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Vyprávění, paměti válečného zajatce a vzpomínky
na československou anabázi napříč Sibiří v letech 1915 – 1920

Z historických pramenů sestavil a z vlastních zkušeností napsal bývalý válečný zajatec
rakousko-uherské armády a pozdější účastník československých legií v Rusku
– Vavřin Konstantin Viktor Škarecký –

1

Věnuji své milé vnučce
– Janě Mileně Škarecké –
v upomínku na dědu ze strany otcovy
Autor
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Úvodem
Hlavním motivem těchto pamětí a vzpomínek je vyprávění o vzniku a působení
československých dobrovolnických vojenských jednotek v zahraničí za první
světové války a o jejich účasti na událostech, které ve velké míře podpořily dosažení
samostatnosti. Dá se soudit, že též vzbudily pozornost celé světové veřejnosti, která se
při nejmenším dověděla o existenci českého národa, neboť v tu dobu se o české otázce
nic v zahraničí prakticky nevědělo. K upřesnění tohoto líčení jsou tyto paměti doplněny
důležitými historickými a zeměpisnými údaji.
Československé vojenské jednotky v zahraničí se formovaly a doplňovaly v letech 1914
– 1918 ve Francii a v Rusku a na sklonku války i v Itálii. Základ tvořily menší skupiny
Čechů a Slováků tam usedlých, kteří dobrovolně vstupovali do francouzské či ruské
armády, protože ve válce proti Německu a Rakousko-Uhersku viděli cestu k dobytí
národní svobody. Nakonec desetitisíce válečných zajatců české a slovenské
národnosti v Rusku, Srbsku a Itálii vytvořily samostatné československé dobrovolnické
jednotky, zvané „legie“, které bojovaly na východní, západní a později, jak již řečeno,
i na jihozápadní frontě v rámci armád Dohodových, tj. Francie, Ruska a Itálie.
K Dohodovým mocnostem patřila i Anglie.
Tyto paměti jakož i mé osobní zážitky pojednávají, kromě několika kapitol týkajících
se legií francouzských a italských, hlavně o legiích ruských, jejichž skupina byla
nejpočetnější a které sehrály v celém podnikání hlavní a nejdůležitější roli. Po splnění
svého poslání na rusko-rakousko-uherské frontě a po její likvidaci v důsledku uzavření
brestlitevského míru byly ruské legie na jaře r. 1918 začleněny do francouzské armády.
Byly určeny k odjezdu z Ruska přes Dálný východ, jmenovitě přes Vladivostok, do
Francie k posílení západního bojiště, kde se zatím lidské rezervy v krvavých bitvách
nesmírně vyčerpaly. Avšak evakuace z Ruska narazila na nepředvídané překážky, a
jak je zřejmé z vyprávění, prováděla se za velmi ztížených podmínek. Trvala přes dva
roky a k jejímu úspěšnému uskutečnění musel být zbývající úsek sibiřské magistrály
v délce přes 8 000 kilometrů obsazen. Toto tažení bylo pak v celém světě známé jako
„Československá anabáze napříč Sibiří“, kteréžto operace jsem se osobně zúčastnil.
Evakuace skončila až ve druhé polovině roku 1920, kdy bylo již dávno po válce
(11. 11. 1918), a proto čs. útvary byly dirigovány místo do Francie, kde jich již nebylo
zapotřebí, přímo do ČSR.
Je důležité připomenout, že naše vlast byla na počátku první světové války součástí
rakousko-uherské habsburské monarchie. Proto většina legionářů, kteří ve vojenské
uniformě dobrovolně působili pod červenobílými prapory národního osvobození, byli
původně vojáky rakousko-uherské říše a tudíž jejich osudy začaly v rak.-uh. armádě.
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Nejdříve museli tito muži projít mnohdy velmi trpkou cestou válečného zajatce,
než mohli vstoupit do legie a vykonat svou vlasteneckou povinnost.
Ve vyprávění jsem toto zajatecké období jakož i okolnosti kolem něho vzpomenul,
avšak nepřidržoval jsem se přesného pořadí, jak se mé osobní záležitosti vyvíjely,
nýbrž jsem zážitky tohoto období zobrazil v příležitostně vsunutých kapitolách.

Bývalý rak.-uh. žandarm

Voják – pěšák r. 1914

Tento výklad je velmi stručný a potřeboval by obsáhlejší podrobnosti a vysvětlivky, které
pro nedostatek místa v této knize není možné uvádět. Současně poznamenávám, že
můj sloh je někdy ovlivněn ruským jazykem, jímž jsem více než 33 let převážně mluvil
a myslil, proto se ve vyjadřování pasáží a myšlenek mohou vyskytnout ne zcela obvyklé
vazby nebo obraty.
Naši krajané ve Francii, Anglii a Rusku si ve velké většině ponechali před první
světovou válkou 1914 rakousko-uherské občanství, neboť to mělo pro ně v dobách
míru řadu výhod. Avšak po vypuknutí války tyto lidi postihla perzekuční opatření, jako
internace nebo aspoň policejní dohled, zámožné pak zabavení majetku a zbavení
možnosti svobodného podnikání, v Rusku mnohdy žalářování a samozřejmě i vyhoštění
na Sibiř. Proto v takto postižených krajanských kruzích vznikla snaha prokázat
protirakouské smýšlení a loajalitu k vládě v novém domově. Dělo se to tak, že válku
proti Rakousko-Uhersku různým způsobem a všemožně podporovali a dobrovolně se
do ní hlásili. Budování dobrovolnických jednotek ve službách Dohodových velmocí
se stalo hlavní zbraní hnutí, jemuž se brzy postavili do čela političtí emigranti z Čech.
První kroky k budování československých jednotek v zahraničí učinili Češi a Slováci
usedlí ve Francii a v Rusku.
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Účast v cizinecké legii
Ve Francii byl největší počet krajanů – na 2 000 – soustředěn v Paříži. Na rozdíl od
Ruska, kde krajané patřili většinou k zámožným vrstvám, šlo ve Francii o střední vrstvy,
drobné živnostníky a dělníky. Celkem bez váhání vzniklo mezi nimi rozhodnutí vstoupit
do francouzské armády. Brzy vyšlo ovšem najevo, že krajané se jako cizinci budou
moci dobrovolně přihlásit pouze do pochodových pluků cizinecké legie, a to až ve
dvacátý den mobilizace, tj. 22. srpna. Do té doby bylo hlavní starostí české kolonie
v Paříži zajistit svým členům, kteří jako občané nepřátelského státu měli být internováni,
právo pobytu v Paříži, než bude oficiálně vyřešen vztah krajanské obce k Francii. To se
za pomoci významných politiků podařilo. Dne 22. srpna pak bylo na 300 českých mužů
v odvodním věku odvedeno k vojsku. Již příští den odjeli do výcvikového střediska
v jihozápadní Francii. Zde byla většina zařazena do 2. pochodového pluku 1.
cizineckého pluku (Deuxiéme régiment de marche du 1er régiment étranger). Šlo o
náhradní útvar jednoho ze dvou pluků cizinecké legie, jejichž sídlo v mírových dobách
bylo v severní Africe. Cizinci, kteří se hlásili do těchto útvarů, neměli ovšem charakter
normálních „legionářů“. Šlo pouze o dobrovolníky přijaté na dobu trvání války a do boje
proti Německu a jeho spojencům. Několika málo Čechům a Slovákům se sice podařilo
v počátečním zmatku přihlásit se do řádných francouzských útvarů – bylo to asi 40
dělníků ze střední a severní Francie – a prodělat pak jako francouzští vojáci celou
válku, šlo však pouze o výjimky. Hlavní kádr dobrovolníků ze srpna 1914 byl zařazen
do zmíněného pluku.
Pluk měl čtyři prapory označené velkými písmeny „A“ až „D“; českoslovenští
dobrovolníci vytvořili první rotu praporu „C“. Ve 2. rotě byli Poláci a Belgičané, ve 3.
rotě Švýcaři a Lucemburčané, ve 4. rotě Španělé s Italy. První rota vzhledem k svému
pozdravu si brzy vysloužila název Compagnie „Nazdar“. Bylo to na 250 mužů; ostatní,
kteří přebývali přes počet potřebný k utvoření roty, byli posláni k jiným útvarům. Někteří
Češi sloužili přímo v cizinecké legii v Maroku a Alžíru, kde byli používáni proti povstalým
domorodým kmenům a k udržování pořádku.
