi neustále praskaly ješt rány. lidé vycházeli ponenáhlu v hloucích a z balkon i oken bohatých
padaly kvty
a kynuly nadšen mladé i staré dámy a vážní páni.
Když jsme se zaprášení, unavení a hladoví vraceH
ulicí k nádraží, vybhla z jednoho domu s množstvím
v oknech mladiká gymnasistka s náruí velisvoje:

eskému

dom

kvt

kých skleníkových

kvt, pevlbhla svže

naše ady,

iperným zrakem dstojníky v ele odpotom, hoíc v tvái i žhouc oima, rozdala nemíc, nkolika pohyby všecky svoje kvty všem
mladým a hezkým v ad. Avšak na rohu ulice dohonila inás znova a skrývajíc rozmrzelost lhostejnou,
letmou pívtivostí, vsunula
jeden hubený kvt.
Ješt neutišil se smích nad touto episodou, když
ped námi za ohradu nádražní pešla skupina tí lidí.
Dva dstojníci ruští pohánli mezi sebou vzrušeného
pelétla byste
dílu a

—

i

dlníka pravidelné,

mn

inteligentní

tváe

s

krásným

pla-

vým plnovousem.
Co

že

dlali

pijímali

kvty

tito

v

dstojníci v dob, kdy

mst?

—

my

jsme

Mezi posledními kolejemi a prkennou ohradou nádraží v hubeném stínu dvou borovic uvidl jsem veli*)
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Díky, díky.

kou, pi)(lol)nuu kupe sena, hromadu lidských tl. Stružka ssedlé krve poínala u ní a táhla se pískem k blízké

ohrad.
*

Stará

ita dlnická,

ské, pi^ijala

rozložená proti nové, spekulantnás už bez ozbrojeného odporu, ale za to

zejmé odmítav.
na východ. Prostí

T

u inteligence
lidé

cítil

ostentativn

i

se vliv

pomr

ped ruským d-

stojnictvem vedli spory s hovornými Cechy, nazývali
naše dílo »zatja buržoasii«*) a chválili sovtskou vládu.
Náš cšelon stál již na první koleji, pi^ipraven k odjezdu, když na nádraží pivalil se dav s hlasit plaící
Žena kiíc
ženou v ele. Hledali eského velitele
a žalujíc ukazovala mi malý vytržený lístek ze zápisníku. Dostala prý ho jako potvrzení na vci, které jí,
vdov s dtmi, odnesl eský oddíl s dstojníkem. Na
.

.

.

ortografii s úmysln neitelným
odebraných vcí. Byly mezi
seznam
podpisem udán

lístku

skuten eskou

rubašky.
demokracie«, ozý»Hle
prohlídka !«
valy se zlé hlasy z davu.
Pece tedy kdosi uposlechl dvrného rozkazu Gajdova štábu! Podle nho skuten pi obsazení každého
místa v Zabajkalí mla býti okamžit, ale nenápadn
a bez velikého hluku provedena ozbrojeným oddílem
dkladná prohlídka dlnických tvrtí. Skuten
býti v nich odebrány veškeré cennosti, zejména zlato.
zlatý fond.
A odvedeny mly býti štábu na Gajdv

nimi

i

lžíce

i

»Pkná

—

—

mh^

—

*

Na poátku zimy roku

191 8 protisovtská fronta po-

dobala se zvtralé hrázi. Ucpou-li ji na jednom míst,
valí se na druhém. Sibiská protirevoluce dohoívala
*)

les buržoasie.
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ím

není už
živit.' Vzplaiiul-li nkde
plamének z popele, pohasl v záptí na vždy. Tichý Ural
usnul pod snhy a kísil v srdcích voják vidiny míru
u teplého krbu, ped nimiž zemdlívalo srdce. Mráz,
jenž promnil hvozdy v krystaly, zdesateronásobnil
v pedstavách hrzy smrti.
tu dobu ped Kungurem pod neoekávaným úderem Blcherovských i Kaširinských rudých vojsk rozletla se jako plevy na vichru celá levokídlová ruská
divise. eský centr na trati daleko vysunutý ku pedu

jako

ohe,

jejž

V

zamstnaný záchranou ohroženého pravého kídla
se sám v smrtelném nebezpeí. Velící generál
kníže Golycin zavas zachránil svj štáb odjezdem za
eku Sylvu a záchranu eského centra celé fronty
odevzdal Cechm. Odevzdav Cechm
velení nad
a

ocitl

i

i

rusko-eskými

oddíly, odevzdal jim i zodpovdnost za
katastrofu. eši proklínali takového spojence,
ale zachránili sebe a tím i Golycinovu frontu. Na snhu
bojišt zstaly desítky nahých mrtvol, sedláci odnesli
desítky zakrvácených
a my dobyli jsme si nkolik klidných hodin ku spánku.
Pivedli první zajatce k výslechu. Stráž jejich zstala státi u dveí pokoje. Zajatci byli vtšinou mobilisovaní. Chvli se strachem, zaklínali se svojí nevinou,
a žebrali: »Nubivajt, radí boga«.*) Jeden z nich, malý

možnou

odv

s

tunou, hladkou tváí vystupoval smleji. Tlail

se

do popedí, odpovídal s okázalou ochotou
nctázán. Byl prý kdysi dstojnickým ekatelem a dávno
již snažil se pejíti k bílým. Ukazoval s výrazem lostále

vka,

i

mocného k protekci, kdo v tlup
Náhle ukázal prstem do zadu: »To

dosti

bilisován.

—

brovolec
a ten také«.
První z udaných, ped nimiž
*)
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»Proboha, nczabíjejte.«

okamžit

je
je

modo-

rozestoupila

«

se pi-itichnuvsi tlupa,

zaléval
ja

se

rumncem.

«

hledl mi mlky do oí a zvolna
Druliý ekl bez rozpak: »Da,

——

dobrovolec.«
Ticho v pokoji.

»Dejte všem chleba!

Jako na osvobozující heslo vzchopili se s lomozem
na ta slova eští telefonisté a ordonanní vojáci a jali se
rozdávati zajatcm kusy ze svého chleba s onmi pravoúhlými gesty, jimiž dokoán otvírá se srdce v okamžik, kdy s radostí piznalo svoji rodnou lidskost.
obrátil se polohlasem jeden ze zajatc
»Tovariš
ke komusi do dveí
vody daj!«
Ordonanní kozák, stojící tam, kiknul: »Zds nt
tovarišej!
Gospodin!«*)
Ale žena z domácích, kterou zvdavost pivedla

—

—

—

—

druhým dveím, osmlená píkladem Cech
vzchoochotn a bžela sama pro vodu.
»Ruskij s ruskim vojujet«**)
íkala potom s mateskou výitkou zajatcm, napájejíc je po ad.
k

pila se

—

—
—
mli pijít
zahodit pušku.
— nám ona k niemu není« — odpo»A vemte
dobromysln, vdn

» Všichni

si

ji

vídali

a

teple

zajatci.

A za chvíli odcházeli tito »rudí« se šastnou tváí,
provázeni nmými, nevyzpytatelnými pohledy »bíl3^ch«
umírali stejn dobrovolci i mobilido zajetí, v

nmž

sovaní.

Generál kníže Golycin poslal Cechm za vítzství
nadšený telegram. Jaký div. jestli tu z rozezlených
eských úst uklouzla odpov, že ani my neproléváme
svou i cizí krev za pochvaly generálské, ale jedin
proto, aby té naší krve nevy teklo tu ješt více.
*)

**)

—

»Zde nejsou soudruzi!
Zde
Rus proti Rusovi bojuje.

je

pán!«
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«

:

'*^

Den na

to,

pi novém noním

boji,

rozpoutavším

se

o naše posice, pešla celá ruská eta i s dstojníkem
k protivníku.
ránu bylo eské obvazišté zaplaveno
mladými ruskými vojáky s prostelenými dlanmi a
v poledne celá ruská rota bez dstojník opustila po-

K

Kolem nás svíral se rudý kruh. Bylo teba eskými silami rychle a nepozorovan dostati se z kliky.
Ze svého nového stanoviska vidli jsme protjší
strá jako na dlani. Vidli jsme, jak proti skupin
ruských voják, která z nevysvtlitelných píin zstala
za ostatními a míila k lesu, vyítil se oddíl jezdc,
jak honili vojáky po poli a bili šavlemi pes zvednuté
nad hlavu ruce dokud neupadli.
»Ruskij s ruskim vojujet.«
Tentýž ruský lovk, který v týlu u našich teplusici.

——

nmž

nic
šek žebrá o chleba, sl, sirku i papirosu a o
naši v pepychových bytech v Jekatrinburku.
To byl také náš poslední boj. Po píjezdu do Jekatrinburku pišli ke
služebn dvrníci rot a oddíl. Prosili slušn, sami zaraženi neobvyklostí prosby,
jménem vojska, abych ohlásil nahoru stav podízených, kteí konen také prý ztratili všecky fysické
i
mravní síly k dalším bojm. Dvody rozbedly se
v hovoru o reakci, mravním i hospodáském rozvratu
ruském a o nebezpeí, hrozícím nám z jara. Až pojednou jeden vybuchl
ponejprv smle svému veliteli

nevdí

—

mn

—

do oí

»Vždy my

tu ubíjíme to jediné zdravé v

Rusku.

eská armáda, vytažená dlouhou tenkou stuhou
Omska do Irkutska, podobala se v kvtnu 1919

še,

od
zá-

praskotem jiskru na východ.
V hovoreth staniních garnison l)ouily vášn. Neumlá hrul)á slova, v nž mohl odívati se cit propalné

i
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nesoucí

s

davu, odpuzovala snad; ale slova v podstat
»délají« lidskou ideu stejn, i stejn málo jako »šaty
stého

lovka«.
Transporty, projíždjící stanicemi, nabíjely se vzrušením a roznášely ohe po magistrále, lemované již
hust troskami vagón a lokomotiv, vyhozených povstalci.

Doprava každou

chvíli vázla.

Nkterými úseky mož-

no bylo projíždti pouze ve dne a s doprovodem obrnného vlaku.
Nevím jméno místa, ale jas-n vidím ho v pamti.
Malá stanice u vchodu v povstalecké pásmo. Tra probíhá tu k východním horám terassou po levé stráni
doliny s íkou na dn, chudými pastvinami a neve-

adou devných domk. Na hebenu

protjší
strán tehdy ernaly se jakési nerozvité ješt stromy.
likou

Náš
žební

sanitní

doprav

evakuaní vlak, sloužící souasn sluosobní, byl nucen pozdržeti se tu. Oka-

mžit utvoily se kolem hlouky a zabouily vášnivé
ei.
Nepjdou z ešelon, nepjdou pálit vesnice, nebudou bojovati s povstalci. Ani krok na západ! Vypnou dstojnické vozy a pojedou sami k východu,
jestli

sjezd se nesejde.

Pistoupil jsem:

—

»A kde

jsou povstalci?«

»Kde?
vykikl se zlým výsmchem eník, bývalý stedoškolský suplent
tam, tam, tu
na koho
se tu podíváš, je povstalec. Tam
ukázal na erná
koviska na hebenu protjší strán
stavíme si stráže my a verstu dále oni. Dáme-li mv jim pokoj, oni

nám

—

—
—

—

dva!«
Dovdl jsem se dále, že dstojníci jeho ásti odešli
demonstrativn
sami na jakési operace. Mli
brzy neúspch a ranní, kteí práv pišli, pinesli žádají

tém

dost o posilu.
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«

«

—

—

nepjdem

neprohlašoval vášniv
míru!«
Rusy
v
s
mli tam lézt!
Tu jeden z nás, podporuík v rubašce bez distinkcí
nevydržel:
»Aiii

krok

My

»Skandál

ením

—

—

žijem

zvolal,

chvje

a to jste brati?!

se celý

—

Fuj!

vnitním rozho-

—

Demagog

—

sprostý demagog!
Ale v témže okamžiku do oteveného okna vagónu
tetí tídy vedle nás, vagónu syfilitik, prudce spustila
se s horního lehátka bezzubá, žlutá tvá s hubeným
krkem v zažloutlé košili a vzkikla hlasem, jenž pejako lohlušil všechno, ped nímž všichni umlkli
vk, který dlouho poslouchal, mlel a nevydržel:
»Hovada! Co tu máte co dlat? ežete dlníky a
Hovada!
Poscípejte tu!
rolníky jako jste sami.
A zmizel tak prudce jak se objevil.
Dstojník, jenž dosud mlky sedl na stupních sousedního vagónu druhé tídy, nervosn vstal a s hlasitou kletbou zabouchnul za sebou dvee vagónu.

—

—

—

zapadlém ruském svt zakyplo pímo ovzduší
všude tam, kam zapadl kus eských legií. Když stal
se jim údlem povalený život týlových garnison na

V

nejztracenjší stanice odsibiské magistrále, ožily
leskem západní civilisace. Poslední vzpoura eských
revolucioná sklonila pokorn hlavu a mladá energie
jejich vaila se ve vlastní šáv. Jednotvárné koleje
staniní ožily ozdobenými tepluškami. Divoká tajga
kolem 'nich mnila se v parky s altány, besídkami i kucviželníky, na prázdných místech zizována híšt
i

i

išt. Poádány koncerty, zábavy, cviení.

Tak

eši

jedinou tepnu protirevoluní fronty,
po níž od východu tekly nesetné vlaky s dly, municí
i

s

hlídali

podloudným zbožím spekulant:

oficielních,
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drobných

i

velkých.

oficielních

i

ne-

Drobných, kryjících

eskýcli kuntrarozvdikii a velkých, prikrvlých firmou cskoruské obchodní spolese prulckcí prostých
nosti.

Cechm

dávali vše, za pouhou pítomnost jejich na
magistrále. Dávali vše, co možno bylo dáti v ubytování a ve strav. Byl tabák, byl líh, byly i ženy. Sytí,
zdraví, zarudlí na vzduchu a slunci mohli pak drahocenní strážci celé hodiny sladkého odpoinku hledti
\
modré sibiské nebe, oživovati novými uniformami
peronní promenády a dvoiti se z nufly nudícím se

ženám.

Když však vojáci bílé fronty pešli k rudým, vlila
eský svt vlna ruské bídy od západu. Úzká

se v tento

struha magistrály nestaila pelíti ji na východ. Okolo
idyl posouvala se ruská skutenost. Bez cíle
táhly se na východ nabité ešelony hladových bženc
tyfosními.
a vlaky peplnné rannými, nemocnými
Bez léka, bez lék, bez ošetovatel odsunovali je
od stanice k stanici jako obtížný náklad. Nebylo místa
pro n. Voskové tváe jejich obyvatel plašily tžce
vybojovaný klid na linii. Nákladní vozy naplnné vysílenými, umírajícími a dokonavšími, oživené veselou
písní dravých much, slétajících se ze stinných les
slunných stepí, kazily letní vzduch, v
roztál již
dým za spálených sibiských vesnic. Nebo ne vždy
bylo možno zavas sebrati a uložiti oddlen dokonavši, ne všude a ne kdykoliv bylo dovoleno zahrabati onen lehce kazící se náklad.
2iví z tchto transport uhýbali Cechm sami s cesty mlky a cize, jako uhýbá s cesty pána otrok,
v
probouzí se bázlivá myšlenka na vzpouru.
Za to ti z bženc, kteí ve vlastních tepluškách
utekli z Jekatrinburku, kteí umli pedjeti ostatní
do Irkutska, lidé dobe živení, kteí nazývají sami sebe
solí národa, spativše vlastníma oima stav vcí v Si-

eských

i

nmž

i

nmž
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«

biri,

sadili

a s

žalovali

hlasit na Cechy: žalovali, že

domy

nejlepší byty, nejlepší

mravním rozhoením íkali

»Tolik mladých, zdrav3^ch

a nejlepší

eši

ob-

kasárna

o nich:

lidí

a

na frontu nejdou!