Výcvik roty „Nazdar“ trval do začátku října. Rotě velel zkušený francouzský důstojník
kapitán Sallé. Po skončení výcviku rota v nových uniformách a s novými zbraněmi
složila dne 12. října 1914 na cvičišti v Bayonne slavnostní přísahu. 23. října 1914
nasedl prapor „C“ na nádraží do nákladních vozů a odjel na frontu v Champagni. Tady
se připojil ke svému pluku, který zde existoval v podobě velitelství a praporů „A“ a „B“.
Prapor „D“ dorazil sem ze svého výcvikového místa až koncem listopadu 1914. Pluk
jako celek byl včleněn do samostatné jednotky, zvané Marocká divize, která si dobyla
věhlasu prvořadého elitního útvaru. Tato divize se skládala ze dvou brigád po dvou
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plucích. Kromě pluku cizinecké legie a pluku Zuávů zde byly dva pluky Marokánců,
dva oddíly lehkého dělostřelectva, dvě eskadrony jízdních myslivců a ženijní rota.
Marocká divize měla v době, kdy do ní byl zařazen cizinecký pluk, za sebou ústupové
boje od francouzských hranic. V té době došlo k stabilizaci fronty a naděje na rychlou
pohybovou válku se zhroutily. Ve Francii se táhla fronta od švýcarských hranic až
k severnímu francouzskému pobřeží v délce 850 km. Křídel nebylo. Obrovská palebná
síla armád umožněná kulomety a masovým používáním dělostřelectva dala obraně
převahu nad útokem. Soudobé vojenství se octlo v krizi nehybné zákopové války.
Posunutí čáry dotyku o několik kilometrů si vyžadovalo obrovské materiálové náklady
a masy živých sil. Armády stojící proti sobě se počaly zakopávat do země.
Čeští dobrovolníci byli vysazeni z vagonů u Remeše. Zákopy zde byly mělké a
nepohodlné, vyhloubené bez taktických zřetelů, neboť stále se ještě počítalo, že se
brzy půjde vpřed. Nastal podzimní zákopový život: bláto, déšť, zima, vyčerpávající
hlídky, výzvědné přepady, kanonády a mezitím hloubení okopů v mazlavé hlíně,
budování úkrytů a kulometných hnízd.
V champagnských zákopech zůstala rota „Nazdar“ až do 26. dubna 1915. Pak ale
náhle přišel rozkaz k opuštění zákopů, které si legionáři za dobu svého pobytu útulně
upravili. Po různých oklikách a změnách směru dorazila Marocká divize do kraje Artois
v severní Francii (department Pas de Calais). Pěším pochodem se potom dostala blíže
k frontě, kde se od počátku jara připravovala velká ofenzíva, která měla být podle
francouzských plánů počátkem vyhnání Němců z Francie.
Marocká divize byla zasazena právě do středu útočných akcí. Pouze dvěma svými
pluky (neboť dva byly odvedeny do zálohy sboru) obsadila divize pásmo široké 1 400
metrů. Již od počátku května hřměla v těchto místech mohutná dělostřelecká příprava.
V sobotu 8. května bylo určeno, v jakém pořadí budou prapory cizineckého pluku útočit.
První měl jít prapor „C“ a za ním prapory „D“, „A“ a „B“. V praporu „C“ pak byly roty
umístěny tak, že napravo útočila rota „Nazdar“, ve středu polská rota a na levém křídle
rota švýcarsko-lucemburská. Cílem útoku praporu „C“ byla kóta 140 na výšině Falaise
de Vimy, hlavní cíl operace. Dne 9. května 1915 v 10.00 umlkla dělostřelecká příprava
a vojáci se za hromového pokřiku zvedli k útoku...
Později byl tento útok nazván bitvou u Arrasu. Šlo o typickou bitvu počátečního období
zákopové války, kdy byly získávány zkušenosti a zkoušeny různé způsoby průlomu
fronty. I když velitelé, kteří plánovali operace, věřili, že znovu obnoví pohybovou válku,
jejich naděje byly marné. Problém nebyl zvládnut a technické prostředky k docílení
průlomu do operační hloubky také ještě neexistovaly. První nedokonalé tanky se
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objevily na francouzském bojišti až v září 1916 a masově až v roce 1917 v ofenzívě
u Cambrai.
Vojáci útočili v nejprudší palbě bez přískoků a vzpřímeně, s důstojníky v čele, nekryti
palbou ani nevyhledávajíce terénní úkryty. Proto pocítila francouzská armáda velmi
brzy nedostatek důstojníků. Ve svých modročervených uniformách (modré blůzy,
červené kalhoty a červené čepice) a bez přileb byli snadným cílem pro německou
pěchotu, která přečkala v hlubokých podzemních krytech dělostřelecké bombardování
a pak kryta za střílnami decimovala útočníky. A tak v bitvě u Arrasu bylo docíleno
průlomu do hloubky pouhých 4 km, a to po osmidenní mohutné dělostřelecké přípravě
a při čtyřnásobné početní převaze útočníka. Hlavního cíle, tj. kóty 140 na výšině
Falaise de Vimy dosaženo nebylo. Ztráty byly ohromné. Jenom pluk cizinecké legie
ztratil ze 3 822 poddůstojníků a vojáků – 1 889 padlých a raněných, a ze svých 75
důstojníků plných 50. Prapor „C“, který útočil v čele, byl na tom nejhůře. Všichni
důstojníci byli vybiti a z 925 vojínů zůstala pouhá třetina.
Rota „Nazdar“ přestala jako celek existovat. Z necelých 250 mužů padlo 42, kolem sta
bylo raněno většinou tak, že se již k pluku nikdy nevrátili. Česká rota tedy přestala být
součástí praporu. I když bylo do pluku cizinecké legie přesunuto později ještě několik
desítek Čechů, nikdy již nevytvořili samostatný oddíl. Celkem se odhaduje, že za
světové války sloužilo ve francouzské cizinecké legii na 600 Čechů, počítaje v to i 30
mužů z české kolonie londýnské. Číslo je ovšem velice nepřesné. Češi totiž kromě
toho, že sloužili později u růzdných rot, byli také přeřazováni na jiné fronty.
V té době se také počalo ukazovat, že boj Čechů v cizinecké legii nepomůže příliš
politickým cílům, pro něž tito obětaví krajané byli ochotní zemřít. Kromě toho v
důsledku několika případů zběhnutí k nepříteli a zrady, přijal francouzský parlament
3. června 1915 zákon, jímž bylo zakázáno přijímat do cizinecké legie příslušníky států,
které vedou s Francií válku. V zákoně bylo ustanovení, že po jeho vyhlášení mohou
být zrušeny závazky dobrovolníků uzavřené po vypuknutí války. Z platnosti zákona byli
vyňati pouze Alsasané a Lotrinčané francouzského původu. Při projednávání zákona
ve sněmovně se zastal Čechů a Poláků senátor Martin, vychválil jejich vojenské výkony
a oběti v boji u Arrasu a žádal, aby ministr války mohl rozhodnout o osudu těchto
dobrovolníků. Ukázalo se ovšem, že ministr se o spravedlnot vůči těm poctivým
a statečným příliš nepostaral.
To mělo za následek značné roztrpčení u dobrovolníků, kteří na protest proti tomuto
zákonu počali podávat žádosti, aby s nimi bylo naloženo dle zákona a aby byli vyloučeni
z pluku. Žádosti byly však ignorovány a žadatelům sděleno, že na Čechy se tento
zákon nevztahuje. Pokud se pohybovali v blízkosti fronty, byli znovu zasazeni do boje
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u Arrasu, kde ztratili osm spolubojovníků. Rovněž velitel pluku pplk. Cot v písemném
rozkaze tvrdil, že zmíněný zákon se na Čechy nevztahuje. Přitom zdůraznil své
rozhodnutí, že kdo bude nadále trvat na propuštění z pluku, odejde jako Rakušan –
tj. do internačního tábora. Zároveň podal na ministerstvo války žádost, aby čtyři hlavní
nespokojenci byli z pluku propuštěni. Český podporučík Štafl mu za největší radikály
označil dobrovolníky Gutfreunda, Rumla, Tamchynu a Šimsu. Celá věc však utichla,
zvláště když se právě v té době připravoval pluk na ofenzívu v Champagni. Až
osm měsíců na to, když byl Cizinecký pluk zasazen na frontě u řeky Oise, byli
výšejmenovaní dobrovolníci, z nichž první tři byli již desátníky, vyškrtnuti ze seznamu
pluku a odesláni do zajateckého tábora jako Rakušané. Nikdy jim nic vysvětleno
nebylo, prostě byli bez odůvodnění vyhozeni z armády. Zkušení vojáci, osvědčení
v bojích a oddaní francouzské věci, byli jednoduše vsazeni mezi Němce a Maďary,
kteří je přirozeně pokládali za velezrádce a podle toho s nimi jednali.
Tento případ ukazuje velmi názorně, jakým zkouškám byla vystavena obětavost,
kterou prokázali čeští dobrovolníci vstupem do cizinecké legie a bojem na frontě.
Čeští dobrovolníci neměli nikde zastání a tento případ svědčí i o tom, že bez
reprezentativního orgánu, který by dal politicky účinný výraz snahám českého a
slovenského národa doma i za hranicemi, byla taková obětavost marná. Takový
orgán nemohl vzniknout v řadách našich krajanů v zahraničí. Museli jej vytvořit lidé,
kteří měli oficiální politický mandát z vlasti jako argument v jednání s Dohodovými státy.
Případ českých dobrovolníků byl vyřešen až v roce 1917 zásahem nového politického
orgánu československého zahraničního odboje – Národní rady v Paříži.

8

Československá národní rada
Předpoklad k vytvoření politického orgánu národně osvobozeneckého hnutí v zahraničí
byl dán, když koncem roku 1914 odjel do ciziny poslanec rakouského parlamentu prof.
T. G. Masaryk, tehdy čtyřiašedesátiletý. Myšlenka využít válečného konfliktu k získání
státní autonomie vznikla i mezi politicky myslícími lidmi doma. Nebyla ovšem tak
spontánní jako u zahraničních Čechů a Slováků vymaněných z rakouského státního
tlaku, ale jejich příklad vedl ke konkrétním úvahám a plánům. Masaryk postavil plán na
rozčlenění Rakousko-Uherska na samostatné státy jednotlivých národností. Prosadit
u Dohodových velmocí tento plán vyžadovalo ovšem dlouhodobé propagační a politické
úsilí nejrůznějšího druhu. Již na počátku války Masaryk navázal styk se svými známými
v Anglii, měl řadu osobních rozhovorů s předními rakouskými politiky a postupně si
vytvářel svůj názor. Jeho plán předpokládal obnovení samostatnosti historických
Čech, Moravy a Slezska a připojení Slovenska. Měl velmi nesnadný úkol: prolomit
ledy neznalosti české a slovenské otázky v západní Evropě a nabídnout anglickým
a francouzským politikům oslabení pozic Německa ve střední Evropě a posílení vlivu
Západu na úkor habsburské říše. Svou činnost v zahraničí zahajoval přitom Masaryk
v době, kdy se vůbec nemohl spoléhat na podporu většiny českých politiků v Praze, kde
mu ve druhé polovině roku 1915 zůstala věrna jen malá skupina, takže Masaryk musel
hledat oporu ve hnutí českých a slovenských krajanů v zahraničí.
Masarykovy politické kontakty s nepřátelským zahraničím nezůstaly rakouským úřadům
skryty. Tak se stalo, že po dvou informačních cestách do Holandska na podzim 1914
se z třetí cesty, podniknuté v prosinci do Itálie, již nemohl vrátit. Jeho přátelé mu
oznámili, že po návratu by byl zatčen. Usídlil se proto v Ženevě a zde podnikl
první přípravné kroky k politické akci. Především přistoupil k sjednocení všech
československých zahraničních protirakouských snah. Po francouzských a ruských
krajanech se totiž přihlásili i krajané ve Spojených státech severoamerických a Anglii.
Již v březnu 1915 rozeslal Masaryk ze Ženevy všem zahraničním koloniím oběžník
s programem jednotné akce. V září uprchl z Čech i Masarykův spolupracovník – Dr. E.
Beneš. Později pokročily přípravy tak daleko, že dne 14. listopadu 1915 mohla být
československá zahraniční akce oficiálně zahájena prohlášením Českého zahraničního
komitétu. V něm byly shrnuty historické a politické důvody pro obnovení samostatného
československého státu. Prohlášení podepsali poslanci Dürich a Masaryk, a zástupci
politických krajanských organizací ve Francii, Rusku a USA. Tak byla vytvořena
ústřední organizace pro vedení zahraničního protirakouského odboje Čechů a Slováků.
Té se dostalo podpory drtivé většiny našich krajanů za hranicemi a v únoru 1916
založením Československé národní rady (ČSNR) i reprezentativního orgánu. Členy
ČSNR byli prof. T. G. Masaryk jako předseda, místopředsedou se stal J. Dürich,
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zástupcem Slováků naturalizovaný Francouz, v té době letec Dr. M. Štefánik, a
generálním sekretářem Dr. E. Beneš.
Čs. národní rada si kladla za cíl dosáhnout diplomatického uznání samostatného
československého státu; prostředkem k tomu měla být kromě činnosti propagační
(o české otázce se v zahraničí prakticky nic nevědělo) především akce vojenská, tj.
organizování pokud možno samostatných vojenských jednotek v rámci Dohodových
armád. Masaryk formuloval tento problém takto: „Postavíme-li armádu, dostaneme
se tím do nového právního postavení k Rakousku i spojencům ... V každém případě
nebudou moci spojenci ani Vídeň přejít kolem nás mlčky. Bez rozhodného boje, i
vojenského, nedostaneme však nic od nikoho.“
K vytvoření československé armády pak tíhla veškerá politická a propagační činnost
Čs. národní rady. Obtíž byla v tom, že ve Francii byly všechny možnosti vyčerpány
odvodem dobrovolníků do cizinecké legie a v roce 1916 jich bojovala již jen hrstka.
Snahou ČSNR však bylo mít vojsko právě na francouzské frontě, poněvadž právem
pokládala Francii za hlavní vojenskou sílu v boji s Německem, a tím i budoucího
rozhodujícího činitele na mírové konferenci. Naproti tomu velkým rezervoárem
českých a slovenských zajatců se již v roce 1915 stalo Rusko.
První českoslovenští politikové se snažili získat v Rusku oporu v tamějších krajanských
kruzích. Koncem roku 1915 se však naskytla příležitost spojit československou
vojenskou akci se snahou francouzské vlády získat z Ruska vojenské posily. Do
Petrohradu se vypravil předseda vojenského výboru senátu – Gaston Paul Doumergue,
aby zde vyjednal převoz co největších vojenských kontingentů na francouzskou frontu.
Jeho poslání však mělo velmi malý úspěch. Celkem bylo do Francie přepraveno jen
kolem 16 000 ruských vojáků. Čs. národní rada přišla s myšlenkou převážet s
ruskými vojáky i české a slovenské zajatce, kteří by byli ve Francii zformováni v
československou armádu. Francouzské kompetentní úřady slíbily, že Francie bude
všemožně podporovat organizaci československých jednotek ze zajatců v Rusku,
bude-li získán souhlas ruské vlády. Za tím účelem byl do Ruska vyslán člen ČSNR
J. Dürich, aby tam tyto záležitosti dojednal na nejvyšší úrovni. Zároveň byl však
vyjednán s francouzskou vládou i odjezd Štefánikův, který měl být vojenským
zástupcem francouzské vlády.
Když byla takto u nejvyšších francouzských míst prosazena československá zajatecká
akce, počala se Národní rada intenzívně zabývat novými možnostmi, které se objevily
v tomto směru ve Francii. V druhé polovině roku 1916 se nacházelo ve francouzských
zajateckých táborech kolem 4 000 Čechů a Slováků, kteří, byvše zajati v Srbsku,
ustoupili se srbskou armádou přes albánská pohoří k moři. Na počátku jich bylo kolem
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25 000, ale ústup zasněženým pohořím v rozedraných rakouských uniformách a bez
jakéhokoli zásobování způsobil, že se přes Jaderské moře přeplavilo pouhých 11 000
lidí. Italové převezli zajatce na ostrov Asinaru u Sardinie, kde epidemie skosily další
tisíce mužů. Když potom byli převezeni do Francie na zajatecké práce, bylo jich již
jen na 4 000. Získávat mezi zajatci, kteří prošli takovými útrapami, dobrovolníky do
československé armády ve Francii vyžadovalo dlouhodobou a trpělivou práci. Tato
zdlouhavá práce přinesla výsledky až v roce 1918, kdy téměř všichni zajatci ze Srbska
přešli do armády.