*

Do
ních

tžce transport nákladzavšenými zámky pod silnou stráží. Do

stanice vjíždí zvolna a

voz

se

eže pronikavý skípot a zoufalé kvílení os, zahalených v dým
zápach hoícího oleje. Velitel transportu láteí na optovnou nedbalost nádražních, dlník, na trestnou úmyslnost prvodích. Staniní úad
bez odkladu dodává zdravý vz. Pod silnou asistencí
pekládá se do nho uralská
A starý železniní úedník, pohlížeje na to úkosem,
pokyvuje hlavou a vzdychá nahlas:
»Bdnaja Rossija .«
uší

i

m.

.

.

Bylo to nkdy po tom, když Irkutská mstská duma
demonstrativn odmítla blahopáti Cechm
loským

osvoboditelm msta
závislé republiky.

—k

Mj

—

ronímu

jubileu dobytí nezámožný pe-

besedník, bývalý

trohradský mšan, toho dne oznamoval mi vzrušen
dvrné novinky. Rudí prý blíží se k Irkutsku, obsadili pr}^ celý balaganský Újezd, ruské roty pešly
k nim a vláda prý nemá, koho by poslala do pole.
Ale ku podivu. Strach v jeho tvái stával se smšným v mírných náladách kolem. Ped mámí tiché msto
za ekou, odpoívající na sklonku slunného dne v lehké
mlze usedajícího prachu. Kíž na vži chrámu rozžhavený do í^la chvl se v ní jako vzbouená tepna po
znojném dni. Pod tichými horami, ve velikém stínu
svítilo široké zrcadlo Angary jako otvor do prostoru,
v nmž utonulo slunce.
Úryvky j)romenádní hudby
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«

mstského parku jaku vlny veerního píboje

bily

o náš vyvýšený beh. V celém tom polokruhu od bílých
pízrak zabajkalského Chamar-Dabanu až ku nízkým, lesnatým vrškm u l^atarejné, roztaveným na
chvíli ve výhni zapadajícího slunce, jediný jxjntonový
most, vezaný temnoranžovou silhouetou ve svtlo
bez ustání
Angary, kypl viditelnjším ruchem. Fo
rovnomrným tempem bezezvun peléval se lidský
potok ze všech národ Asie, l)a celého svta: pšky,
automobilech. \'šudc
komo, na vozích, koárech
jinde odpoíval veer plodnélio dne, plný tichých ak-

nm

i

kord

smíru.

»Govorjat vojna,
da gd-ž oná

vojna,
?!«*)

^lj spoleník zatásl
se

hlavou.

—

ekl náhle, ocitnuv se
»Cechy nenávidí všichni
Cechy
svými myšlenkami daleko od mých nálad.

—

viní z veškeré bídy.«

Pokusil jsem se
Neslyšel.

»Vte
došlo, tu

—

liájiti

aspo

neoficielní

ást armády.

—

pokraoval
že (hies, kdybv k nemu
nebudou bít ani buržuje ani dstojníky, ale

Cechy vyežou do jednoho bez lítosti.
Zdálo se mi tehdy, že znepokojení jeho siln zveliuje
vci. ekl jsem to nesmle a bylo mi z jakési píiny
stydno upozorniti ma pušky v eských rukách a na zlé
odhodlání jejich v nutnosti obrany.
Vzpomnl jsem na Nmce u Bachmae, kteí také
pišli dlati poádek do Ruska a jež také ezali bez.^
lítosti.

»Docela správn ?«
Ne, ne!
Ale, kde tedy

—

')

»íkají, že

je

je

vinník všech utrpení:

vojna, no, kde je... ?!«
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«

i

Nmce

Sibie

i

a jeho matky,

nás?

—

i

mraného

bolševika,

i

bílé

Kterési sentimentální srdce mezi tlumoníky vzletz vlasti bylo zvlášt dojato zlým smíchem eských osvoboditel v nápisu na jedné z tplušek, jenž ozdobnými literami hlásal:
.«
»Nás už nemá nikdo rád
Kdyby byl však nkdo z nich pemnil tuto oznamovací vtu v otázku: »má-li vás ješt nkdo rád?«
byl by jist od sibiských osvoboditel dostal uritou

ných pozdrav

.

.

—

odpov:
»Ovšem!

— Psi

To

nejvrnjší tovaryšstvo psanc.

je to

a prostitutky.

U

eských

tplušek nedostávalo se jim ran nahajkou místo odmny, u Cech vždy našlo se sousto pro n.
zdálo
se pímo híchem, bíti v Sibii hladového psa a prostii

Mn

tutku.

Ach, mladé, isté dámy!

Víte-li, kolik

mrtvého hoe

nmž

mrtvých muk vystýlalo tam asto lože, v
ve
špinavé objetí padali si dva lidé cizí duší, ale blízcí
osudem:
muž se zardousenou touhou po vzdálené
drahé duši a žena, jíž vzali i sny o istém objetí ztracené lásky!
Povím vám o jedné. Historie její je v podstat prostá
jako historie každé bídy.
užiBývala uitelkou na Ukrajin. Chovala kdysi
a

—

—

—

»modrý plamének« vrné lásky k jednomu »mladému, hezkému a dobrému«
z »pohádkových bohatýr«, kteí »zvedli vysoko nad
jeme-li jejích vlastních slov

špinavý dav barvu bílou a rudou jako symbol pravdy
Na jae po odchodu Cech na východ opustila i ona svou školu a vydala se sama tisíce verst
rozboueným Ruskem hledati pod ervenobílým praporem svého rytíe. Když za Penzou pehradila jí nca lásky. «
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oekávan

samaská

obešla ji velikým
obloukem. Pes všechna nebezpeí donesla neporušenou »modrou hvzdu « až do Irkutska. Ale svého rytíe nenašla. V Irkutsku všecky vlaky zastavila na
dlouho bajkalská hráz. Prostedky došly. Spávala na
kamenné dlažb irkutského nádraží, stála s druhými
v poadí u eských kuchyní, ekajíc na zbytky z kotl.
Tam všimnul si jí jednou eský dstojník, pozval soucitn do vagónu, pohostil a nabídl zamniti lžko na
dlažb za mkké lehátko dslojnického vagónu. Picestu

fronta,

nebo ráda vila dobrým obdivovaným rytím
oné zem, již celou ozaovala její »modrá hvzda«.

jala;
z

Stízlivý den potom marn žaloval na opojení noci. Ale,
které ženské srdce obžaluje a nesmiiteln odsoudí mladého, smutného bohatýra, za to, že sáhl rozechvn
vášní bezohledn smlou rukou po
prosté díví lásky?

—

modrém plaménku

Teprve, když ešelon znova hnul se k front, vrátila
poslušn zpt na dlažbu vestibulu. Dvojnásob tžkou
byla stará bída, ale
vojákm sluší tvrdost.
se

—

Jednoho dne, než se vrátila od kuchyn, zmizela její
chudá zavazadla. Štstí ješt, že osobní dokumenty
odvezl s ešelonem její poslední ochránce.
Uprosila kulometíky jiného ešelonu, aby ji tajn
provezli za nimi na východ. A ím mohla platiti milým

—

Cechm za všecka dobrodiní:
za jízdu, za stravu,
za slušné zacházení? Kulometíci nemálo pyšnili se
svojí dámou a dovezli ji v bezpeném úkrytu až do poslední stanice, do

Tam

teprve

Karymské.

objevila

se

pede mnou

v

ošumlém

roztrhaných botkách, s tváí ožehnutou sluncem
vtry, s vlasy podvázanými šátkem a s malikým
uzlíkem v rukách. Prosila o lístek, jenž by ji otevel
cestu dále na východ. Nkolika slovy, rázem prozra-

plášti,
i
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zujícími inteligenci, se s-klopenýma oima vypovdla
svoji bídu.
Když ji hladovou nakrmili soucitní mladí dstojníci,
hotovila se pokorn podle obyeje zaplatiti noclehem.
Ale dstojníci odmítli takový plat. Srdce tvrdých

voják zjemnla

a zbystila se

pod

bezdnými

jiskrami

ženských oí, vzpomínajících v intimním rozhovoru
na louení s dtmi na Ukrajin. Když místo noclehu
v ešelon opatili jí byt v osad, dali výnos penžní
sbírky, potraviny na cestu i místo v kurýrském vlaku
k

pedním eským

slova

rozsypala se

—

posicím, tu se zardla studem a
v rozpacích. Pak zaplakala a
jí

ekla: »Spasibo«.
V zim na Urale neoekávan pišel od ní dopis.
erveným inkoustem na bílém papíe s hlubokou poklonou »svtlým bohatýrm« sdlovala, že je opt
lovkem. Nedostala se tehdy za Onon a vrátila se
do Irkutska. Za peníze sbírky koupila si šaty a pak
poprosila o místo vesnické uitelky. Pijali ji okamžit. Uí kopu milých dtí v hluší irkutské gubernie
a pomáhá »svým mužíkm«. Za to všecko jako svatou relikvii bude do smrti chovati nad lžkem
er-

—

venobílý prapor.
Odtud pozdji, skrývajíc své sympatie a vyzvídajíc,
pinášela tajn do Irkutska, sama znepokojena, poplašné zprávy o bolševickém hnutí ve vesnici o hnvu
dobrých mužík proti dobrým Cechm. Tam za smutných veer psávala dlouhé dopisy krásného slohu,
i

nž

na

A as

neekala odpovdi.

—

jak jsem se dovdl neoekávan
od asu
picházela z tajgy k magistrále a po jedné i dvou
nocích, ztrávcných v tepluškách, vracela se s ulometlem
nou holí v ruce ve strašném stavu ubita duší
zpt na svoji samotu.
Svého prvního rytíe našla konen. Ležel již adu

—

i
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msíc

krasnojarské nemocnici jako tžký venerik.
ním dopisy plné nhy a lásky, poPak vymovala
sílala mu všecky své peníze a tšila se, až vyjde z nemocnice jakkoliv, že prožijí spolu na vesnici zbytek
dní ped odjezdem Cccliu posledním štstím odsouv

vS

zenc.
»

Perla v blát«

—

o ní naše malá, chrabrá ošepodivuhodný idealism udržo-

í-ekla

tovatelka ranných, již
nad rozvratem.
Aln zstal po ní maliký sešitek, nepoádný jak
ona sama, všitý v erné hedvábí ervenobílou nití.
stojí na špinavé obálce.
»Na dobruju pamja!«
na 40 miniaturních stránkách tísní se nedbalý
V
val

—

nm

»Maliké pohádky o tom, jak pohasla modrá
hvzdika«, kterou ji »v hodinu- smutného rozjímání*
ve svátek »Nanebevstoupení Pán« 29. kvtna ve vesnické samot vyprávl »chvjící se zlatý paprsek«.
rukopis:

»Nebyl

to paprsek

—

—

to byla její

rozechvn

tesknící

V

úvodu k pohádce napsala: »Už mne není.
Roztála jsem jako svíka v chrám ped písnou tváí
osudu«. Potom vypráví smutnou pohádku o tom tetím, co zstalo na onom behu života. Zaíná zrozením
»modrého plaménku«, pokorn svítícího rytíi s emblémy, »ehosi bílého jako víra ve vnou pravdu a rudého jako kik lásky«. Rytí -odešel a s vesnou rozšekvetly touhy. »Jarní vítr
vypráví pohádka
potá dovádiv a neodbytn v uši: »Hodina pišla
Chvje se modrá hvzdika a
On eká!«
Jdi!
z hluboká dýchá hru: »Kam?« ptají se oi.
»Tam
na východ«
šeptá vítr, smje se a echrá vlasy.
»K emu?« táže se znepokojené srdce.
»Je teba«
duše«.

—

—

—

—

—

—

—

šelestí vítr

—

—

—

hravý, jarní, nestálý.

Šla tedy silná odhodláním i vírou. Ale po pádu »modré hvzdy« žaluje: »Nevidí oni lidé, že hoe rozbitých
srdcí je tak veliké, že
kdysi je uslyší. Oni nevidí,

bh

40
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že je to zloin proti tomu, co vlaje v jejich ele, proti
pravd jako sníh a lásce jako krev«
23leté
prostituované nesetnkrát koni svoje rozjímáni doslova tak:
»Prý b}^ kdysi na zemi Kristus a pinesl pravdu a
lásku všem lidem. Odešel, S ním odešla i pravda bílá
jako sníh. S ním odešla i láska. Bílé s rudým
to je

dve

A

—

všecko, co zstalo.
A zlo tak siln se upevnilo v srdcích

lidí,

že projde

ješt mnoho asu, mnoho prolije se krve, mnoho pohasne modrých hvzd, mnoho utrpení rozlije se svtem. Ono utrpení zalije celý svt svými mukami. A utonou v
všechny hrozné lidské vášn jako v hlubo-

nm

kém moi.
Pak zazáí modré

ohn

hvzdami v istých
samému trnu Boha vná

jasnými

duších; pak zvedne se k
idea lidstva:
»pravda s láskou«.

—

Pod tím pak

je

drobným písmem podpis:

—

» jedna

mnohých, uitelka Lina.«
Za tím opt datum:
»V den Nanebevstoupení Pán 29. V. 1919., B. Jela.«
Potom už na vnitní stran obálky pravdpodobn pozdji, v minutu úpadku ducha, pipsáno:
»Mj modrý ohýnek zahynul.
Pro je tak mnoho
sobectví v lidech?
své vášn oni pinášejí
Jako
a hubí pro nic za nic mladý život.
Kolik je kolem
zhynulých bílých kvt!
I já!
Za?
z

—

A Bh?

— On

ob

—

—

—
——

——

neslyší ....!«

Když po píjezdu Poselství z Cech zaalo se uritji
mluviti o odjezdu Cech ze Sibie, mla moje uitelka
fantastický nápad. Prohlásila, že potom opustí i ona
svou školu, ulomí velikou suchou vtev a pjde, kam
oi hledí po široké ruské zemi, od vesnice k vesnici kázat rozezleným
o Ceších, o jejich ztracené
pravd a lásce, o jejich strádáních a obtech za mrtvý
«
ideál
i za Rusko.

mužíkm

—

626

Ano, ruská

ruská propasti svtla

všem odsoudivším
plamenem v hrudi
sky ideál

blát na cest revoluce,
tmy, kaž tak, jako já o tob,

perlo, zašlapaná v
i

nás, jak vyšli jsme

hledati pod

v
bohatýry,
udlali
hádkové
prostitutkám.
I

ným

my

vlasti,

nakonec

a jak

našli

ti,

svj

my

s

modrým

symbolem pravdy

nž
i

i

vi^ili

nás podobnými

ideál

a lá-

jsme jako v po-

psm

a

nemocným, neschop-

oplodniti naši žíznivou duši.