Osud krajanů v cizinecké legii
Postavení zbytku československých dobrovolníků v cizinecké legii nebylo v roce 1916
záviděníhodné. Prošli nejtěžšími bitvami na západní frontě, neboť Marocká divize,
v níž byl pluk cizinecké legie zařazen, byla nasazována na nejhorších úsecích fronty.
V Champagni zanechali Češi na podzim 1915 šest mrtvých a 18 raněných. Dobrovolníci
počali chápat, že cizinecké útvary – kromě legie to byly i útvary koloniální pěchoty
Arabů, Senegalců a jiných národů – potřebuje francouzské velení proto, aby je nechalo
vykrvácet na nejnebezpečnějších úsecích fronty. Dvacet českých dobrovolníků
opětovně žádalo o zrušení závazku. Žádosti ovšem nebyly nikdy vyřízeny. Velení jim
nabídlo, aby přijali francouzské občanství, neboť jedině to je opravňovalo k přeřazení
k francouzským útvarům. Nejsou známy případy, že by někdo z našich dobrovolníků
tuto nabídku přijal.
V druhé polovině roku 1916 byli opět nasazeni do krvavých jatek na řece Sommě
(západně od Amiensu). Zde spojenecké velení připravovalo mohutnou ofenzívu,
která měla odlehčit již od února ohroženému Verdunu. Tato pevnost byla chráněna
širokým pruhem polních opevnění, na kterých Němci ztroskotali. Za necelé tři měsíce
verdunské bitvy postoupili Němci asi o 7 km, a toto zápolení stálo obě strany na půl
milionu vojáků. Za první tři měsíce boje na řece Sommě postoupily spojenecké armády
o 3 – 8 km, přičemž jen během šest dní trvající dělostřelecké přípravy spotřebovaly 2,5
milionu nábojů, což reprezentuje 37 vlaků po 30 vagonech. Ztráty na obou stranách
činily dohromady 1 300 600 lidí.
Cizinecký pluk postupoval v otevřeném (!!) terénu pod palbou nepřítele a ztratil zde
900 mužů. V bojích se vyznamenala česká četa 1. roty. Vrhla se na nepřátelský polní
prapor postupující do protiútoku, uvedla jej ve zmatek a přinutila k ústupu. Přivedla
60 zajatců, mezi nimi i důstojníka, který projevil své roztrpčení, když zjistil národnost
a malý počet vojáků, jimž se vzdal. V bojích padlo 15 Čechů a 30 jich bylo raněno.
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Nato byla legie vystřídána. Na frontu k Sommě se vrátili 17. listopadu a poznali tam
tentokrát nikoli hrůzu boje, ale hrůzu bláta, které po dlouhých deštích přeměnilo bojiště
v bažiny. Až po měsíci byli přepraveni do týlu.
Podle neúplných statistických údajů padlo z původních 600 československých
dobrovolníků odvedených roku 1914 celkem 80 mužů, 130 jich bylo propuštěno z
vojska v důsledku trvalé invalidity. Zbylých asi 390 bylo rozmístěno přibližně takto: 130
ve Francii na frontě u různých útvarů, 6 u letectva, 31 v nemocnicích, 26 bylo přeřazeno
na soluňskou frontu, 152 sloužilo v cizinecké legii v Africe, 30 u francouzských pluků
jako tlumočníci, 11 ve válečném průmyslu a 4 propuštěni z vojska.
Tato hrstka statečných mužů se ovšem nemohla stát základem čs. armády. O tom,
postavíme-li armádu, se rozhodovalo v Rusku.
Také v roce 1917 byly jednotky cizinecké legie nasazovány do nejtěžších bojů. Tak
to bylo v dubnu v Champagni, po bojích byly staženy z fronty a umístěny v táboře.
Po posílení legionáři z Afriky – bylo mezi nimi i 30 Čechů – byla cizinecká legie znovu
zasazena do boje v blízkosti výšiny Chemin des Dames. Jednotlivé prapory se zde
ve vysilujících bojích střídaly v první linii od 6. června do 6. července. Dne 7. července
1917 byla celá Marocká divize stažena z fronty a převezena na odpočinek. Dne 19.
srpna byla divize opět zasazena do útočných bojů u Verdunu. V těchto místech byla
prý krajina úplně změněná. Okolní lesy zmizely, půda rozrytá nesčetnými krátery byla
pokryta změtí ostnatého drátu, propletena pobořenými spojovacími zákopy, nesčetnými
kulometnými hnízdy a změtí trosek, rumišť, ohořelých trámů a rozvaleného betonu.
Tento terén byl na obou stranách nasycen palebnými prostředky nejrůznějšího druhu.
Němci podkopali hřbet spojující dva vrcholky tunelem 800 m dlouhým a s 1 100 muži
posádky. Takových tunelů bylo více a jejich osádky v nich přečkaly dělostřelecké
bombardování a pak se znovu chápaly kulometů. A tak to šlo neustále, boj a potom
odpočinek. V jednom případě se dokonce legionáři předčasně zmocnili urputně hájené
výšiny „L‘Oie” a posádka tunelu se i s celým štábem pluku vzdala.
Dne 2. září opustil pluk cizinecké legie spolu s Marockou divizí zákopy a byl přemístěn
na odpočinek do vojenského tábora. Po odpočinku byla 3. října Marocká divize
převezena znovu na frontu, na celkem klidný úsek. Bylo zde kolem 100 Čechů
a Slováků, většinou poddůstojníků, vyznamenaných mnoha řády a medailemi.
Významnou událostí bylo, že Spojené státy vyhlásily válku Německu a na začátku
prosince 1917 i Rakousko-Uhersku. Po nevalné vojenské situaci, v níž se Dohoda octla
koncem roku 1916, znamenal vstup USA do války závažnou skutečnost. Válka dostala
vyčerpávající charakter a to znamenalo, že vítězství se nedobude ani tak obratným
vedením armád, jako spíše převahou materiálních a lidských zdrojů. Vstup USA do
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války znamenal naději i na přísun svěžích amerických sil na francouzské bojiště.
Pro politiky Čs. národní rady vznikla příležitost provádět nábor dobrovolníků v početné
české a slovenské krajanské obci americké. Do Ameriky odjela francouzská mise, která
měla získat od vlády Spojených států svolení k náboru dobrovolníků mezi přistěhovalci
v Americe, pro slovanské armády ve Francii. Vláda Spojených států se však k těmto
plánům stavěla nepříznivě. Bylo nakonec dohodnuto, že dobrovolnická akce může
být prováděna pouze v řadách těch amerických občanů, kteří nepodléhají branné
povinnosti americké. Šlo tedy o muže buď starší – mimo odvodní věk, a ty, kteří neměli
ještě plné americké občanství. Kromě toho, samotní američtí Češi neměli nyní ani
později příliš chuti vstupovat do československé armády ve Francii, neboť zaopatření
amerického vojáka bylo podstatně lepší než zaopatření vojáka francouzského, na jehož
úroveň byli dobrovolníci postaveni.
V létě 1917 se však již začal ve Francii projevovat význam smlouvy, kterou Masaryk
v Rusku uzavřel s francouzským ministrem pro munici Thomasem a podle níž mělo
být převezeno do Francie 30 000 českých a slovenských dobrovolníků do armády
nebo do průmyslu. Tato skutečnost vyústila ve francouzský závazek vytvořit ve Francii
samostatnou československou armádu. Prvního takového příslibu bylo docíleno
v červenci. Potom byly propracovány různé detaily týkající se poměru nové armády
k Čs. národní radě a francouzské vládě, náboru vojáků, velícího jazyka a formálních,
ale nutných věcí, jako je vojenský prapor, uniforma, přísaha apod.
Štefánik, který rovněž odjel do USA, sliboval francouzské vládě 20 000 českých a
slovenských dobrovolníků z USA, ale vracel se v listopadu 1917 s pouhými 80 muži.
To však již byl na cestě do Francie první transport ruských legionářů z Ruska. Tvořilo
jej 100 důstojníků z důstojnické školy 2. divize v Borispolu a 1 100 dobrovolníků z
náhradního praporu 1. divize v Žitomíru pod velením kapitána Husáka. Transport byl
naloděn v Archangelsku na ruskou loď „Kursk“ a 16. října odjel přes Anglii do Francie,
kde byl 12. listopadu 1917 v Le Havru již očekáván. Ve Francii byla i rota Čechů a
Slováků zorganizovaná mezi zajatci v Rumunsku, čeští důstojníci ze srbské armády
a konečně i první dobrovolníci získáni mezi zajatci ze Srbska, převezenými z Itálie.
Po vyhlášení války Rakousko-Uhersku se otevíraly nové možnosti náboru dobrovolníků
mezi americkými krajany, kterých se nakonec přihlásilo na 2 500.
Ustavení samostatné československé armády ve Francii bylo pro politické cíle
Čs. národní rady velmi významným úspěchem. Národní radě byla nejen přiznána
politická suverenita nad armádou, ale i formálně bylo zdůrazněno, že jde o armádu
samostatného národa s vnějšími odznaky – praporem, přísahou národu apod. Kromě
toho se výslovně stanovilo, že část armády se má zachovat pro mírové jednání, což
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Masaryk i Beneš považovali za nejpádnější důvod pro diplomatické uznání příštího
československého státu.
Dlouho očekávaný dekret o vytvoření československé armády byl podepsán 16.
prosince 1917. Podepsání statutu, tj. detailní ujednání o organizaci, jmenování
důstojníků, o vnitřním uspořádání, o odvodech vojenské správě a použití armády
na frontě, bylo uskutečněno až 7. února 1918. Československá armáda se i ve
Francii stala skutkem. Dne 12. ledna 1918 byl v Cognacu slavnostně ustaven 21.
československý střelecký pluk. Číslo 21 dostal proto, že se počítalo s vytvořením
asi 20 pluků v Rusku, měla tak být zdůrazněna jednotnost československé armády.
Velitelem byl jmenován pplk. Philippe. Nový velitel vykonal přehlídku mužstva, jehož
počty měly ještě do počtů plukovních daleko. Počítalo se však s tím, že během doby
bude pluk doplněn na náležité stavy.
Za tím účelem byla v krajanské kolonii ve Francii provedena mobilizace do čs. armády.
Díky dobré vůli obětavých pracovníků v krajanské organizaci došlo k těsné spolupráci
s Čs. národní radou, jejímž prvním výsledkem byla výzva k vojenské službě, která
hlásila: „Jest otázkou cti našeho národa, aby Češi a Slováci, všichni bez výjimky, nabídli
své služby československému národnímu vojsku a dokázali tak, že zasluhují, aby za
pravé Čechy a Slováky byli považováni. Výbor české kolonie a dobrovolníků ve Francii
vyzývá tudíž všechny své členy jakož i ty, kteří bez jeho zakročení od francouzských
úřadů za Čechoslováky byli uznáni, aby vyhověli každé výzvě, se kterou se obrátí na ně
vojenské úřady Československé národní rady, zřízené za součinnosti československé
kolonie za účelem provedení naší národní mobilizace ve Francii.“
První odvody se konaly v Paříži ve dnech 23. až 25. března a účast na nich byla
téměř stoprocentní. Usilovný nábor byl také prováděn ve francouzských zajateckých
táborech, kam se rozjeli emisaři Národní rady. Stavy v československém výcvikovém
táboře se později zvětšily o 850 mužů z Itálie výměnou za několik desítek důstojníků,
jichž byl v Itálii nedostatek. Počali také dojíždět v hojnějším počtu i dobrovolníci z USA.
Proto mohl být 19. března položen základ k dalšímu, 22. střeleckému pluku tím, že
jednotky vybrané z praporů 21. pluku byly přemístěny do tábora v nedalekém Jarnacu,
aby zde připravily organizačně vše potřebné pro zformování nového pluku. Ten byl
oficiálně vytvořen 20. května, takže během půl roku byla zformována první čs. brigáda
ve Francii.
Při Čs. národní radě byl také vytvořen první československý generální štáb v čele
s francouzským generálem Mauricem Janinem. Štáb musel zpočátku čelit četným
potížím. Šlo o to, že pluky vznikaly z velmi různorodých jednotek s různým charakterem
výcviku.
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Nejpočetnější byla skupina asi 4 000 bývalých zajatců ze Srbska, dále zde bylo 2 300
dobrovolníků ze Spojených států (z toho 1 065 Slováků), 2 170 mužů přijelo z Ruska
a Rumunska, 50 mužů přišlo na základě mobilizace francouzských Čechů, 850
dobrovolníků z Itálie, 14 až z Austrálie, a na 50, těch nejzasloužilejších, z Cizinecké
legie. Potíže vznikaly také v řadách čs. důstojníků, kteří se dostali „do učení“ k
francouzským instruktorům a těžce snášeli své podřízené postavení. Brzy se ovšem
přesvědčili o správnosti požadavku větší odbornosti, zvláště když poznali, že hodnostní
postup není ve francouzské armádě tak snadný jako v armádách, jimiž dosud prošli.
Značná nedůvěra se také z počátku objevila ze strany obyvatelstva, které se dívalo
na naše dobrovolníky s podezřením, jelikož se bálo „bolševické nákazy“. Část
dobrovolníků, jak známo, přišla z Ruska v ruských uniformách a oficiální propaganda
již francouzský národ zpracovala. Dobrovolníci si naproti tomu především stěžovali na
značný byrokratismus a nepružnost francouzských a jim podřízených československých
vojenských orgánů.
Druhým živlem, který francouzské vojenské prostředí těžce snášel, byli dobrovolníci
američtí. Těm vadila v chápání strohé francouzské vojenské disciplíny především
americká společenská zkušenost. Co však měli američtí dobrovolníci říkat, když pro
ně nebyly po příjezdu do Francie připraveny vojenské tábory, když nebyly pro ně
připraveny uniformy a oni byli nuceni jistou dobu chodit v rozedraných hadrech všech
možných střihů s označením PG (prisonnier de guerre) – zajatec? Často se stávalo,
že byli zařazeni do přechodných táborů společně s německými a rakouskými zajatci,
a než se dostali ke zbrani, byli odváděni jako opravdoví zajatci na manuální práce.
Hněv dobrovolníků, kteří se pokládali za podvedené, se přirozeně obracel proti
pracovníkům Čs. národní rady.
Zklamání a někde i velmi ostrá slova vyvolaná tímto neodpovědným přijetím na půdě
Francie se mnohdy nezměnily ani později, kdy vojáci při výcviku naráželi na organizační
neschopnost vedoucích důstojníků, nedostatečnou hygienu v táborech, nedostatky
léčebných zařízení, zdržování zásilek z domova atd. Někde to dokonce, jak zjistil
pracovník amerického krajanského hnutí, kpt. E. Voska,
přerostlo v obecný názor, že to, co Čs. národní rada
dělá, je proti českému vojáku, a že tento orgán je
symbolem protekcionářství a reakce.
Díky obětavým a schopným pracovníkům se nakonec
podařilo oba pluky vycvičit k polní službě. Aby se
seznámily se způsobem válčení na francouzské frontě,
byly skupiny poddůstojníků i mužstva vyslány „na
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zkušenou“ na různé úseky fronty. Ti ovšem, kdož mohli svými zkušenostmi ze
čtyřletého válečného pekla pomoci plukům nejvíce, totiž čeští a slovenští dobrovolníci
z cizinecké legie, do armády povoláni nebyli.

V cizinecké legii v r. 1918
Přestože v prezidentově dekretu bylo výslovně uvedeno, že autonomní československá
armáda se tvoří také z Čechoslováků sloužících nyní ve francouzské armádě, vrchní
francouzské velení se zdráhalo Čechy z cizinecké legie propustit. Nechtělo totiž
odtud propustit větší počet vojáků jedné národní skupiny, poněvadž se obávalo, že by
totéž požadovali vojáci ostatních národních skupin, a cizinecká legie by se podstatně
zmenšila. Přes četné žádosti byli českoslovenští dobrovolníci propuštěni z legie teprve
tehdy, až byly vytvořeny dva československé pluky a Národní rada poukázala na to, že
u těchto pluků, které budou brzy nasazeny na frontu, bude možno zkušených legionářů
lépe využít.
Těžko bylo vysvětlovat dobrovolníkům v cizinecké legii tyto skutečnosti. Beneš ve
svých pamětech vzpomíná, jak byl podezříván, že si nepřeje jejich příchodu do armády.
Jednoho dne na jaře 1918 za ním do úřadovny Čs. národní rady přišlo osm zoufalých
vojáků a žádali ho, aby je dostal z legie, která v několika dnech měla přejít znovu na
frontu. Jeden z nich prý dokonce hrozil ručním granátem a vytýkal zradu. Benešovi
se podařilo je uklidnit. Vojáci odjeli na frontu a v boji na Sommě všichni padli – až
na jednoho. Ten se nějakým způsobem dostal znovu do úřadovny Národní rady a
vyhrožoval revolverem a bajonetem, než byl přemožen.