Pišla pedzvst tuhé zimy roku 1919. Z mrazivých
mlh trousil se ostrý sníh. Spchaje do universitních poslucháren rozehnati nudu úzkého kupé, a soumraku kolem nho, našel jsem mezi koly vagón na zmrzlých
odpadcích a výkalech váleti se lovka, který marn
snažil se vstáti. Byl odn ve vojenské kalhoty, rozhalenou bílou košili a kanadský pláš, zapnutý pes ramena. V mladém oblieji ostrými, voskovými hranami
strašila smrt. V jantarových matných oích leskly se
jedin temné štrbiny zúžené zítelnice. Jakoby kdosi
jiný, neznámý díval se na vás otvory z vnitra mrtvé
masky.
Z otevených úst se zkaženými zuby sálal
vnitní žár jako z výhn. V koutcích a na brad ernala se zaschlá krev. Zvuky, jež vycházely z rozevených, nepohyblivých rt, byly nesrozumitelný.
Byl
bezvládný, zlý a nervosní.
Z kterého vlaku, z kterého vagónu vypadl?
ví!
S námahou, posledními zoufalými silami vzchopil se
k odpovdi, jíž konen jsem porozuml: »Pereveli
by kuda 'nibu.«'*') A když jsem se rozhlédl kolem
.*'^)
zaúpl veškerými zbytky dechu: »Pomogit!«

—

Bh

—
—

.

*)

**)

40*

Kdyby

m

aspo nkam

.

odvedli.

Pomozte!
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«

jeho smrtelné masky vybhly živé slzy.
Bezmrná žalost byla v nich.
Bože muj,
vždy tak vykikla celá Sibi, vždy to
je hlas celého Ruska, umírajícího po panské vojn a
rabské revoluci, V3^sílením, hladem, nemocemi, a olovem spasitel.
Jak je možno, že neslyší na východ
celý svt, civilisace a humanita, která pece už ped rokem zvítzila prý na polích Champagn, ono strašné:
Dejte aspo umírati v klidu a vlast»Pomogit!!«
l*n

tom

z

oí

—

—

—

ním kout !«
Je

teba míru,

odvu.

chleba,

jediné arterii sibiské od východu, z onoho svta
bez pestání plynou tžké vlaky. Pevn uzavené vagóny jejich naplnny jsou náboji a bombami; na platformách tísní se dla, dla a dla znehodnocená konotvírají se
cem války. Všechny jich tupé jícny
na všech vozech ve štítech
k západu, k srdci Ruska.

Po

lan

A

spojeneckých barev zeteln napsáno:
»Sojuzniki
Rossii: Spojenci
Rusku.

—

—

Vot
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i

vsja istoria

.

.

.

« «

»Rusku (ke smíru se sovty) žádný poctivý oban
eskoslovenského státu nemže pijmouti.
Cs.

»Obanská

deník,

5.

listopadu

1918.

vojna musi jednou pestat!
Cs. deník,

2.

dubna

1919.

XX.
Odstranním tvrc eské intervence, zámnou všech
zástupc revoluní armády všech phiomocuik Stefánikových cele osobou F. V. Krejího jako plnomocníka
s. vlády poala vlastn tetí etapa eskoslovenské
i

anabase.
Na Sibii pod žárem blížící se fronty od západu, v
zái vycházející znovu k zenitu rudé pticípé hvzdy
rychle dozrávaly vážné události, které daly i rozuzlení
eského dramatu zrychlený spád.
Zámna osob v oficielním s. zastoupení posunula
i
s. politický kurs do leva. Protikolakovské »AIemo-

randum« nového kursu mimodk oživilo revoluní innost v ruském prostedí a dalo vyrsti tam nejsmlejším nadjím. Ovšem bez píiny. Irkutským eserm
nepodailo se získati Dra. Girsu pro své plány, stejn
jako Dru. Girsovi nepodailo se podíditi je vladivostocké kombinaci. Naopak, když i tato se rozplynula
s likvidací Gajdova vladivostockého povstání, eskovybralo pravý
slovenské vedení ze dvou zbylých
a vrátilo se k staré orientaci. K velikému údivu všech,
kteí ješt nedávno s okídlenými nadjemi etli rozhodná slova »Memoranda«, již v nejbližších dnech (22. 24.
listopadu 1919)- Dr. Girsa nucen besedovati s ministrem vnitra (novým premiérem) Pepeljajevem o pou-

smr

—

hé

—

rekonstrukci

Kolakova kabinetu pibráním

zá-

stupc Denikinových kadet. Jiných ochotných dáti
vlád nová jména, nenašli. Všichni ostatní, nevyjímaje mírných kooperátor odmítli úast na této ped-

staré

smrtné demokratisaní rekonstrukci vojenské diktaVeškerá demokracie odmítala kategoricky v oné
dob živelních snah všeho ruského a všeho estného
k míru zachraovati marný »boj stj co stj« proti so-

tury.

631

vtské vlád

s pomocí cizí intervence a umrtvující blokády.
Proti ruské demokracii na stran reakce zstala
pouze spojená oficielní »západni demokracie« a s ní

chtj nechtj i eši. Proto asi F. V. Krejí na schzi
v Innokentvské k údivu a veselosti legioná oceoval i takovou rekonstrukci jako vítzství demokracie:
když prý ve služb u Kolakovy diktatury ocitnou se
i

—

kadeti.

—
viti vládnímu tajemníku
— po pátelské besed a slavnostním smíru Dra

Za tuto službu
Ginsu

jestli

Girsy s ministrem zahranií a námstkem ministerského pedsedy Trejakovem (poslaným do Sibie z Paíže i s jakýmsi doporuením Dra Kramáe), povolena
novou ruskou vládou s. armád nutná pjka 15 milion rubl, kterou Kolakovské kruhy snad dodnes
pokládají za dar z vdnosti.
tomu 8. prosince 1919, za necelý

K

msíc po vydání

»Memoranda«, kdy ješt revolucionái chovali nadji

aspo na s.

neutralitu v blížícím se zápase o svržení
Kolakovy diktatury, k velikému rozhoení irkutských demokratických skupin s. oddíl krvav potlauje vzpouru politických
a organisovaný pokus
o jejich osvobození z Alexandrovské vznice (severn

vz

od magistrály na severním behu Angary).
Snad se to stalo pouze z nedorozumní, i z pílišné
horlivosti nejbližšího s. velitele. Ale,
tak i jinak,
následek toho byl, že po takové ilustraci k velikým

a

slovm »Memoranda«, ztratili sibiští socialisté veškeru víru nejen v »západní demokracii«, ale i v echoslováky a zekli se jakýchkoliv styk s s. oficielními
representanty v Irkutsku. Z tch dob založili pípravu
na vlastních silách. Pes hlavy oficielního vedení zaali s novým úsilím hledati pímé styky s massami s.
vojska. Rozšiovali letáky s podpisem socialist-revo632

«

lucioná;

Do

naflji na Cechy
sovtské vlád.
nim, rozhodného a rozhoi-ceného podle

týchž, kteí v roce 1918

l^rvní zvedli

zbra

boje proti

\

proti

svých sil a schopností vyšel oficielní »Cs. deník«, peorientovaný po pádu »Zvláštního Sboru « pechodn
Gajdovsko-Jakuševsky.
Avšak všechny námahy ukázaly se zbyteným, ba
škodlivým plýtváním sil. Nebo skutené pomry, jako
vždy, tu bvly silnjší všech vdcovských theorií. Události samy vehnaly s. armádu do nárue nejakuševských povstalc, pes veškeré snahy oficielního »Cs. deníku «, pes protipovstalecké vystoupení F. Y. Krejího
a pes odpor vojenského velení. Po »Memorandu« a po
vladivostockém povstání, které zejm stavlo své nadje v úspch na slíbené podpoe s. zbraní, po konfliktu gen. Syrového s vrchním vladaem na západ nebylo
lze již sklížiti vzájemnou dvru mezi s. vedením a
Kolakovou vládou. Kolak sám prudce napadl Dra
Girsu. Marný byly rady k mírnosti a ostré výtky zodpovdného Pepeljajeva. »Já stojím na svém stanovisku,
kiel hysterický Kolak v rozmluv po pímém spoa
jení s fronty ministru Pepeljajevu do Irkutska
sob a své
takové chování se strany spojenc
vlád nestrpím. Já ohrožuji Rusko. A naopak, já se
nezastavím ped niím, abych silou pokoil Cechy, naše
i

—

vi

válené

—

,

zajatce.

rekonstruovaný Kolakv
takových náladách
kabinet, jenž pod vedením Trejakova ml býti kabinetem »sblížení s Cechy «, zstal mrtv narozeným díttem. Pepeljajev, vyzvaný na porady k vladai, nevrátil
se již k úadu do Irkutska a jeho námstek, píliš znervóznv na sopené
sibiské, vzdálené od paížských pedstav, brzy utekl do bezpeí za Bajkal.
Proti Cechm v tomto pípad postavil se Kolaku
po bok
Semenov, nemén ohrožený ve svém carstvu

Pi

i

pd

i
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odchodem echoslovák z protibolševické fronty. Semenov hrozil uzavíti echoslovákm cestu na východ,
stejn jako Cechoslováci uzaveli ji Kolakovi a píliš
spoléhaje na své postavení, odvážil se

pímo pikazo-

aby s. armáda šla na frontu. Po gen. Kappelovi,
jenž vyzval rozhoen s. velitele na souboj, i Semenov
utkal se slovn s gen. Syrovým, unesen vlnou rozho-

vati,

ení

a zášti, jež zachvátila celou, v neštstí

opuštnou

reakci.

Osobn uražené tmito srážkami s. velení mimodk
dostávalo se tak do tábora Kolakovských nepátel, to
jest, srdcem blíže táboru povstalc, týchž, proti nimž
celý minulý rok nesmiiteln bojovalo. Spolený nepítel vždy nejlépe sbližuje lidi. Ostatn bíti se na ob
fronty, s celým ruským národem, nebylo ani možno.
A i nejprimitivnjší životní zájem velel odpoutati se
od umírající reakce a ustoupiti s cesty hrozivému vítznému proudu, který živeln rozlil se jako nová revoluce po Sibii a jenž zachvátil i s. vojsko. Nebylo
již možno nebýti aspo neutrálními.
Vrchní velitel » spojeneckých vojsk«, gen. Janiin., odpoutav se byste od Omska, pospíšil zachrániti nezávislost protisovtské Francie odjezdem celé misse do
zabezpeeného japonskými bodáky. Na cest
Irkutskem navštívil ho zvdavý redaktor »Cs. deníku
a tím, co vidl a slyšel u nejvyššího representanta,
spchal uklidniti napjaté nervy armády na západ,
trpící panickým ústupem (zachováváme charaKteristicky uklidující formu interviewu pi citováni z »Cs.
deníku« neporušenu):
»Naše evakuace, « praví gen. Janin, pokuuje z ibuku jemný turecký tabák, »je dnes v plném proudu.
Jednal jsem o ní s vládou a se spojenci od msíce ervence. Myslím, že jsem poslal v té vci nejmén 60
telegram. « Tak zaíná zpráva. V dalším sdluje zpraZabajkalí,
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vodaj

prohlášení

evakuace jsou
sjezdu. »Dále

j^^enerálovo,

viiii

hlavn

—

podle

iiéhož

zdrženini

nešastni delegáti

II.

vité, pravi generál zpravodaji, že bylo
kolísání ve vojsku, zdali by za pHznivých pedpokladu nebyla cesta západní (k Denikinovi) nejjisté

kratší, nejlacinjší atd. Tato eventualita byla však s.
vládou zamítnuta. « Na otázku redaktora generál piznává, že byla jistá nejednotnost mezi ním a delegací
z vlasti. »Delegace držela se píkazu daného jí vládou,
soustediti vojsko na východ. Já
praví zajímavý
generál, zapomenuv, co ekl výše o plánech západní
cesty
poukázal na nutnost plánovitósti, methodinosti i zabezpeení. «
»Nabídl jsem gen. Syrovému, aby vzal 6. pluk
z Omska, ale byl to sám poslední prapor tohoto pluku,
který ekl,
že mne pece nenechá v Omsku bez
«'
ochrany.
»Víte asi, pane generále
táže se neodbytný redaktor
o chystaném povstání proti Kolakov vlád
na úseku, který jsme dosud neopustili? Jaké máte direktivy -pro takový pípad ?«
a ministru
»Pro mne je stále rozhodující, co
Štefánikovi ekl pres. Masaryk, když jsme odjíždli
sem do Sibie:
hoši bojují s Nmci a bolševiky jako
s nástrojem
se do vnitních
Jinak
ruských nemíchají.«
Tak mluvil gen. Janin k echm, po píjezdu z
Omska a do Irkutska. Bude jist pouným, citovati
práv na tomto míst, co pravil týž gen. Janin k Ruped odjezdem z Omska do Irkutska. V Omsku
s upímnou, srdenou úastí gen. Janin sdloval pro
ruské noviny toto:
»Já dlal vše, co záviselo ode mne, abych dostal
povolení k formování aspo dobrovolnických ástí z
Cech, avšak na žádosti o to jsem dosud nedostal od-

—

—

—

——

—

—

mn

a
Nmc.

a

pomr

sm
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Práv

tak nemá podobných disposicí aní Pavlu.
Ovšem, že to vše se
ješt zmnit. Já myslím, že
bolševici blíží se^k tomu rozhraní, kde jejich síly vy-

povdí.

mže

dechnou. «

Nech tená sám

posoudí, který z obou projev je
mysliti o nejvyšším veliteli všech
ozbrojených sil republiky eskoslovenské, Cechoslováci, kteí náhodou etli oba jeho projevy.

upímný

a co mohli

si

Budiž to u starého generála vysvtleno neumlou
snahou, zachrániti padlou autoritu. Tok historie ta,

ková slova stejn nezmnila.