Stovka československých cizineckých legionářů započala rok 1918 útokem z výběžku
St. Mihiel. Šlo o průzkumný přepad předem důkladně připravený, ke kterému byli
vybráni právě tito zkušení vojáci. Přepad byl velmi úspěšný a legionáři získali 190
zajatců a mnoho materiálu. V odvetu ostřelovali Němci zákopy Marocké divize
yperitem. Pluk odešel z fronty 18. ledna, aby očekával ve výcvikových táborech
nové zasazení.
V první jarní den, 21. března 1918, se na francouzské frontě znovu otevřelo peklo.
Německé vrchní velení se rozhodlo pokusit se o rozhodující boj dříve, než bude pozdě.
Na frontu počaly totiž dojíždět americké pluky i materiál. Ofenzíva byla důkladně
připravena. Bylo využito divizí uvolněných včas z východní fronty a byly zmobilizovány
poslední lidské i materiálové rezervy. Průlom se zdařil a německá armáda znovu
počala ohrožovat Paříž.
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Cizineckým legionářům bylo jasné, že je čeká nový boj, neboť Marocká divize byla
přemístěna blíže k frontě. Na jejích neuspořádaných pohybech za frontou a na
měnících se rozkazech bylo zřejmé, jak se nejvyšší velení nerozhodně rozmýšlelo, kam
divizi zasadit. Divize prováděla často pochody těsně za frontou – při jednom přesunu
byli tři vojáci zabiti granátem – a stále byla připravena zasáhnout. Konečně byla
přesunuta do blízkosti lesa Hangard na Sommě. Zde byla 26. dubna 1918 zasazena do
protiútoku, když hrozilo přímé nebezpečí městu Amiens. Po jejich boku bojovali i ruští
vojáci přidělení Marocké divizi, kteří tehdy podle francouzských zpráv zachránili situaci.
Německý útok na Amiens byl zastaven, avšak ztráty na francouzské straně byly drtivé.
Marocká divize ztratila 74 důstojníků a 3 500 mužů, z toho 2 000 těžce raněných. V
celé historii Marocké divize byl tento útok pokládán za jeden z nejtěžších. Největší
ztráty měl opět pluk cizinecké legie. Na příklad u 1. praporu zůstalo jen 120 lidí. Pro
české dobrovolníky znamenal boj 18 padlých. Byli mezi nimi i ti, kteří se v Paříži tak
zoufale snažili dostat do československé armády.
V řadách těchto obětavých a obětovaných vojáků zavládla po boji značná deprese
a roztrpčenost. Vždyť oni, kteří první ze všech splnili svou národní povinnost, byli po
čtyřech letech útrap znovu zasazováni do nejhorších bitev, zatímco ti, co následovali
jejich příkladu až nyní, se v zázemí cvičili ve stejnokrojích samostatného vojska.
Dne 7. května byla Marocká divize stažena z fronty na třítýdenní odpočinek. Německé
nebezpečí však ještě nebylo zažehnáno. Po vyčerpání ofenzívy na Sommě zahájila
německá armáda 27. května novou ofenzívu ve směru na Soissons a Fismes. Její
postup byl velmi rychlý a po dvacetičtyřech hodinách pronikla do hloubky 20 km v šířce
60 km. Spojenecké velení muselo znovu mobilizovat všechny volné síly. Marocká
divize byla 28. května zalarmována, naložena na automobily a přepravena k Soissons.
Město již nemohlo být zachráněno. Na jih odtud dorazili Němci k Marně – jako v létě
1914! Marocká divize opět osm dní pochodovala za frontou z místa na místo, aby opět
byla zasazena tam, kde bylo třeba zkušených a disciplinovaných vojáků, jejichž smrt
nebude Francie tolik želet. Dne 12. června byla divize konečně zasazena na řece
Aisně u Amblemy. Němci byli opět zadrženi. Někteří historikové se domnívají, že
zde Marocká divize rozdrtila ze 7. německé armády von Boehma čtyři divize, které
byly vrženy před její kulomety. Sama ztratila v době od 28. května do 18. června
94 důstojníků a 4 139 mužů.
Posledním bojem našich dobrovolníků v cizinecké legii byla účast v odvetné spojenecké
ofenzívě, která byla zahájena 18. července mezi Aisnou a Villers Côtteret, tentokrát
překvapivě, bez dělostřelecké přípravy. Marocká divize doprovázená tanky postupovala
za pohyblivou dělostřeleckou clonou a za šest hodin urazila 6 km ve směru k silnici
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Soissons-Château Thierry. Útok byl nepřetržitý a útvary se dnem i nocí střídaly v prvém
sledu. K smrti unavení vojáci Marocké divize byli vystřídáni až v noci z 21. na 22.
července. Její ztráty činily 60 důstojníků a 2 500 mužů.
Tehdy se německé velení poprvé dovědělo, že v řadách spojenců bojuje proti Němcům
i československá armáda. To ovšem byl omyl. Vznikl tím, že někteří legionáři
nastoupili do boje v modrých československých uniformách. Byli to ti, kteří po vyléčení
zranění utrpěných v jarních bojích odešli z nemocnic samovolně k československému
pluku v Cognacu, zde byli přijati do stavu, a oblečeni. Protože však jejich přeřazení
nebylo právoplatné, byli na žádost velitele Marocké divize vráceni k cizineckému pluku
a bojovali dále v československých uniformách. Pro ty, kteří byli příčinou mylné zprávy
o československé armádě na frontě, to byl určitě poslední boj jejich života: legionáře
české národnosti Němci nebrali do zajetí jako jejich francouzské kamarády. Byli to
první padlí ve Francii v československých uniformách.
Pro ty, kteří útok u Soissons přežili, to byl též poslední boj v cizinecké legii. Dne 7.
srpna byli po nesčetných žádostech Čs. národní rady slavnostně vyřazeni a jejich
zvláštní praporec byl dekorován Válečným křížem. Pak se odebrali do tábora v Darney
za alsaskou frontou, kde jich 29 vstoupilo do 22. československého pluku. Později sem
byli převedeni i ti, kteří sloužili u jiných francouzských útvarů, takže se jich zde sešlo na
50. Z původních 600 dobrovolníků asi 200 mužů padlo, 300 z nich se stalo invalidy,
asi 50 jich zůstalo roztroušeno v koloniálních oddílech v severní Africe. Byli prvními
z prvních.

První československé vojsko ve Francii na frontě
Dva zformované československé pluky č. 21 a 22 byly po půlroce vycvičeny a schopny
plnit úkoly na frontě. Změnilo se i mezinárodní postavení Čs. národní rady, a když 30.
června 1918 složily v Darney oba pluky slavnostní přísahu, obdržel 21. pluk od města
Paříže prapor, který navrhl český malíř František Kupka. Slavnosti se zúčastnil i
prezident Poincaré a ministr zahraničí Pichon. V sevřených útvarech zde stály dva
pluky Čechů a Slováků ze všech koutů světa. Nebyli ovšem všichni – mnoho se jich
ještě cvičilo v Cognacu, kde byly později zformovány další dva pluky – 23. a 24. Po
slavnostních projevech provedli vojáci, oblečení do modrých uniforem, slavnostní
pochod před svým novým praporem.
Začátkem července byly oba pluky zařazeny do 53. pěší francouzské divize. Zatímco
se 22. pluk ještě jistou dobu cvičil v Darney, 21. pluk obsadil na alsaské frontě úsek
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Ober Aspach-Mittelbach (na úpatí Vogéz u Mylhúz). Šlo o celkem klidný úsek, kde se
měl pluk v drobných bojových potyčkách zvykat na frontové podmínky. 20. srpna zde
provedli naši vojáci pod velením poručíka Pána dokonale připravený větší přepad.
Přivedli dva zajatce a protože šlo o dokonalou souhru dělostřelecké a kulometné palby,
která zajistila, že přepad byl bez vlastních ztrát, byla řada účastníků vyznamenána
Válečným křížem a velitel Rytířským řádem Čestné legie.
Zatím byl 22. pluk v záloze a ještě se intenzivně cvičil. Dne 16. září byla celá brigáda
odsunuta za frontu a připravila se na závěrečnou ofenzívu Dohodových armád
ve svazku 5. francouzské armády. Na frontu se přesunovala většinou pěšky po
champagnských rovinách. Posléze byla dána k dispozici 4. armádě generála Gourauda
a dorazila do Argon, svého příštího bojiště. 12. října dosáhla řeky Aisne mezi Grandpré
a Rethelem a měla v rámci IX. sboru překročit řeku. Přechod byl velmi obtížný, neboť
bylo nutno překonat i kanál a zaplavené přilehlé louky, které byly ostřelovány Němci
z pověstné Hunding-Stellung na protějších strmých stráních Argon. Dne 18. října byl
útok připraven a 134. a 53. divize vyrazily přes řeku v pásmu širokém 5 km. Přechod
po útočných lávkách se podařil a divize obsadily na druhém břehu vesnice Chestres a
Vandy.
Dne 20. října dostal 1. prapor 21. pluku rozkaz, aby severně od Vouziers obsadil jednou
rotou obec Terron. Praporu velel kpt. Husák, který přijel s prvním transportem ruských
legionářů a který kdysi spolupracoval a spolupřipravoval útok u Zborova. Terron se
sice podařilo obsadit, ale příští den Němci přes pomoc 3. roty Čechoslováky přesilou
vytlačili. Nato však zaútočil na Terron znovu celý 1. prapor a dobyl obec zpět. S pomocí
půlroty 2. praporu podařilo se našim vojákům pevně se zachytit a udržet proti úporným
a opakovaným protiútokům nepřítele. Boj byl veden v podmínkách ztíženého
zásobování a v polozatopeném terénu. Čechoslováci však vydrželi až do doby,
kdy Němci byli u severního souseda zatlačeni.
Mužstvo 2. praporu bylo v té době v záloze a pomáhalo 1. praporu. Třetí prapor 21.
pluku byl zpočátku v plukovní záloze. 23. října dostal rozkaz přejít na východní okraj
vesnice Vandy a vystřídat zde mužstvo 319. pěšího pluku. Při přechodu zatopeným
územím na hrázi řeky Aisne se dostal do dělostřelecké palby a utrpěl značné ztráty.
Dne 30. října přišel 21. pluku konečně rozkaz k vystřídání. A těsně před tím, v noci
z 29. na 30. října přinesl kdosi unaveným a hladovým československým vojákům
v blátivých zákopech terronských zprávu o vzniku samostatného československého
státu. Radostný byl proto 31. října odchod rot 21. pluku na západní břeh řeky Aisne
a ještě radostnější oddech v bezpečném táboře za frontou.
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Východně od Terronu se v témže období dostal do těžkých bojů u vesnice Chestres
i 22. pluk. Dne 23. října přešel přes řeku jeho 3. prapor a zde odolával zuřivým útokům
německých vojsk, která chtěla protivníka zatlačit na západní břeh směrem k Vouziers.
Čechoslováci náporu odolali a výpadem 2. praporu na opevněnou pozici Pt. Ban si
zajistili pevné postavení. Výsledkem obratně vedeného výpadu bylo 19 zajatců, mezi
nimi velitel praporu. I vlastní ztráty byly toho dne značné: 43 padlých a 110 raněných.
Ve dnech 24. a 27. října došlo v tomto úseku znovu k zuřivým útokům Němců. Prorazit
se jim však nepodařilo a Čechoslováci dobyté pozice udrželi.
Úpornost německé obrany byla dána klíčovým významem úpatí Argon pro celý
německý obranný systém v tomto pohoří, neboť Němci pokládali tato postavení,
vyztužená četnými betonovými kryty, za nedobytná. Dobýt a udržet je pomáhal
český bojový zápal.
V noci z 30. na 31. října došlo také zde k vystřídání. Vojáci za tmy přešli údolí řeky
bombardované plynovými granáty a dorazili – mnozí přiotráveni – do tábora u vesnice
St. Pierre. Zde odpočívali až do 7. listopadu. Pak přišel rozkaz k přesunu do prostoru
severovýchodně od obce Hauvinné. Zde se oba československé pluky setkaly v jednom
táboře. To již vojáci věděli, že nazítří bude provedena slavnostní přehlídka. Dovídali se
ale také rozsah celkových ztrát, které československá brigáda v Argonách utrpěla: 183
mrtvých, 876 raněných a 69 nezvěstných.
Dne 8. listopadu vykonala brigáda slavnostní přehlídkový pochod před Dr. Benešem
a generálem Gourandem, velitelem 4. armády, v jejímž svazku bojovala. Řada
důstojníků a vojínů byla při té příležitosti dekorována Válečným křížem. Při přehlídce
přečetl Dr. Beneš nastoupeným vojákům poselství národa doma k zahraničnímu vojsku.
Setkal se krátce před tím v Ženevě s politickými zástupci z Čech a tak vojákům potvrdil,
že cíle jejich boje bylo dosaženo: samostatný československý stát byl skutečností.
Dne 11. listopadu 1918 bouřlivě oslavili se svými francouzskými kamarády konec války.
10. prosince provedl slavnostní přehlídku brigády ještě první prezident Československé
republiky T. G. Masaryk a během prosince odjeli legionáři postupně do osvobozené
vlasti. Jejich útvary dostaly čestné názvy: 21. pěší pluk maršála Foche a 22. pěší pluk
Argonský.
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Dobrovolník francouzské cizinecké legie v r. 1914 – 1915


V následující kapitole je popsán začátek dobrovolnického hnutí jakož
i vznik československých vojenských jednotek v Itálii za první světové
války.

Československé dobrovolnické hnutí a Itálie
Na rozdíl od Ruska a Francie neexistovala v Itálii před válkou nějaká československá
kolonie, která by měla vliv na organizování dobrovolnických vojenských jednotek.
Jednotliví Češi a Slováci usedlí v Itálii – pokud zůstali rakousko-uherskými občany
a nestačili se vrátit do vlasti – byli internováni a odesláni do táborů na Sardinii. O
nějakém úmyslu branného odboje se u nich v počátečním stádiu války nedalo mluvit.
Když 24. května 1915 vyhlásila Itálie válku Rakousko-Uhersku (a v srpnu 1916 také
Německu), opírala se o tajný, tzv. londýnský pakt z 26. dubna 1915, podle něhož měla
po vítězném skončení války obdržet rakouské Tridentsko a značnou část protilehlého
rakouského pobřeží Jaderského moře včetně Gorice, Terstu, Istrie, Dalmácie a části
Albánie (převážně se slovanským obyvatelstvem). To byla cena, za niž byla Itálie
ochotna vstoupit do války na straně Dohody. Její územní požadavky vůči RakouskoUhersku, které chtěla oslabit a zajistit své mocenské postavení v této části Středomoří
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byly jednou z příčin toho, že v roce 1917 byly zmařeny plány na uzavření separátního
míru s Rakousko-Uherskem.
Na druhé straně tyto územní požadavky určovaly postoj Itálie k národně
osvobozeneckému hnutí slovanských národů, jmenovitě k jihoslovanskému. V možném
spojení jihoslovanských národů v jeden velký celek viděla ohrožení svých územních
nároků na Jadranu. Proto byla proti snahám svého srbského spojence, proti jehož
zájmům směřoval duch londýnského paktu, a proto také nevycházela vstříc ani
československým snahám. Není tedy divu, že výsledky československé zahraniční
politické a vojenské akce v Itálii byly až do prvých měsíců roku 1918 skrovné.
První, kdo sondoval v Itálii půdu, byl člen Čs. národní rady generál M. R. Štefánik. Na
své zpáteční cestě ze Srbska v listopadu 1915 a v průběhu své činnosti na italské frontě
na jaře 1916 se marně snažil získat některé významné italské činitele pro podporu
československé akce. Hlavní překážkou rozvoje této akce byla italská zahraniční
politika. Proto se zde – přestože počet zajatců české a slovenské národnosti v Itálii byl
značný – československá vojenská akce začala rozvíjet mnohem později než ve Francii
a v Rusku. V masách zajatců, jejichž počet se neustále zvětšoval, začala snaha
účastnit se branného odboje proti Rakousko-Uhersku prozatím vznikat poznenáhlu.