To finále, které následovalo po jeho odjezdu, t. j.
odjezdu francouzské misse, bylo také nevyhnutelným
dopadem padajícího tlesa na dno. Není možno kresliti
celý obraz chaosu zícení, celou tu sple událostí, pohlcených beze sledu jedinou obrovskou konenou katastrofou. Krátce a suše zaznamenáváme pouze v hlavních rysech linii, po níž padalo eské dílo.
Ruské vlády v podstat nebylo. Neb3do armády, nebylo území, nebylo podrobeného národa. Válka a povstání, totéž, proti nmuž v listopadu ješt brojil F. V.
Krejí, pohltilo i armádu i území, i národ. Dne 21.
prosince 1919 v Ceremchov, západn Irkutska, vzplanula
magistrála.
V ele živelného hnutí ocitlo
se všechno, co odmítlo rekonstrukci Kolakovy vlády,
a z eho automaticky jako protiváha kabinetu »sblížení s Cechy« a vojny stj co stj do konce, utvoil
t.
zv.
se centr obanského míru a boje s reakcí
»Politický Sted«. eské vojsko, od nhož se žádala neutralita, bylo odtud pro jistotu upozornno tsn ped
povstáním pes hlavy velení.
i

—

Dne 24. prosince tvoil již Irkutsk výspu v povstapedmstí nové sileckém moi, jehož vlny zalévaly
pohlcen
biské stolice. 2e nebyl
celý Irkutsk revolui
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:

nim píbojem hned v první dun, zavinila náhodná zrada,
onu noc ped samým povstáním vydala všechny
vdce v ruce Kolakovcii. B)lo zateno 31 osob, které
zstaly jako rukojmí v rukou vlády za Kolaka, Pepeljajeva a ty ostatní, jež pekvapila rudá potopa vn

jež v

Irkutska.
O tyto poslední však postarali se také spojenci. Jejich zástupci požádali gen. Janina, aby svého bývalého
spoleníka vzal pod ochranu a gen. Janin pidlil tento
úkol »svým« Cechm. eskoslovenské vojsko mlo zachrániti vrchního vladae i poslední vagóny zlatého
státního pokladu.
Vzhledem k tomuto stanovisku spojenc v zájmu neutrality požádali povstalci o stejnou ochranu i pro 31
svých rukojmí, zajatých v Irkutsku gen. Syevem.
Ale s. zástupci, nemajíce na to píkaz náelníka frankdyž zástupci
couzské misse, krili pouze rameny.
povstalc na ochotnou radu tchto echoslovák obrátili se se svou žádostí k japonskému veliteli, byli zajatci pevezeni do neznámého úkrytu. \' noci na 4. ledna 1920, když po 10 denních bojích (pi nichž ineoficieln pomáhaly sympatie eských mass), padl Irkutsk
do rukou povstalc, byla rukojmí odvleena semenovci
k Bajkalu, kde už nad nespokojeným ruským kozáctvem nejvyšší státní moc s japonskou pomocí pevn
uchopili atamané Semenov a Kalmykov. Tam už ataman Kalmykov na první nesmlý odpor kozáky proti
pokraování v obanské válce, odpovdl (10. ledna)

A

i

píkazem
»Povolati do zbran všechn}' schopné nositi zbra
a vrné povinnosti obana a kozáka!
Rozprášiti každé shromáždní band a bez smilování
vyhubiti nevrné a zrádce!
Odzbrojiti všecky kozácké osady a ponechati zbraii

pouze kozáctvu

vrnému

vlasti!
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Arestované a odvedené v Grodkovo "bandy z Gladkova okamžit pedati polnímu soudu a postíleti; jmní jejich spáliti!

Všecko, co pipomíná Gladkovku a Boguslavku
smésti; napjati všecky síly a vyloviti zrádce.
Oznámiti veškerému obyvatelstvu jižního rayonu, že
já se nezastavím ani ped obrácením celého rayonu
v pouš, ale zradu nepipustím.

O

vykonání

Pirozen,

ném

—

Ataman Kalmykov.«
takovém stát Zabajkalském, »vr-

hlasití!

že v

hýkaném

civilisovanými spojenci, mezi
patili i vdcové irkutského povstání. Také hned na prahu Zabajkalí byli
všichni rukojmí
a jedna žena v jedné mra30
zivé noci vyvedeni svleení na
lodi, jež vyjela s nimi na nezamrzlou hladinu Bajkalu ped výtokem Angary, tam po
zabiti a naházeni do ledových vln
jezera. Byli mezi nimi tragickou hrou osudu i oba pátele Pavel Michajlov a Boris Markov, neúnavní socia-j
listé revolucionái, jedni z prvních v revoluci a z prv-'
nich v protirevoluci. Dva neúnavní revolucionái, kteí
první ránu dali svému prvorozenému dítti revoluci a
poslední smrtelný úder zasadili i svému druhoroze-J
nému dítti protirevoluci. Zahynuli práv v okamžiku
vítzství nového svého díla, rozdrceni pádem starého,
znieni lavinou, kterou ped pldruhým rokem sami
svalili pes okraj srázu. Dva estní lidé, kteí jsou tétypem své strany, jejímž historickým posláním
bylo
buditelství.
Osud jejich je pímo obrazem osudu strany, kdysi
tak mohutné, jež k revolunímu boji s carismem pod
prapor demokracie sebrala všecko nespokojené v carvlasti«,

»nevrné

a zrádce« v prvé

—

ad

muž

zá

ad

i

m—

ském Rusku. Utlaovaný liberalism zrevolucionovaný
carským hntem, veškerá stední buditelská inteligence,
spoutaná státním zpátenictvím, veškeren stední ne-
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,

ruský rcvoltujíci nacionalism, veškerá stední mšanská massa, zejména bezprávého židovstva s ideálem
(která jediná opro»americké svobody« Kerenského
výnosné privizaruiti
mohla
ti carismu
bolševismu
legované postavení inteligenci a úrodný prostor vrozeto všecko bylo jádrem
ným schopnostem raQv'.
oné demokracie stedu, organisované ve stran eser a
menševik. To jest stran, jež byly v ele mass ped

—

i

—

revolucí.

Ale s výbuchem skutené sociální revoluce tato demokracie, s vdci neschopnými nahraditi ve svých theoriích stará pravidla, dobrá v míru, novými pravidly, nezbytn3^mi v boji
(t. j. ona nutná zmna pravidel,
pivésti k symetrickým omykterá nepochopena
ukázala se nei
pi pechodu od boje k míru)
schopnou k boji i s carismem i s bolševismem. Esei
^prohráli svoji pi
s revolucí i s protirevolucí. Musilí
také prohátí
revoluci i protirevolucí. Prostednost
jejich inteligentské revolunosti nemohla udržeti v rukou kormidlo v boui, nemohla dáti korábu pevný chod
k tomu, i druhému ze dvou beh. Spláchnuti vlnami
s korábu, uraženi nevdností drsného nezbytného života, podobni nesmiitelností žrecm, jimž nová víra
vzala vící lid
staré oltáe, esei koní jako snad poslední a snad nejvtší nepátelé proletáské revoluce,
o níž jako první inteligentští buditelé mají nejvíce zásluh. Lidská uražená srdce dnes s dychtivou pomsty-

—

mže

—

lm

i

i

i

soumrak revoluce, vdná konen
v skrytu svém každému
nejernjšímu mranu.
chtivostí

vyhlíží

i

G. K. Gins, kadet, spojenec jejich v útoku na posice
diktatury revoluní, jenž šel s zapoatým dílem neustále v ele událostí logicky až do opevnní nejzazších vlastních posic diktaturou protirevoluní, vysvtluje

svým

tenám

význam

této

demokracie tmito

slovy:
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Program bolševik nelítostn

oloupil csery (o masBolševici jsou sociální demokraté. Jejich
basí je proletariát a spoleenský velkokapitál
Mezi
krajními smry »bolševickým« a »buržoasním«
objevilo se
úpln prázdné místo. »Svaz obrození «, to je spíše svaz osob než svaz stran. Pro ohromnou massu obyvatelstva odstíny, jimiž se dlí »socialisté« jsou nepochopitelný. Svržení bolševik znamená
poražení socialist vbec. To lid pochopí
Ocitnuvše
»

sy, p. a.)

.

.

.

.

dvma

.

.

tém

.

.

.

v táboe protivník bolševismu, se zápalem odsumethody a protidemokratické zpsoby, ese-

se

zujíce jeho

i

ostatní
reelní pomr
a

umírnní

kdyby byli pochopili
na ústupky
ve svých

socialisté,

sil, musili by jíti
programových heslech a ponechati dominující místo
buržoasním politickým stranám.
i

Jako podzeminí initelé esei jsou nenahraditelní; jako administrátoi a pracovníci, oni
s malými výjimkami
k niemu se nehodí. Ale buržoasie se své strany nemla by odpuzovati od sebe umírnné socialistické
elementy. Oni mají to, eho se nedostává buržoasním

—

—

—

politickým initelm
entusiasm. Po jistých zkušenostech umírnní socialistití inovníci
(praví esei,
menševici, plechanovci, národní ^socialisté)
mohli by
dáti adu nenahraditelných politických inovník, jestli
ne docela praktických a obratných, tedy jist istých
a pozorných k obyvatelstvu. Boj s bolševismem spolenou frontou buržoasních stran jako vedoucích v politice a umírnn socialistických jako výpomocných, to
bylo by podle mého názoru nejnebezpenjším pro bolševism.«
Musíme piznati, že Gins ve svém závru, pokud se
revoluního boje týe, je nesporn v právu. Tytéž
pravdy také byly podkladem rozštpení strany eser,
mocné v míru i v moment výbuchu revoluce. Tytéž závry jako u Ginsc skuten také pivedly bhem oban640'

—

—

.

ského boje jednu ást eser k smiru a k úloze výpoinocnýcli sil u diktatury prolctariátu, druhou k smíru
a k úloze výpomocných sil u diktatury ])uržoasie.
To je však zárove konec staré pedrevoluní strany
socialistu revolucionái^,

jež

už

s

výbuchem revoluce

dohrála svoji nejlepší úlohu.

Po tragickém konci

sibii^ských eseru z

eského

díla

vedle opozdivší se eské armády zbyl už jen
sám. Semenov, jenž byl protirevolucí jiného
konjaponské
ohniska, jenž byl nástrojem jiné
kurenní reakce ješt ped eským vystoupením, jenž
bvl páchnoucí spodinou vší protirevoluce vbec, pohlcující všecky vyšší odpadky její, zabíjeje rukojmí,
míil pravdpodobn s rozmyslem smrtící ránu na své
poslední konkurenty v cest k nejvyšší vlád, na Kolaka i zajaté Kolakovce. Semenov obsadiv zárove
tunely a pehradiv cestu eskoslovenským ešelonm,
míil také druhou smrtelnou ránu msty i proti demokratickým echoslovákm.
Jenže dsledný pokus jeho, prohlásiti se po zajetí
vrchního vladae
Kolaka v Cite nástupcem v
vší Rusi pekazil gen. Chorvát, jenž v Charbin na vyv

Sibii^i

Kolak

—

—

úad

vlastnném pásmu ínské železnice, jediné
Semenova carstva, okamžit uinil totéž.

to

arterii

A

rána míená proti echoslovákm, odražena rázn
a lehce. Cechoslováci probili si prchod za Bajkal úderem vlastních bodák, pod nímž zatáslo se v základech celé Zabajkalí Semenovo. Zachránili ho opt Japonci ovšem za záruku svobodného a dobrovoln urychleiného prchodu pro nás Zabajkalím k \^ladivostoku.
»Cs. deník«, šastn peživší i tyto pevraty, vren
svému dosavadnímu »pevn demokratickému« praporu
(což znamenalo: vláti s každým vtrem a spouštti se
okamžit k sob zpt pi každém zátiší)
pospíšil si

—

41
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v minutu pádu staré orientace u smrtelného lože kolakovštiny zíci se Kolaka a dokonce úslužn si požaloval, že: »neutralita našeho vojska, jež ovšem nikdy neskrývalo své antipatie k režimu admirála Kolaka, zejména od té doby, kdy stal se zejm reaknim,
je pedmtem útok se strany vládního tisku. «
To
je nesporn pravda, mluví-li se o arníád pronásledované shora za ony neskrývané antipatie. A bylo by cennjší, kdyby byl tisk tu zejmou reaknost zpozoroval
ped Pepeljajevsko-Trejakovskou demokratisaoní rekonstrukcí režimu admirála Kolaka.
Jak již eeno, dopraviti na východ k spojencm
Kolaka
zlato, bylo úlohou echoslovák. Zejména
zlato žádal gen. Janin zvláštním telegramem. Jen že
okolnosti byly opt silnjší než spojenci. Povstalci, lid
a vojsko v takových hustých massách zaplnili stanici
Innokentvskou, kde stál vlak 6. pluku, jemuž byla
svena záchrana Kolaka a zlatého státního pokladu,
kdyby se byl našel
že vlak nebyl by se hnul s místa,
ochotný strojvdce. Lid, vojsko i vláda politického
stedu žádali vydání Kolaka stejn jako ultimatum
sovtských vojsk z fronty. Spojenecké znaky, jimiž byl
hust oblepen vagón vrchního vládce, nevzbuzovaly
respektu. Nebylo síly, jež mohla by zabrániti, aby si
lid po dobrém nebo po zlém nevzal z s. ešelonu Kol-

—

i

i

.

aka

mu rukojmím

za 31 odvleených soudruh. Probíjeti Kolakovi bez vyhlídek na
úspch eskými tly cestu massami ruského národa,
témuž Kolakovi, jenž kdysi uchvátil diktátorskou moc
proti vli s, armády a jenž vládl proti jejímu duchu,
nebylo možno. Nikdo také z jeho spoluviník neml
práva to požadovati. To zstalo nesplnitelnou povinností spojeneckých generál, zachránivších se zavas. Cs.
vojsko také vzepelo se rozkazu chrániti Kolaka a samo dokonce žádalo jeho vydání národnímu soudu.
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a Pepeljajeva, jež byli

«

Za lakových okolností dne 15. ledna 1920 byl vrchní
pedseda ministerské rady Pepeljajev
vlada Kolak
i

form

pedán

a se všemi formalitami eskoslove vší
venskými zástupci zvláštní ruské komisi, složené ze zástupc Politického stedu a štábu lidov-revoluní
armády. T ruské -zlato zstalo tentokráte zachováno
Rusku pod spolenou rusko-eskou stráží, jak žádala
také ultimativn sovtská vláda. Vyvézti ho podle Janinova píkazu spojencm za Bajkal nejen že nebylo
možno, ale u slovanských Cechu nebylo k tomu ani
ochoty.
y tu dobu protisovtské fronty už vlastn nebylo.
Od západu na východ, v bezohledném boji o holý život
prchalo všechno, co bálo se sovtské moci nebo pomsty
vlastních lidí. Za nimi, odstraujíc trosky zítivší se

fronty, pohybovala se ádná a spoádaná armáda sovtské vlády.
pérem vylíiti hrzy onoho útku

Tžko

ped

rudou armádou v teskutých sibiských mrazích.
Ruské noviny »Narodnyj golos« líí katastrofu takto: »Tako sarane vše sjídající a niící na své cest,

jdou zbytky regulérních armád, dobrovolnické ásti,
rozzlobené a zmuené, jichž rodiny byly ponechány
svému osudu, jako na p. Iževci a Votkinci; jdou prost jednotlivé oddíly nkdy pšky, nkdy po železnici.
Kam jdou. sami nevdí. ást živeln hrne se na východ; Arrnkovci poinýšlejí probíti se do Minusinského
kraje a do
buje se v

Mongolská po ínské silnici. Vše to pohynespoádané tlup, polonahé, hladové, des-

organisované. Obyvatelstvu

poínaje

pící,

kone chlebem

béou

vše, co

a skotem.

možno

vzít,

Pohromad

se

zdravýmii jdou nebo jedou nemocní, asto i nemocní
tyfem. Tím vzrstá nebezpeí okolním krajm, že budou zamoeny. Cesty a trat jsou posety mrtvolami.
Je pirozeno, že v takovém chaosu lokomotivv, vagóny
možnost pohybu na kolejích dostal ten, kdo
i

4r==
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«

ml

vedle zoufalství

ad

byli v prvé

zbran a bezohlednou odvahu. To
rozhoení Cechoslováci. Za

zoufalí a

nimi zstali Poláci a Srbové v estné úloze »zadního
voje Janinových spojeneckých vojsk.
Pednostní právo k ústupu hájilo se bez lítosti a bezohledn. Na tom podklad srazili se nejenom zachraující se vojáci, ale i velitelé. Po gen. Kappelovi a Semenovovi na ubohého gen. Syrového (jenž kdysi po
skonení svtové války první v ele spojeneckých
vojsk zvedl prapor nové války »za Rusko, za Slovanstvo, za Svobodu«) vrhl se, ztrativ rozvahu i kapitán
polských vojsk Jasinski-Stachurek oteveným dopisem, jehož silné výrazy mže omluviti pouze krajní
rozilení. Podle našeho názoru ubohý gen. Syrový byl
však nejmén odpovdným za to, že na konci slavného
roku ruská spojenecká vojska zstala bez nového štstí v nových bojích proti všem bez Ruska, bez Slovanstva
za holý život. Proto také
jist správnji
jiní pedstavitelé umírajícího obrozeného Ruska svj
hnv i své nadávky obraceli pímo na adresu gen.
i

—

—

—

Janina.

v

Místní ob3^vatelstvo,

lid,

povstalci

i

vojsko nedoka-

hledlo vstíc ruskému vojsku od západu a hledalo
spojenectví s vítzným ústedním Ruskem proti všemu cizímu. Na frontu, o jaké ješt nedávno naivn snil
Gajda, osnující povstání, nebylo ani pomyšlení.
Politický sted, postavivší svoji moc na tchto massách slibem míru a jednoty s centrálním Ruskem, spchal zastaviti strašnou oiivou vlnu, ítící se od západu.
Spchal poslati delegaci v ústrety vítzm až do Krasnojarska a nabídl pirozen
echoslovákm úast,
v onch jednáních, jež dotýkala se tak zásadn i poechoslovák k ruskému okolí. Ale s. velení,
spoléhající na »zadní voj spojeneckých vojsk«, složený
z
uvdomlých a rcakních i píliš provinivších
i

mru

mén
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zoufalých J'olákn a Srb, zstalo na
své staré posici a lird odmítlo. »Cs. dcnik« napsal dokonce uražen: »Narážky Politického stedu, aby k delepedstavitel echoslovák, byly ovšem
í^aci pipojil se
píslušnými initeli kategoricky odmítnuty s poukazem na to, že s. vláda k takovému kroku nikoho nesplnomocnila.« Jako by k válce se sovtským Ruskem
bylo splnomocnní zákonné s. vlády!
Nebylo lehko pímti hrdé s. velitele k rozhovoru
i dokonce k smíru s bolševiky. Ale nouze železo láme.
Nová irkutská vláda, aby rozptýlila pi tomto stanovisku echoslovák všechny pochybnosti lidu o svém
programu i o své další linii a cítíc již jasn svoji krátkou pechodnost, usnesla se na takovém programovém
prohlášení: »Zatímní rada sibiské lidové správy, vyslechnuvši referáty
Politického stedu a odkládajíc jich posouzení, pokud se týe podstaty, do píští
schze, pokládá za nutné prohlásiti, že neoblomn bude
pokraovati v boji s reakcí a že uiní všechna opatení
k zastavení války se sovtským Ruskem.
se

ped Kuskem

a

i

len

A

nebezpený

K

rozpor.
tomu pak neoekávan krutá nouze dolehla i na zadní voj eskoslovenský, který práv opouštl Krasnojarsk.
patách za
Cechy totiž obsadili msto místní povstalci spolu se
Štinkinem, jenž dávno ekal opodál na odjezd echoslovák. Tím všechno, co bylo západn s. armády, celý »zadní voj spojeneckých vojsk« i s troskami Kolakovy armády, jež dosud mechanicky pekážely rychlejšímu pohybu sovtsk3xh vojsk, bylo rázem odíznuto, pohlceno povstáním i rozprášeno po zamrzlé
tajze. Polská divise a srbské ásti, tvoící zadní voj
spojeneckých vojsk gen. Janina, zoufalé a rozhoené
bezvýchodným položením, vzbouily se v Krasnojarsku
proti spojeneckému svému vlastnímu velení, ubilv ást
dstojnictva a vzdaly se bolševikm. Následkem toho
to byl

V

i
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ledna byla pravidelná sovtská vojska pímo
v patách s. ešelonm. Tato katastrofa polekala s.
zadní voj tak, že v dob, kdy bezpený s. Irkutsk
na pozvání Politického centra hrd odmítá jakýkoliv
rozhovor s bolševickou vládou, na front posílají Cechoslováci z vlastní iniciativy k bolševikm parlamentáe.
již

10.

i

Sovtský pedvoj,

vida v tom prost pokraování kapitulace zadního voje, žádal vzdáti se podle píkladu
Polák. Ale místo toho
snad vinou tak bezohledných podmínek
již d&n na to, 12. ledna bylo podle
vzoru irkutských nálad jednání i tu perušeno. Získaný
as byl však již využit na pípravy k zniení mostu a
trati. echoslovákm podailo se odpoutati se, ale
urychlený ústup od toho dne musil se díti už pod ochranou vlastního jízdního ariergardu.

—

—

14. ledna 1920, sebevdomé sovty, rozezlené neoekávaným obratem jednání s echoslováky, jisty .svým
koneným vítzstvím a spoléhajíce na pomoc povstání
stední
v3^chodní Sibie, posílají za nimi svj ultimai

tivní

píkaz, jenž zní:

»Tomsk,

14.

ledna:

Dlnická

selská vláda rad

Ruska

nejednou obracela se k Cechm s výzvou zanechat
krvavého boje s ruskými dlníky a zemdlci. Pes to,
že eši zpsobili mnoho utrpení pracujícímu lidu ruskému v pítomné dob úplného rozbití armád)^ admirála Kolaka sibiský revoluní komitét a revoluní
rada 5. armády znovu jménem ruské sovtské republi-

ky nabízejí
J.

aby

se

Cechm:
odzbrojili,

2.

stali

se

mírnými obany,

odevzdali všechny zbran zástupcm sovtské vlády,
4. vydali do rukou sovtské vlády zrádce ruského lidu,
admirála Kolaka, samozvaného vrchního vladae, jeho
ministry a celý štáb, 5. aby vzali pod svoji ochranu za
3.
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«

úelem pedáni

akem

iiáiii

admirálem Kolvlastnictví ruské sovt-

zlatý poklad vzatý'

a jiný majetek, tvoi^ící

ské republiky.

Po vyplnni tohoto píkazu zaruuje se Cechm
úplná nedotknutelnost a veškerá pomoc pi n^ratu do
vlasti.

tvrtý

a

požadavek byl vyplnn s. armádou,
den na to, 15. ledna. Proti ostatním po-

pát}'^

jak známo,

již

žadavkm

»Cs.

deník« správn namítl, že klidní neozbrojení obané nemohou chrániti zlatý poklad. Ostati
se strany bolševik požadavek odzbrojení s. arm.ády byl okamžit odvolán, jakmile ruská irkutská delegace je informovala o nálad s. voják a o ozbrojeném konfliktu jejich se Semenovem. Za takových okolností bylo naopak pímým zájmem sovtské vlády, propustiti zrevolucionované s. vojáky pln ozbrojené na
území Semenova. To bylo píinou, že již 18. ledna
mohl »Cs. deník« oznámiti, že »partizánské bolševické
oddíly, rozložené po obou stranách trati, našemu pohybu pekážek neinily.
Následoval však hlavní zápas o srdce s. mass. Kdežto s. velení snažilo se udržeti nepátelství a zabrániti
každému styku s. mass s rozkladným revoluním ohnis1<em, tu naopak bolševici snažili se bratením s nimi
rozptýliti zveliený strach ped sovtskou vládou a získati lidové sympatie. Bolševici byli si vdomi svého
koneného vítzství nad sibiskou protirevolucí, vdli,
že vítzství padne jim do klína
pes všechno možné
místní kolísání úspchu v t^du s. vojsk. Proto pružn
uhýbali každé zbytené srážce s s. armádou a všemu,
co by brzdilo zbyten její výjezd. Tím také souasn
zachraovali magistrálu od zkázy a sibiský kraj od
ulaného zpustošení.
Také pes všechno úsilí echoslovák k výjezdu, nehled na zniené mosty a poškozenou tra, pravidelná

n

i
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ocitla se opt brzy v patách s. oddíl.
pohání
pedvoj sovtské armády dlostelledna
Již 1
bou evakuaci zadního voje nesmíivších se dosud echoslovák. V tu dobu Politický sted, jenž stál mezi
protibolševickými echoslováky a bolševickými ruskými massami s jedinou úlohou zkrátiti agónii Kolakovštiny a vyvézti echoslováky a všechny cizince, nemohl
déle brániti mohutnému lidovému proudu, žádajícímu
okamžité zízení úplné sovtské vlády. Slavnostní pedání vlády sovtm bylo stanoveno na den 25. ledna.
Dne 19. ledna nabídnut odjíždjícím Cechm znova mír
sovtskou vládou. I nová sovtská vláda v Irkutsku
chtla s echoslováky udržovati týž pátelský pomr
jako odstupující Politický sted a proto i zástupce
eskoslovenský byl pozván k aktu pedání vlády. Dne
22. ledna bolševici nedostávše odpovdi znova opakují
svoji nabídku míru, ježto, jak praví, »sovtská vláda
nemá a nemla úmyslu bojovati s echoslováky «. A
skuten také vzhledem ke kritickému položení echoslovák mír byl by tehdy sjednán, kdyby nebyla se
stala neoekávaná událost, vzkísivší znovu pokleslé

sovtská armáda
8.

i

nadje s.

velení.

Zbytky Kolakovské armády, hlavn dstojníci a kozáci, odíznutí rudým Krasnojarskem od východu, rozprášení a odražení od magistrály do tajgy, spojivše se
znovu v tlupy nastoupili pod odborným vedením zoufalou cestu na život a na smrt smrem na východ. Tyto
tlupy rozdlily se na nkolik proud a se zoufalstvím,
rodícím odvahu a sílu, táhly podél trati a po zamrzlých
ekách Sibií, berouce vše, co k záchran potebovaly,
u obyvatelstva po vesnicích. Pod velením gen. Kappela
a po jeho smrti gen. Vojcechovského došly tyto oddíly
až k s. front. Vojenského odporu nebylo, nebo nov
utvoené sovty, vyskytnuvší se jim na cest, nemly
svého vojska. Zl)ylé desorganisované pevratem oddíly
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liliov revoluní

armády nemohly

postaviti se na

od-

oddílm Vojcechovského
vítziiém boji kappclovcm ]i()niolilo

por zoufalým dstojnickým
a

j)oslc(lním

v

zasáhnutí Cechu.
Když 24. ledna pinesl »Cs. deník« prvé sensaní
zprávy s tžce skrývanou radostí o » vítzství gen. Volkova«, o »porážce bolševik«, zmnil se okamžit tón
s. velení, vyjednávajícího s revoluní vládou. Cs. velitelství, posíleno novým spojencem, jemuž ostatn moráln b3do povinno záchranou, s novou nadjí na nová
vítzství okamžit perušilo jedná;ní.
Avšak bolševici tu, bojíce se komplikovati své položení, vyhnuli se boji s s. vojáky. Velitel povstalc Zvrv po perušení jednání zakázal svým oddílm písn
jakékoliv srážky s Cechy. A již 26. ledna mní se situace znova v neprospch echoslovák. Nebo také
na Dálném Východ, kam smovaly s. vlaky, zvítzilo
neoekávan pes pítomnost Japonc lidové povstání,
o jehož sklonech k sovtské vlád nemohlo býti pochybnosti. Cs. zadní voj, jenž mezi tím s perušením jednání
nové nepátelství proti
24. ledna zahájil na své front
sovtským vojskm, ocitá se již 29. ledna pod kombinovaným úderem z fronty i z t^du, když totiž echoslovákm, ustupujícím ped náporem ádných sovtských vojsk, rozebrali povstalci v týlu v Nižn Udinsku
i

i

i

i

i

koleje.
I stávka horník v Ceremchov stala se za tchto
okolností ástí boje proti echoslovákm. Tu »Cs. deník« znovu mní tón: »Stávka v Ceremchovských do-

lech

nám,

—

a

naíká na jednom míst

—

je

namíena

proti

naše orgány technické nikdy nestály proti horníkm a mají o
znané zásluhy. Dohody bylo docíleno a stávka byla zastavena. Ukázali jsme všude
krajní ochotu k ústupkm, avšak my si také nebudeme
zakrývat, že nálada na dráze je proti nám. proti loyální

n
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ástené

souinnosti v odprávce a

i

pro passivní

resi-

pro naše odzbrojení.
s. ústup místy mní se v panický útk
od ztracených obrnných vlak i ešelon. Byl to nejkrititjší okamžik s. legií. S rozhoenými vojáky,
bouícími se již proti svému velení, nebylo možno
v krutých mrazech ustupovati v poádku tisíce kilostenci, až

V

i

tu chvíli

metr nepátelským územím.
Tehdy (29. ledna) oficielní Cechoslováci rozhodli
obrátiti se k ruskému lidu s výzvou »Cs. vojsko
oby-

V

—

ad

v prvé
znova figuruje dávno vyhoštná z oficielního slovníku fráze o »s. revolucionáích«. Znova se líí známá historie smlouvy o vyvezení Cech z Ruska. »Celý svt zná
praví provolání
že tato smlouva systematicky byla porušována
vatelstvu Sibie!«

iií

—

—

—

místními sovty. Konen místními krasnoarmjci
(už ne sovtskou vládou! p. a.)
provedeno zákené
napadení na naše ešelony u Marianovky, v Zlatoúst a
Irkutsku. Nás pinutili bíti se. My jsme boj nehledali a
nechtli boje. My jsme se hájili proti napadení krasnoarmjských oddíl, tak jako bychom se bránili proti
každému jinému, kdo by napadl na nás: v této obran
my jsme zstali vítzi. «
.»My jsme chtli pomoci
ruské demokracii v boji za lidovládu«
»Svým protestem s. armáda pedem zekla se spolku s vládou
admirála Kolaka, zstavši spojencem ruského národa
a ruské demokracie« ... »Z února 1919 eská armáda
nesla pouze ochranu magistrály od Omska do Bajkalu.
Celou tu dobu my jsme tvrd odmítali všecky prosby
a snahy kolakovské vlády pivléci nás znova na protibolševickou frontu
.« (!)
A po uvedení ješt cele ady jiných zásluh o revoluci
a demokracii tvrdí provolání, že »naše vojsko všude zachovávalo plnou a estnou neutralitu, neskrývajíc své
sympatie ke všem protivníkm diktatury. « »My vydali

—

.

.

.

.

.
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.
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«

—

['olitickénui stedu admirála
cliluhi .s provolaní
Kolaka, který jako každý ruský oban podízen za své
skutky zákonnému soudu. Admirál Kolak ncmolil poítati na právo útulku u echoslováku, proti nimž on
dopustil se zloinu píkazem atamanu Semenovu, pekážet všemi zpsoby našemu pohybu na východ, nezastavuje se ani ped zniením most a tunel.
Leták pak koní výzvou a prosbou o pomoc pi odjezdu. Podepsáno je: »Informaní oddlení Cechovojsk
v Sibii«. Mohlo snad k vli správné informaci napsati

--

ješt o zásluhách sjezdové protiintervenní akce, ale
z ncvvsvtlitelných píin na to zapomenuto. Za to
Hla»Cs. deník« volá: »jMilujme se, nedejme se!
Y3alržet!«
vy vzhru!
Takové provolání pirozen nemohlo míti žádoucího
úinku. \'zbudilo nanejvýš úsmv u Rus a vlnu roz-

—

—

ve vlastních adách. Z nesnází pomohl tu opt
vojensko-revoluní komitét irkutský, jenž ani ne tak
z lásky k nám jako ve vlastním zájmu, chtje zkrátit
zmatky a zbytené krveproiití, nabídnul své zprostedkování k sjednání míru se sovtskými vojsky. »IrkutsJ<ý
vojensko-revoluní komitét vyslal svoji delegaci k sovtskému pedvoji za úelem vyjasnní možností a podmínek, pi nichž by se vyjednávání na front mohlo
obnovit. « Tak doslova to bylo oznámeno oficieln.
Dne 30. ledna v nejkrititjší okamžik vyjíždjí znova parlamentái k bolševikm prositi o nabízenou dív
ruku. pes to, že ani v tu dobu »s. vláda k takovému
kroku nikoho nesplnomocnila«. A tak od toho dne na
nesmiitelné front zstal osamocen beznadjný poslední Mohykán kolakovštiny, gen. Vojcechovskij,

hoení

vlastn eský dstojník

a spoleník Gajdova díla z roku
úspchem odmítl výzvu
zaslepen
Vojcechovskij
19
k smíru a vydal se smle s velikým gestem, ale polomrtvými tlupami na Irkutsk, žádaje vydání Kolaka
1

8.
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hlídaného echoslováky. Cechoslováci s ohledem na svá mírová jednání i na položení Dálného Východu žádali pro svj rayon neutralitu. A tak plán jeho
ztroskotal. Tím spíše, že i irkutská buržoasie byla hotova brániti své krby ped jeho hladovými kobylkami.
Cs. delegace dostihla teprve 4. února' 1920 sovtského pedvoje. Mezi tím oficielním echoslovákm
v Irkutskii pipadla tžká úloha: hájiti a uhájiti se proti
nepátelským výtkám a obviováním vlivného irkutského sovtu. Hájili se zuiv a zoufale. Na málo pochvalnou resoluci o chování se s. velení k nové revoluci odpovídá »Cs. deník«
»Poznámky neteba. Naše trplivost byla bez konce. Náš zadní voj je v boji a my v Irkutsku stále se snažili o mír. Jsouce neustále v pevaze,
trpíme nejen štvaní proti sob, ale i zabití svého dstojníka. Pes papírovou záruku Politického centra
Revkoma (revoluního komitétu, p. a.) naše evakuace
i

zlata,

:

i

pomalu pi zejmé sabotáži dlník, které dle možnosti krmíme a šatíme. Vydán byl Kolak a je ochota
vydati zlato. My likvidujeme v Irkutsku milionový majde

kon, oves, povozky, benzin, pšenici, aj, vše zstane ku prospchu kraje. Redukujeme své vagóny na
minimum, ímž zde zstávají tisíce vagón, jež by jinak
jetek,

byly vyvezeny za Bajkal do rukou cizí vlády. A
si dovolují ubožáci z irkutského sovtu mluvit

pes

to

námi
krýti rudý
s

takovým tónem a takovou niemnost má
K tomu mlí irkutská demokracie, která

prapor.

jsme pro

ni udlali!

Vru,

ví,

co

zmocují se naší
spíše kik špatného

trpké pocity

duše!« Tak volá oficielní tisk. Je to
svdomí na zažehnání živeln rostoucího hnvu

vlast-

ních mass, v onu vzrušenou dobu ztží zadržovaných
ped násilnou nevojenskou akcí odplaty vojenskému
štábu v Irkutsku.
Tžký neklid zavládl v ty dny v s. oficielních kruzích. Znií nás, i budou s námi mluviti? To byla otáz-
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bulšcvická,
tedy
»Cs. (leník«
1>. a.)
nezbude, než zoufalý l)oj. Má-li opravdu úmysl nás nechati odejeti, tcdv bude dohody dosaženo.* To jest tedy:
dohody bude dosaženo za každ3''ch podmínek. Nelxj
\
sázce byl holý život.
»Situace s. armády, nacházející se západn od Irkutska, jest katastrofální. Olý zadní voj opustil své ešcI>Miy a jde za 40" mrazu j^šky. zanechav ve vlacích
všechen svj majetek. Panika zachvátila ostatní ásti,
takže je obava, že tetí divise a všechny ostatní ásti —
crlkem 100 vlak stojících západn od Irkutska, pjdou
pšky. Vojsko je deprimováno a proklíná politické i vojenské vedení. « To jsou slova, jimiž hlásí o položení
\'0Jska v ony únorové dny politický zástupce v Irkutsku Dru Girsovi do Vladivostoku. » Vyvést lidi a potraviny !«
To bylo jediným heslem, jediným cílem s.
na konci sibiské anabase.
Dne 6. února 1920 s. parlamentái telegrafují ze so\tského hlavního stanu radostnou zprávu, že sovty
pistupují na
a 7. února byly také ochotn a
s radostí podepsány všechny ty podmínky, jež ješt 24.
ledna pod dojmem »vítzství« \'ojcechovského byly
ka. iiuicici voliii. »Jcstliže tato arináda

má úmysl nás zniit, — volá

(t.

j.

—

—

i

vdc

—

pímí

takovým sebevdom3^m gestem zamítnuty. Konené
l)()dmínky pímí uzaveného mezi vládou ruské soc.
s

—

republiky
(jež ucházela se jimi o píze eskoslovenských mass)
a eskoslovenskými vojsky
1)yly takové podle asopisu »Na stráž« ze dne to. února 1920):
»i. Pi doprav s. vojsk na východ za úelem jich
návratu do vlasti ustanovuje se neutrální pásmo mezi
ariergardem s. vojsk a avangardem sovtsk^^ch vojsk
na vzdálenost mezi dvma depovskými stanicemi, pi
emž ani sovtská ani s. armáda nebude vésti boje
\'
neutrálním pásmu po píslušný poledník na linii želed. sov.

—
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mimo ni ve vzduchu. Neutráhii pásmo
tvoeno vzdálenostmi mezi následujícími depov-

lezné dráhy,
jest

i

skými stanicemi: Zima, Polovina, Innokentvská, Sluanka, Mysová a další depovské stanice.
2. Rychlost pohybu bude záviseti od technických
podmínek, o nichž bude sovtská armáda zpravována
svými zástupci v s. ariergardu. Cs. velení se své strany
se zavazuje uiniti vše k nejrychlejšímu pohybu svých
ástí na východ.
3. Za úelem souinnosti s. vojskm v jich pohybu
a k uregulování jich pomru k železniním zízencm,
vál. revol. sovt 5. armády komanduje svého zástupce
do Irkutska, aby zde spolen s s. orgány úastnil se
organisace dopravy železniní evakuace s. vojska na
východ, jakož
dopravy smrem na západ. Tato doprava na západ jest pípustná pouze v tom pípad,
nebude-li pekážeti plánomrné evakuaci s. ešelon na
i

východ.

Za úelem zvýšení výkonnosti tžení uhlí v eremchovských dolech a pravidelného zásobování žel.
dráhy, vál. revol. sovt 5. armády komanduje ihned
na cremchovské doly svého plnomocníka, který rozdluje vytžené uhlí spolen s komisaem žel. dráhy
a s plnomocníkem s. vojsk. Sovtská vláda zaruuje
s. vojskiji množství uhlí, potebné k jich pohybu na
východ. Cs. vojska mají na eremchovských dolech
svého zástupce, který dohlíží na vyplování dané pod4.

mínky.

adm. Kolaka a jeho stranníky, zatené irkutským revoluním komitétem v pravomoci sovtských vojsk a nezasahují do opatení sovtské vlády, pokud se týe zatených.
6. Zlatý poklad, náležející ruské soc. fed. sovtské
republice, v žádném pí])ad nebude vyvezen na východ,
zstává v Trkutsku a ochrauje se smíšcnív.i stráží s.
5.
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Cs. vojska ponechávají

irkutskému výkonnému
s. ešelonu z Irkutska.
7. Cs. vojska odjíždjí na východ pouze jako vlastní
vojenské jednotky. Pod vlastními vojenskými jednotásti jihoslovanské, polské, latyšské
kami rozumí se
a rumunské, které jsou pod spoleným spojeneckým
velením a které se podizují všem bodm této smlouvy.
P-ijímání ruských dstojník do ad s. vojsk zastavuje se od podepsání této smlouvy.
a

sovtských vojsk

výboru pi odchodu

a

pedá

se

jM^slcíhíího

i

Cs. vojska se zavazují, že budou neutrální k ástem, bojujícím proti sovtské vlád, a nebudou tmto
8.

ástem

nijak pomáhati.

9. Všechny mosty, vodárny a žel. stavby vtšího významu budou chránny v neutrálním pásmu místními
sovtsk3'mi oddíly a pedávají se po odchodu echoslovák na východ celé a neporušené. Sovtská vláda

vysílá své zástupce ke strážím, chránícím tunely. Cs.

vojsko se zavazuje pedati tunely sovtským vojskm
v úplné neporušenosti.
.10. Cs. vojska se zavazují neevakuovati s sebou válený majetek armády adm. Kolaka, vyjma vál. majetek, patící s. vojskm.
11. Cs. vojska se zavazují neevakuovati železniní
majetek krom ešelon, topiva a mazadel, nezbytných
k vlastnímu pohybu s. vojska, zabezpeují sovtské
vlád vrácení lokomotiv a vagón po dostižení koneného bodu. Vál. rev. so\'t 5. armády jmenuje svého
zástupce za úelem dohledu na vyplnní tohoto bodu.
12. K rekonstrukci rozrušených železniních staveb
vrací s. vojsko pomocné prostedky a materiál, patící
13.

jež

žel.

K

dráze.

urovnání nedorozumní neprincipielního rázu,

by mohlo vzniknouti, naznauje

se

tylenná

ko-

mise ze dvou zástupc s. vojska a dvou zástupc so-

vtských

vojsk.
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«

14-

velení

«

kontrole správného plnní podmínek pímí
sovtských vojsk má své dva zástupce v arier-

Ku

gardu s, vojsk a s. vojska mají dva zástupce v

so-

vtském avangardu.
15.

Zástupci obou stran jsou bezpodmínen nedoa mají právo svobodného telegrafického a

tk'nutelni

pímého

spojení se svými štáby.
16. Cechoslováci, Jihoslované, Latyši, Rumuni, kteí
zstali vlivem okolností od nich nezávislých na so-

vtském

území, odjíždjí na východ s posledními s.
k nimž budou dopraveni s místa nynjšího
svého pobytu.
17. Cs. vojska se zavazují, že o 12. hod. moskevešelony,

asu

února pedají avangardu sovtské
armády stanici Zimu, depot a železniní most pes
eku Oku. V pípad nedostatku uhlí a vody u lokomotiv vlak v lent východn eky Oky smjí tyto
lokomotivy vrátiti se do stanice Zima pro vodu
uhlí
pod s. stráží.
18. Tato smlouva nabývá platnosti od okamžiku,
kdy bude podepsána lenem vál. revol. sovtu 5. armády vSmirnovem a zástupcem s. vojsk poruíkem
ského

dne

7.

i

Hubem.
Nevyplnní
19.
s

obou stran

hájení

má

válených

kteréhokoliv bodu této smlouvy
za následek perušení pímí. Zaoperací bude ohlášeno zástupci vojsk

24 hodin pedem.

Pímí

7.

bylo podepsáno zástupci obou stran dne
února v 11 hodin na stanici Kujtun, záp. Zimy.
To byl onen smír s. sibiského autonomního vedení

sovtsk3^m Ruskem, o nmž oficielní historik
pozdji praví, že tento »smír s bolševiky znamenal
souasn smír s celou sibiskou demokracií, jež bhem vojenského teroru rcakní éry Kolakovy a Semenovy úpln zmnila svj pomr k sovtské vlád.
se
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1920 kapitulovalo hrdé es.
vtlcní smircm, který v praxi již dávno provádli prosti
s. (lo]:)rovolníci. Bvla to ovšem porážka Francie v Rusku p-es to, že gen. Janin pospíšil si zmizeti se scény,
na níž mír s 1)()lševikv bez nho uzavírala »jeiio«
skulcciiosti

\'c

7.

února

vojska.

Onen šastn nešastný den
gickými

sbhem

okolností

i

února byl také traposledním dnem bílé Sibie,
7.

postavené echoslováky
Téhož dne v 5 hodin ráno v Irkutsku zahynul vrchní
vlada admirál Kolak jako poslední ddic s. díla,
jako poslední pohlcený bahnem na dn japonsko-sepedseda
menovské protirevoluce. S ním zahynul
ministerstva jeho »všeruské vlády« Pepeljajev. Padli
z velké ásti zásluhou atamana Semenova, jenž vraždou 31 irkutských rukojmí vzal jim každou možnost
záclirany. Osud nešastného admirála urychlil pak jeho
poslední generál Vojcechovskij, jenž vydráždil mstivé
rozhoení davu, odmítnuv nabídku míru a namíiv
dla a bodáky na Trkutsk s ultimatem vydati vladae
a zlato. V odpov na ultimatum Kolak
Pepeljajev
byli zasteleni na úsvit, po urychleném ízení soudním na nátlak rozezleného lidu,
ped tváí Vojcechovského. Tak padli tito dva náhodní lidé za celou
vojenskou diktaturu.
V admirálu Kolaku jako »vrchním vladai vší Rusi «
nezemel ani silný, tvrdý diktátor, ani lovk na
výši doby stojící nad všemi, schopný koncipovati nový
ád Ruska. Pod ranami rcA^oluních voják 7. února
zahynul obyejný lovk, hysterický, ne dobrý, ne zlý%
ne geniální a ne hloupý. Loutka v lesklé uniform,
i

i

tém

vn

zlobící
se
poznáváním vlastní neschopnosti.
Krev na jeho rukou nebyla krví na rukou chladného

chirurga;

muž
42

to

byla krev,

v rukách octl se

která tísní

zlobivé dít, je-

nž.
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Nezkušený^ prostý admirál vyšel smle za dobrodružným, malým Gajdou proti originelnímu socio:og"u
Leninu bíti se o úad stavitele Nového Ruska, budovaného z klokotajícího chaosu trosek, starých stepin
a nových surovin. Vyzvednut živou silou celého starého svta, provázen hejny lesklých gajdovských much,
s nimi a s celým svtem narazil na oné'n kus podivuhodné, chladné a geniální ocele v lysé lebce muže, jenž
tak smle vskoil v sedlo a uchvátil otže divoké ruské trojky, šílen pádící v neznámo sice, ale pece jen
ku pedu. Muže, jehož uvidí lidstvo, až pejde závrat
.

nás

divák

a

bolesti

pítomných žaludk

kapes.

a

Admirál Kolak, padnuv ke dnu jako mí vržený na
stnu cizí silou, zemel hrdinsky jako voják. Jako lovk tento bývalý revoluní admirál zemel ne
než

h

Julian

Apostata,

bránící

kdysi

vyžilou

antiku

proti

vítzným mladých chám.m a ne lip než kižácký rytí
stedovku, hynoucí ve žhavém písku poušt za církev
»svatého« Jerusalema. Nebyl horším než
s vidinou
sluha erné inkvisice, páchající zloiny na bližních
s pevnou vírou kesanského srdce, že slouží nesmrtel-

ným ideálm boha
Admirál Kolak

lásky.
jest

typem adových vzdlanc

ru-

ských; onoho davu adových janiá ve službách cizí
civilisace proti rodné kultue; onoho »davu panujícího
pouty každé kulv život« všude, jenž bývá kotvou
tury. Jemu podobni jsou všichni oni vrní cviení služebníci staré víry, kteí hynou v prvých adách pi
každé smrti boh, ubíjeni každou revolucí: opuštní
bojovníci opuštných boh, pes nž patou mladého
barbara pechází doba hluchá k jejich prokletím bezcitna k jejich bolesti.
Kolak smrtí za svoje dílo povznesl se však vysoko
nad všecky svoje spoleníky. Nad všecky, kteí užívali
ho za pláštík i nástroj; kteí svá osobní dobrodruži

i
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štvi platili

vždy

>s

výpotem

cizí krví;

kteí okamžikem

smrtelného nebezpeí byli pi^inuceni spasiti se útkem
od praporu, i zradou spolulx)jovník; všechny vbec, ktei^í nikdy vlastní rukou neuchopí zbra, nenastaví vlastní hru na obranu svého díla a svého pesvdení. Kolaka pouze láska k starým bohm, splodivší nenávist k novým uinila slepým k osudnému
aut aut, které vyvstalo nepoznáno, nedomyšleno, zapuzeno
v nejbližším jeho prostedí. Vždy sám Gins
mimodk postavil mu ped pádem otázku, na niž však
ani on nechtl znáti logické odpovdi: »Jak dále?
jednotné bolševické Rusko, nebo: bolševické Rusko a nebolševické okrajiny, ale s risikem, že se stanou
kolonií cizích stát. « Tak táže se vzdlaný Gins, pedem odmítnuv jediný logický závr.
Na tu otázku instinktem našel odpov pouze prostý
ruský' mužík.
Po smrti Kolaka
gen. Vojcechovskij vyhnul se
Trkutsku a pevedl žalostné zbytkv »obrozeného Ruska«, vyerpané pochodem celou Sibií pes zamrzlý
Bajkal pod ochranu Semenova a Japonc. Byl to nesporn veliký podnik, jenž symetricky k obran Veliké
Revoluce jest slávou ruské vytrvalosti a houževnatosti.
Ale dlouho hledaného klidu nenašel Vojcechovskij ani
v Zabajkalí, zalévaném vlnami povstání, obklíeném
rudými republikami od východu
západu. Ochoten
k služb u každého krom ruských sovt a japonského mikáda, nucen byl konen i on opustiti Východ,
kde srazili se práv mikadovi Japonci s ruskými sovty
a vrátiti se zpt do s. armády.
i

—

Bu

i

i

pímí

Poslední ešelony s. vojska po uzavení
byly
tedy evakuovány již ze sovtské republiky za pomoci
bolševik. Zbran, které echoslovákm zstaly, byly
ostím obráceny proti Semenovu, jehož územím vy42'-
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«

nucena cesta k zbolševisovanému Dálnému Východu.
Bylo to více než pouhé pímí s bolševiky. I redaktor
oficielního tisku, nasáknuv atmosférou, louí se na
konci píjeminého interviewu pes rznost názor pátelským stiskem ruky s jedním z onch domnlých
»zloinc a blázn« s bolševikem Vilenským. A eskoslovenské vlakv utvoily bezpený most mezi ústední sovtskou vládou a DáLným Východem pes
japonsko-semenovské Zabajkalí.
Pro tyto nové pomry musilo také býti nov redigováno
staré provolání s. vojska obyvatelstvu Sibie. V nm, krom historie o konfliktu z roku 191
oznamuje se obyvatelstvu Zabajkalí ješt toto:
»S revoluní vládou v Irkutsku my vešli v úin-ný
styk za úelem rychlé a nerušené evakuace naší armády. Když avangard sovtské armády piblížil se
ariergardu Cechovojsk, náelník našeho ariergardu poi

sovtskému velitelství pedstavitele s projevem,
že s. armáda odjíždí ze Sibie a že ona peje si nechati železnici v dobrém stavu a proto prosí nepe-

slal

k

kážeti jejímu odjezdu.
Potom provolání, zmiujíc se o perušení vyjednávání, oznamuje, že iniciativou našeho velení jednání se
.

obnovila a skonila: »garancií podpory se strany sovtské vlády «.
V provolání odmítají se všechna obvinní o ochran
Kolaka, o stycích s Kappelem, nebo
jak praví
všechny ty zprávy jsou provokaní lži. »Rozšiují je
mezi vámi
volá k ruskému lidu
známé vám reakní elementy s cílem naštvat obyvatelstvo na nás
a zvednout svoji prestiž. Nevte jim! Ony chtjí oklamati vás, jako vás -vždy klamaly, ony chtly by vyvolati srážku mezi námi a revoluními vojáky, jíž by
mohly použíti pro své temné cíle.«
:

—
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—

—

tti
Jako kdysi na Ukrajin protirevoluni vedení,
revoluních
skrylo se za široká záda eskoslovenských
mass. »My vojáci s. armády«, volá, udeiv se v prsa,
z tohoto úkrytu redaktor oficielního listu a podpisuje
svoje provolání nepípustnými v »ád'né, nevzbourené
armád« podpisem: »vojáci eskoslovenšti«.
Zbývá ješt otázka, co dlal po celou tuto nejdramatitjší epochu anabase, epochu posledních boj a
»smíru s celou sibiirskou desmíru s bolševiky a tím
náelník
mokracií«
(podle oficielního historika)
vinen,
vojenské správy F. V. Krejí. Mohl býti
druhé.
mže se tu i)ochlubiti zásluhou? Ani jedno ani
\' tuto nejnebezpenjší a nejzodpovdnjší dobu vlivem okolnosti pipoután k francouzské missi, byl daleko, vn úinného styku s událostmi. Jeho ešelon v té
dob prodíral se zvolna na východ, pokud dovoloval
stav dráhy v Zabajkalí, Japonci a Semenov.
F. V. Krejí byl v jiném carství. Okolo nho byl
jiný, znám}'^ jemu svt. Tam za Bajkal, pod ochranu japonských bodák, utekly se spolu s ním zbytky Kolakovy oficielní Sibie. Tam pod ochranou spojenc
i

——

i

—

—

ním

i

hašteili

se

protibolševiti

Kolakovci

s

protibolševi-

ckými Semenovci, svalujíce vinu v katastrof na sebe
navzájem.

V tom svt konen Cechoslováci, jedoucí v rudý
Vladivostok, ztratili i gen. Janina. Janin, chránící protibolševickou autoritu francouzské misse, musil rozejiti
se se svým nejvyšším s. úadem. Nevyšel již
z protibolševické atmosféry na revolun demokratické
výsluní.
Vyhnul se Vladivostoku a odejel z Charbina pes Šanghaj pímo do Francie.
Na charbinském rozcestí opuštn takto zastavil se
bezradn sám F. V. Krejí. Dr. Girsa volal ho do V^ladivostoku. A David,
také len Poselstva
urguje

—

—

—

ho takovým »vojenským« telegramem:
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«

Náelníku vojenské správy.
Vladivostok, 21. února. 2ádám, abys pijel do Vladivostoku, kde se sousteuje vojsko a Tvoje pítomnost
»Cíiarbin,

nutnjší nežli v Charbin. Vojsko žádá vyešení zágornotajského praporu a všech jiných podobných pípad v armád. Je nutným vše- likvidovati ješt v Rusku, zvlášt když dnešní pomry dávají za
pravdu delegátm a všem ostatním, kdož stavli se
proti držení západního železniního úastku a proti
podporování Kolaka. Upozoruji na pomry v republice, kde až na národní demokraty všechny strany odjest

ležitostí

soudily politiku

Pavl.

— David.

Tak tedy F. V. Krejí konen rozhodl se pospíšiti
do Vladivostoku a postaviti se v elo evakuaních úad, v nichž pod vedením Dra Raše kypla již horená
svépomocná práce. Skryv se se svým ešelonem na slunný beh moský, zstal, svázán jsa svým oficielním
úadem, jako dosud daleko od revoluního Ruska a tím
i
daleko od všech proud, jež velká doba vzbudila
v massách. Proto se divil, když zpozoroval úpadek své
popularity v armád, když spatil dokonce odpor proti
sob. Nevidl, kdo ho vítá v Americe a za ho vítají.
A vidl-li to pozdji, divil se asi, pesvden v hloubi
duše o upímnosti svých snah a svdomitosti své práce, chladu pracujících eskoslovenských vrstev amerických, stejn upímn jako se divil doma, když proti
i

nmu

vystoupila vlastní strana.

F. V. Krejí však není pouhou obtí svého oficielního poslání. F. V. Krejí, nechápající jazyk legionáský,
je pedn jedním z onoho svta, jehož uitelkou nebyla
vojna ani revoluce. Ale hlavn: dobrý a estný »starý
sociální demokrat« F. V. Krejí je pece jen díttem
své vlastní doby. Staré srdce jeho musí milovati ji vrn, láskou sypovskou, láskou lovka k rodnému mí-
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:

Za všechno: za blsti bolest, jež mu dala, za boje
vítzství vybojovaná v ní, za hroby nadjí a idea.ú,
pohbených v ni. Tam, na onom behu všemi ko«.;iy
svými, celým svým životem tkvi celá generace. To jes.
onen starý svt, jenž pudem sebezaciiování, sjednoc«^n
nebezpeím celou svojí frontou, pravým levým kídstáí,
lem zoufale brání se náporu nového svta.
žibudoucím
.bránící se marn náporu mládí: nalitému
votem, mládí, jež celou svojí frontou i ixí ily jde smie
stu.

i

i

i

To

bezohledn na výboje nových beh.
Odtud onen boj »starého socialisty« prod »duchu II.
legionáského sjezdu«. Proto F. V. Krejí bije se za
a

slávu »anabase«, oné obrany svého svta,

kvtu

z

ono-

ho behu. Proto rouhav, nepátelsky zní mu revolta
mladého nesocialisty, mladého agrárního redaktora
z našeho behu, jenž smle vrhnul do oí všem zstavším na onom
»Proto legendy o našich inech na Sibii budou námi
sam^^mi náležit opraveny, jakmile se vrátíme dom.
Uiníme tak všichni bez rozdílu politických stran, i my
nesocialisté, a strháme se všeho falešné pozlátko, nebo chceme, aby národ znal istou pravdu, aby se pro
pítomnost budoucnost uil z našich chyb a ctností.
Obého máme s dostatek, což potvrdila tak zv. »sibiská
i

i

—

anabase«. Piznávám se
upímn lituji, že k ní vbec došlo; tato doba jako pízrak bude mne pronásledovati po celý život. Vracel bych se mnohem spokojenjší do vlasti, kdybych nebyl za tuto »anabasi« spoluzodpovdný' ... Za krev, která dnes tee na nepehledném, bratrovražedném bojišti' v Rusku, nesou Cechoslováci nejvtší zodpovdnost, za tuto krev má se
zodpovídati s. armáda na Sibii, která s hrzou odvrací se od díla svých rukou, aby nevidla úžasnou
tragedii velikého, milovaného, bratrského národa
.

Chtli jsme

zjistiti,

do které doby jsme

sloužili

.

.

sob,
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pravd, spravedlnosti, kdy vlastn stali jsme se zrádci
sama sebe a kdo je hlavním vinníkem tohoto nešt-

ei

(Z
delegáta II. voj. sjezdu Ad. Kuery
k Poselstvu, i6. srpna 1919.)
Kde za mladým agrárníkem zstali »stan socialisté«!
Kam až pedešlo je
mládí!
stí

.

.

.«

——

—

Tak po dvou letech »anabase«, po dvou letech prožitých ve vlacích konen spatili jsme vytoužené moe
ve Vladivostoku. Picházela už vesna 1920. Z divokých hor, 'nehotových a polorozrušených pevaistek a
pobežních baterií, s rezavjících, opuštných dl tup
zírajících k obloze, bžely za námi k moi veselé jarní
vody. Jejich veselí probudilo v nízkém kovisku po
strmých stráních první kvty. Jako ped dvma lety
ledy v zálivech zalily se vodou, zmizely kamsi a bílé
vlny píboje radostn jako dti bžící vstíc dlouho oekávanému otci, vrhly se k útesm i na behy. Jako tehdy korejské bárky s ohromnou vztýenou rohoží, podobny stojícím postavám, sunuly se k východu zvolna jako ruiky hodin, aby zatáhly zálivy
sítmi na sled.
Na ulicích Vladivostoku opt nebylo zlatých pogon
vedle elegantních nevstek. Ruští vojáci
a dnes i dstojníci
zmnili znovu carskou kokardu za pticí-

—

—

pou rudou hvzdu sovtské republiky. Nad veejnými
budovami jako tehdy vlály
dnes však už pozdraveny
vším obyvatelstvem
rudé prapory. Vladivostok byl
rudý jako ped dvma lety. Lidé v
žili stejní jako
ped dvma lety, jako ped rokem;
ale zkušeností
bylo více. Se zkušenostmi
život, plný mladých jarních nadjí šel jiným tempem, rovnomrnjším a jistjším tempem zkušených.

—

—

nm

—

i
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I

i

byl titíž jako ped rokem, jako ped dveina
lety, ale i oni pijíždli s novými zkušenostmi. Ped
lety hrdí na hesla civilisace a demokracie nastoupili do fronty vedle mikadova vycházejícího slunce
proti rudé ruské hvzd; dnes hrdí na píbuzný lid,
jenž zvedl se za rudou hvzdou, stáli proti japonské
I

eši

dvma

monarchii.

Po

boj

za ideál, po letech pouti za
ním nekonenou ruskou zemí, pouti, jež sama už zstane pro nás celým životem, došli jsme i my, oplaká-*
vajíce padlé, k pístavu, ke skalám Gornostaje.
letech strádání a

Dole pod nimi

je

moe. Dýchá nám úrodnou vláhou

v zhrublou tvá. Leží

ped námi

jako zosobnní svo-

body, síly a rozmachu. Jako dokoán otevené dvée
k cíli. Pohlížíte-li na, dme se vám hru znova mocn
do dálek a roste lehké elo k zenitu. Oteveny opt neped
setné cesty k štstí, které moe
a
námi skr3'vá kdesi za tajemným kruhem obzoru. Jako
mladistvá hru, plná života a touhy, radostné,
neklidné je ono v blízku u behu, ale v dáli od nho,
odrážejíc žal
radost oblohy, s tžkými vzdechy ve
rytmu zvedá se a padá, marn vzpínajíc se
mark zánému, hejivému ideálu. Od
k
n; ale pes to jeho paprsky každým jitrem zažíhají
nové nadšení vln.
Z moe vanula bezpíinná bolestná láska k celému
onomu svtu za námi i ped námi, k jeho dobru i zlu,
k jeho rozkoším i mukám; z nho vanula i nadje a
víra v budoucnost, ve vlast za ním, demokracii, civilisaci a všechno, co psali nám na bojové prapory z dtství.

vn
vn

svdn

i

vném

vk vkm

2ivot
toho neušetil,
k tomu pidal zkušenosti.
Jedné noci klidné obyvatele Vladivostoku a okolí
vzrušila opt živá stelba .... Bily pušky
kulomety,
i

i

i
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hmla

déla a noc rozezaly reflektory. Na ulici vyrojily se japonské stelecké etzy a hnány íznými povely jako na manévrech, útoily proti neviditelnému
mlícímu nepíteli. Sypala se okna, obecenstvo, vrace-

kaváren v panice se zachraovalo. A
ráno nad liduprázdnými ulicemi msta skreného ješt
ve strachu v uzavených domech pozdravila vycházející slunce záplava bílých prapor s rudým sluncem
byly
mezi nimi eské
uprosted. Mrtvoly z ulic
uklizeny; pouze korejská kolonie ješt hoela; a ješt
japonští vojáci vodili v tlupách svázané Korejce k spojící

se z divadla

i

—

lené

—

i

smrti.

Vladivostok byl japonským. První vysunuli hlavu

zvdaví íané a k poledni ostatní lid zaplavil ulice,
tsnými smutnj^mi mranými hlouky jako tíš tvoící se na stojaté hladin vodní pod smutným mrazivým nebem. Mezi nimi Japonci s nehybnými i výsmšbez runými tváemi vodili rozpaité ruské vojáky
d^^ch hvzd.
i

i

—

Tyto události nemly býti vlastn pekvapením.
Každý všímající si veejného života mohl dávno pozonemíní se smíiti se stavem vcí, jak vytvoil se" vlí národa, že pouze vnjší
poádek a klid pi nové vlád pekážel jim zakroiti
proti Rusm. Japonci provokovali bezohledn; a ím
více vladivostocká vláda ustupovala s gesty moráln
silnjšího, tím více ztráceli rozvahu. Zaali vyzývavými notami, ponižujícími rozkazy pro ruskou posádku,
zatýkáním z rozmaru ruských voják, urážlivým vznním trestáním jich a nedovedše ani tím vyprovokovati Rusy, konili pímým pepadením všech vtších
rovati, že japonští generálové

i

mst
I

Dálného Východu.
ten úder vyšel do prázdna. Vladivostocká vláda

(v níž byli

na stelbu
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i

a

esei) zakázala

svým vojskm odpovídat

nemohouc domoci

se

bhem

stelby roz-

japonským velenim, pikázala \ojskm, kde
možno, vyjiti z msta ven, do hor a s ostatními
dala se bez odporu zajati Japonci.
Do svta bylo pak oficieln oznámeno, že zlí bolševici
napadli dobré Japonce a mírný Vladivostok, ale že byli
šastn obtavými japonskými rytíi odraženi. Japonci
chráiií prý dále poádek a mírné obyvatelstvo.
mlu\}

s

to bylo

^'ypuzení rudé hvzdy vítali sice všichni hladcí diplomaté, ale rzné zájmy jejich byly píinou, že Vladivostok nezstal pece jen docela japonským.
Pro ohromené eskoslovenské diváky bylo to však
lekcí o zahraniní politice a oficielním zpravodajství ve
spoádaném stát. Tato lekce je vrhla ješt blíže k revolunímu Rusku. F. V. Krejí, závislý s evakuací i na
blahovli Japonc, ztží udržoval je pi neutralit.
Zaínají vážné rvaky echoslovák s Japonci na
jedné stran a na druhé demonstraní sbírky z vlastní
iniciativy s. mas na bolševický »Proletkult« a na obti
japonského pepadení, odevzdávané v ruce dlnického
erveného kíže. Tak na p. pouze druhá ást 3. pluku
ped odjezdem vnovala na »Proletkult« sbírku 32.865
rubl a na obti japonského pepadení 40.437 rub.
Xení-Iiž tento živelní in hnutím svdomí, bez diplomatických úvah i praktických vý''pot, není-liž to projev pokání lidského srdce, jež neuvažuje o politických
programech, pokání za viny
bez viny spáchané!

—

Ovšem neznamenalo

to

ješt pimknutí se s.

le-

gioná

k bolševické revoluci. echoslovákm, rozarovanV^m šlechetnou Francií i rytíským Japonskem,
zstala ješt víra v svobodnou, demokratickou Ameriku, která v Sibii byla vžd}^ nejdále od Japonc a nej-

echoslovákm a ruským povstalcm. eskoslovenským idealistm, kteí neznali ješt státních zájm
v cizích zemích, zdálo se, že ony distance mezi spojenci
jsou ideové distance demokracie od reakcioná.
blíže
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Osurí neušetil tch, kteí uvidli Ameriku, zklamáni
tu. U vchodu do svobodného carství dolarového velienstva vitaly je bodáky voják revolvery policie, jež
do vnit nikoho nepouštly. Revoluní s. demokracie,
jež byla vítána proti japonskému konkurentu v Sibii,
byla nebezpenou nákazou ve vlastním dom v Ame-

i

i

rice. To proto, že ostatní svt patí sice lidem, ale Amea lup lujako císaství
rika patí

Amerianm

císam

pim.

Amerika, nakrmivší nás štde jako žebráky na
prahu svého bohatého domu, pozdji pece vlivem okol-^
ností od ní nezávislých, musila ukázati mám i svjj
blahobyt, stavný ernými otroky,
svj svobodný národ, bez vlastní kultury tak podobný apkovým robotm: praktickému zboží slušného zevnjšku a v dobrém,
pro výnos. Vidli jsme demosolidním vypracování
kratický národ, jehož duševní svt vyrábí se v pesném ohraniení s ohledem na poteby výroby: ne mí,
ale také 'ne víc, než snese nejlepší výnosnost. Vidli
jsme rámky duševního svta pevn seveny »terorem
i

—

dol arovým «.

A

je ten bh, jenž bez pomoci ideál ídí chod
velkolepého exploataního podniku, jímž jest
Amerika svobodných dobyvatel?
Na dolaru, jenž^
jest pýchou, láskou a ideálem všeho živého v mezinárodní Americe, napsáno zeteln: In God we trust

kdo

celého

—

— Dollar: — Víme v boha — dolar!

práv Amerika na okamžik uinila aspo
pochopitelnjší massám ruskou revoluci. Aspo teprve
Zdá

se, že

v Americe a po Americe
^>

naíná skutené bolševisování

eských revolucioná*.

ní došlo kyvadlo eské revoluce v eské
k levé kulminaci. Pod svžím dojmeni americké
svobody demokracie koncipovány 1)ez jiných vnjších

Teprve po

armád

i
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j

:

\

:

:

livi vlastni iniciativou

/.

xiiitra niass

«

známé rcsolucc

\X. transportu
eskoslovenské rejniblice!
l^i^i vstupu na domácí pudu my, legionáí^i 20. transportu sibiských legií, posíláme j^ozdrav všem jdoucím
»\'šcni v

s

duchem doby.
Jsme v právu oekávati,

že

splnn

jest

minimální

{)rogram naší zahraniní revoluce. Není-li, žádáme za
neodkladné splnní následujícího programu, vyhrazujíce si konen stanovisko, ve všech jednotlivých otázkách, po orientování a podle stadia vývoje doby
1.

Socialisace velik3'-ch

prmyslových závod

a

dol.

^^•vlastnní velkostatk bez výkupu a použití jich
ohledem na konený cíl socialisace.
3. Konfiskace jmní »mrtvé ruky«.
4. Odluka církve od státu a školy od církve.
5. Školská reforma, dsledn socialistická,
í).
Reforma obrany státu.
Za první podmínku záruku úspchu pokládáme radikální zmny v celé administraci. \ e smaže udržeti své
jméno istým pro budoucnost, žádáme, aby historie našeho konfliktu s Ruskem podrobn vyšetena byla nestrannou rusko-eskou komisí a výsledky publikovány.
Stejn žádáme za vyšetení soudní cestou historie
konfliktu a boje JI. vojenského sjezdu s oficielním
sibiským velením a za oficielní uznání sjezdu.
Slibujeme k uskutenní tohoto minimálního pro:ramu pracovati ze všech svých sil.
Naším nepítelem bude každý, kdo zjevn i tajn
uskutenní jeho pekáží.
(2120 podpis.)
A druhá
» Všemu pracujícímu lidu eskoslovenské republiky!
My, legionái XX. transportu sl. vojska ze Sibie,
2.

-s

i
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«

se k dlnictvu eskoslovenské republiky,
abychom mu tlumoili svá pání a tužby.
Považujeme za svoji humánní povinnost pipojiti se
k mínní mezinárodního proletariátu v otázce našeho
vojenského vystoupení proti Ruské sovtové republice.
Odsuzujeme se vší píkrostí politiku vojenského politického vedení s. sibiské armády, jež byla zrádným
jednáním svých mladoeských vdc postavena do slu-

obracíme

i

žeb spojeneckého kapitálu.
Trpké zkušenosti, získané námi na horké
revoluního Ruska, ukázaly nám jasn bezúelnost kompromisní taktiky pravých socialist. Prožili jsme hoké
zklamání neúspchu našeho boje o demokratická zízení vojenská, když po uvznní delegát II. vojenského sjezdu vojsko, žádajíc pouze piznání svých zákonných práv, bylo stiháno persekucemi. Bylo to pro
nás pouze novým dkazem, že radikální reformy v rám-

pd

ci

souasného spoleenského ádu

jsou utopií.

Chceme

proto pímo pracovati k vybudování skuten socialistického státu, ehož lze docílili
vzhledem k odporu

—

—

majetných tíd
pouze pedáním státní moci do rukou dlnictva. V dsledcích tohoto pesvdení pijímáme program III. komunistické Internacionály a pihlašujeme se k cílevdomé, spolené práci se vším uvdomlým dlnictvem za svtlejší budoucnost lidstva.
Legionái-komunisté (1201 podpis).
Není sporu, že poslední resoluce je už
theoreticky
napodobený ruský bolševism. V zájmu úplnosti a
objektivity nebylo možno ji zamleti. Chtli bychom
ovšem na tomto míst býti slepými ke všem internacionálám a »internacionálám«. Chtli bychom nevidti
sporu mezi pravdou isté theorie a skutenostmi šedé
praxe. Ale musili jsme dojíti poctiv až k tomuto nejzazšímu mezníku klikaté cesty revoluce, k nmuž hrou
osudu došel z velké ásti práv týž 3. pluk, jehož poní-

—
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—

ženou poddaneckou adresou bílému caru zaali jsme
svoji knihu. Ukazujeme tu pouze, že tento »bolševism«
zasel v úrodná srdce idealist eské revoluce cynism sibiif-ské vlády; že vypstovala ho v internovaných baniím nelišících se od všech »vrných Cetalionech
reakní persekuce; že v tento tak rezav rudý,
ch«
pedasn kvetoucí a rychle odkvtající kvt rozkvetl
plav pod teplem nejrozvitjší demokracie svta.
ást vlastenecké veejnosti, zejména té, jež stále ješt pežvykuje v úzké ervenobílé posad staré, vyvtrané fráze, lekla se dokonce tohoto drobného reflexu
opojení z nepozemských prostor a závratných vzlet
lidského všelidského Ruska. Z povry ovšem a z bázn
ped
bsy. Zbyten! 2iví tvární eští lidé našeho
vku byli daleko od tvrdosti všelidského schématu. Tu
pouze všeslovanští eši; pocítivší celý svt, celé lidství
v revoluním slovanství, pihlásili se s hrdostí k své
slovanské vlasti. Tu znly ješt tóny vlastenectví k veliké širší vlasti, k níž bžely od svých macech miliony
lidí z celého svta. Bylo to spíše volání milujícího, kajícího srdce z dálky, jež man idealisuje svoji lásku. Byla
v tom spíše vdnost duši napojených jedinenou v lidstvu ruskou šíkou.
A onen strašný všem souasným státm kik:
žije IIT. Internacionála!« v ústech vtšiny »legionákomunist« nevdomky znamenal pouze :»
žije Nové
Rusko, trpící od nás
za 'nás.« U s. legioná byl to
ješt instinktivní kik revoltujícího srdce bez jakýchkoliv vdomých program. Ale pece jen kik, pozdravující už na prahu nové lidské epochy svoji rodnou
»Velikou Revoluci«.

—

—

—

i
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DOSLOVEM
eské

Jiiuléjovice

Zaprášené nádraží, oschlé zbytky chvojí na sloupech
a praporky vybledlé na slunci, vtru a deštích. Staí,
rozmrzelí dstojníci v rakouském sukn spchají »rozptýliti« došlou ást legií. Potom teprve v nádražním
shonu vojenská kapela mechanicky odtroubí obligátní
hymny jako doprovod k naueným proslovm dvou
lidí ztracených v davu. A
to zaplavuje inný likvidaní spch, spch a spch.
Tak odbyt poheb legií.
Siroty jejich pivítal potom máselný úsmv spokojených státních vlastenc, snižující uctívané bohatýry
na pochválené sluhy. Ovanul je chlad sobectví, obklopila rvaka cviených janiár s necvienými otroky
o zmenšené pebytky panských stol. 2írné vrchy, promnivše potoky lidské krve na zlato byly už píliš
tžkými pro vyzáblá ramena národa.
Tichá ctnost opt nazvána hloupostí a tvrdá mravnost zloinem. Ale tak snad
teba. Nebo ctnost
mravnost rodí se pouze z útisku a kvete pouze v strádáních. Ctnost a mravnost
revoluce.
to
Z revolucioná udlali vojáky. Nebo opt: »eho
i

i

i

—

nabyl

oban

hymna,

vná

vojín zbraní zastávej !«
jež vždy pehluší revoluní melodie.
pilný,

—

To

Statni
starý

smysl státu.
Je konec

Revoluní

eské
legie

revoluce

——

zemely nenávratn

a

prach jejich

rozptýlen po celém národ.

Legionáství nemá, kam by šlo ku pedu, ponvadž
nejvyšší meta jeho zstala za námi. Legionáský zákon,
jenž pojistil národní
43

nevdk ped výitkami svdomí,
673

uinil z legionáství privilegii pro nemnohé legionáe.
Tak z myšlenky revoluní stala se myšlenka konservativní.

Legionáe pohltil vír spolenosti,
minulém prachem mšanských

o
zákonitostí tídí duše do

svt

zavál
ulic

i

a

vzpomínky
s

železnou

dneška.

Každým dnem rozcházíme

se na rozcestích. Noví
poutníci zaplují naše cesty. I staí vdcové, kteí kdysi stanuli v ele a sebrali
paprsky slunce
jako
vli, lásku i nenávist revoluního léta národa, odešli
již.
neklidná srdce jdou sama a vyhlížejí vdce
nových výboj. Za nimi rozevírá se propast cizoty a neporozumní. Opakujeme snad všichni ješt stará slova
spolené vle lásky a nenávisti:
ale tak, jako opakuje stará nžná slova srdce, marn bránící se smrti
starých cit, jako opakuje kesan slova o lásce k Bohu
a nenávisti k peklu, když srdce už vzdává se lásce k životu a nenávisti k jeho poutm.
Bojovníky dalšího pokroku, hataliony píštích revolucí budí nová myšlenka, sbírá z kvasu celé národní
smsi nové ohnisko. Na jejich praporech není legionáství, ale k nim tíhnou i legionái.
Nebo
eknte Vy, kteí jste schopni pochopiti
otázku srdcem
jestli lidé prošli onou klikatou, trnitou a kamenitou cestou revoluce až k hrobu legií s odkrytou duší a otevenýma oima, jestli není možno
žádným úsilím vle vymazati z mysli onen letmý pohled do nitra modly, kterou uzeli na míst boha
kam, za jakým ideálem a s kterou autoritou mají jíti
dále?

—

—

oka

Vn

—

—

—

—
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