Od vypuknutí války byli zajatci rozmísťováni do téměř dvou set zajateckých táborů
bez ohledu na svou národnost, tedy Češi, Němci, Maďaři a ostatní Slované, všichni
dohromady. Italové nedělali a neviděli mezi nimi žádné rozdíly. Zůstávali izolovaní od
vnějšího světa. Bylo jim dokonce zakázáno číst italský tisk a noviny vůbec. Mnozí Češi
se náhodně dovídali o československých jednotkách v Rusku a ve Francii, chtěli se do
těchto jednotek přihlásit, avšak jejich snahám nebylo vyhovováno. Také jejich žádosti,
aby jim byl umožněn vstup do některé z Dohodových armád či přímo do armády
italské, ponechávala italská úřední místa bez odpovědi. Italští důstojníci stojící v
čele zajateckých táborů se těžko orientovali ve vnitřní situaci habsburské monarchie
a nechápali, proč se jednotliví zajatci hlásí k boji proti vlastnímu státu. Také odpor
zajatců německé a maďarské národnosti proti těm, kteří hodlali se zbraní v ruce
vystoupit proti Rakousko-Uhersku, byl veliký. Za takových okolností ztrácela
organizátorská práce širšího rozsahu jakékoli naděje na úspěch.
Teprve začátkem roku 1917 došlo ve vnitřním životě zajateckých táborů k určitým
změnám, které měly vytvářet lepší předpoklady k organizačnímu ruchu. Italské
ministerstvo války se totiž rozhodlo soustřeďovat zajatce v zajateckých táborech podle
národností. Českým a slovenským zajatcům byl na základě tohoto rozhodnutí přidělen
tábor Santa Maria Capua Vetere u Neapole, v němž byly položeny bez jakýchkoli
direktiv z Paříže základy československého dobrovolnického sboru.
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Čeští a slovenští zajatci se začali sjíždět do svého nového tábora během ledna 1917.
Mezi nimi začala pracovat skupina dobrovolníků, kteří již dříve – ovšem bezvýsledně –
podali přihlášky ke vstupu do spojeneckého vojska. Skupina svolala na 17. ledna 1917
schůzi, na níž byl založen Československý dobrovolnický sbor v Itálii. Smysl této
svérázné organizace vojáků beze zbraní charakterizuje první bod přijatých stanov,
v němž se uvádí, že dobrovolníkem jakož i členem Čs. sboru může být každý, kdo
uznává za svojí mravní povinnost bojovat se zbraní v ruce za samostatnost čs. národa
a státu a čestným slibem se zaváže učinit této povinnosti zadost v době k tomu
příhodné. Kázeň je přísná a vyplývá ze závazků dobrovolného vstupu; její porušení
se trestá až vyloučením ze Sboru.
Na základě těchto principů přistoupila hrstka nadšenců k rozsáhlé uvědomovací práci
mezi zajatci, kterých v té době bylo v táboře na 4 000. Zatím jim ovšem nemohla
nabídnout nic jiného než své ideály a víru v jejich pozdější splnění. Na základě
italských a jiných časopisů, ilegálně dopravovaných do tábora, byl sestavován zvláštní
„Denní oznamovatel Čs. dobrovolnického sboru.“ Poněvadž však nedostačoval, začal
být vydáván hektografovaný, zpočátku ilegální měsíčník „V boj“. Kromě toho sokolská
organizace pořádala různá veřejná, hojně navštěvovaná cvičení a sportovní podniky.
Byl založen hudební a pěvecký kroužek, škola jazyků, škola pro analfabety a knihovna.
Byly organizovány výstavky uměleckých prací zajatců.
Díky této intenzivní práci, řady Čs. dobrovolnického sboru se stále zvětšovaly. Při svém
založení v lednu 1917 měl jen 30 mužů, v dubnu do něho vstoupilo již na 1 500 mužů,
vojensky organizovaných do čet, rot a praporů. A je třeba říci, že podobné hnutí se
rozvinulo i v jiných táborech, v nichž byli ve větším či menším počtu soustředěni čeští
a slovenští zajatci. Týká se to především ostrova Asinary poblíže Sardinie, v němž
našli přechodné útočiště čeští a slovenští vojáci i zajatci, kteří prožili katastrofu srbské
armády a strastiplný pochod Albánií, a dále zajateckých táborů Casagiove, Cassino,
Sala Consilina, Termini Imerese a některých dalších.
Uvědomovací a organizátorská práce funkcionářů Čs. sboru narážela ovšem na
překážky, které se někdy zdály nepřekonatelné. Nepřízeň italských úřadů tu stála na
prvním místě. I ty nejmenší ústupky bylo nutno těžce vybojovávat. Když se několik
jednotlivců z vedení Sboru obrátilo na velitelství tábora s tím, že dobrovolně přešli na
frontě k italské armádě a že žádají, aby byli zařazeni do spojeneckého vojska, bylo
jim pohrozeno vězením. Zdálo se, že k utvoření československých jednotek v Itálii
a k jejich nasazení na frontu nikdy nedojde. Začalo se mluvit o uzavření separátního
míru, vyvstávaly obavy z toho, že příslušníci Čs. sboru budou vydáni Rakousku.
K tomu přistoupily dosti neutěšené zprávy z bojišť, rozbíjení organizace nasazováním
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jejích členů na nejrůznější práce a v neposlední řadě i rostoucí odpor italského lidu
k dalšímu vedení války. To vše nemohlo nezanechat stop uvnitř Čs. dobrovolnického
sboru.
Právě v době, kdy čeští a slovenští zajatci včetně zajatců ze Santa Maria Capua Vetere
začali být soustřeďováni, a to počátkem července 1917, v novém, mnohem větším
zajateckém táboře Padule u Salerna a jejich počet dosáhl později téměř 20 000 mužů,
procházel Sbor vnitřní krizí. Ta trvala až do počátku roku 1918. Krize se projevovala
nejen v oblasti ideově politické, ale konkrétně v tom, že řada dobrovolníků ze Sboru
vystoupila. Vedoucí činitelé Sboru museli požádat o pomoc Čs. národní radu v Paříži.
Těchto projevů nespokojenosti a vnitřního vření v táboře si začaly všímat i italské úřady,
které nechápaly jejich podstatu a byly připraveny zakročit mocí. Teprve zprávy o jistých
pozitivních výsledcích jednání Čs. národní rady s příslušnými italskými místy přinesly
opět naději a uklidnění a zjednaly pořádek.
Vnitřní krize Čs. dobrovolnického sboru v Padule v druhé polovině roku 1917 se
projevila i v pomalém početním růstu Sboru. Měl-li již v dubnu 1917 na 1 500 členů,
pak v srpnu to bylo 2 326 a v říjnu 3 935 členů. Teprve počátkem roku 1918 se jeho
řady začaly rychle rozšiřovat. Počátkem února 1918 bylo ve Sboru zapsáno 6 554
a počátkem dubna dokonce již 10 229 dobrovolníků.
Vznik a existence Čs. dobrovolnického sboru, jeho početnost a připravenost – to vše
sehrálo v československém hnutí v Itálii závažnou roli. Když italská vláda posléze
povolila formování dobrovolnických jednotek, stála tu prakticky již hotová celá
československá divize. Její nasazení na frontu mohlo být realizováno v nejkratším
čase. A nejen to. Při jednání členů Čs. národní rady v Římě tvořila tato skutečnost
závažný argument mluvící pro vytvoření samostatných československých jednotek
v Itálii, které fakticky již existovaly, jen je ozbrojit a obléci do uniforem. Tak se
z podnětu několika prostých dobrovolníků zrodilo hnutí svým charakterem
v československém odboji zcela ojedinělé.
V lednu 1917, několik dní po mezispojenecké konferenci v Římě, jež ve známé
odpovědi Wilsonovi uvedla jako jeden z cílů války osvobození Čechoslováků, přijel
do italského hlavního města sekretář pařížské Čs. národní rady – E. Beneš. K tomuto
kroku jej vedlo několik důvodů. Bylo především známo, že v Itálii byl soustředěn
značný počet českých a slovenských zajatců. Možnost pokusit se vytvořit z nich
dobrovolnické jednotky v Itálii nebo převést aspoň část z nich do Francie, v níž právě
českých a slovenských zajatců byl zoufalý nedostatek, se přímo nabízela. Případné
formování československých oddílů v Itálii a jejich nasazení do boje na italsko-rakouské
frontě slibovalo také mnohem větší a pronikavější vojenské úspěchy, neboť tyto oddíly
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mohly přímo agitačně působit na české a slovenské části rakouské armády, což na
západní francouzské frontě nebylo možné. Mimo to bylo známo, že Itálie zastává
na rozdíl od jiných Dohodových států negativní stanovisko k jednání o uzavření
separátního míru s Rakousko-Uherskem; také tato stránka italské politiky
odpovídala snahám a zájmům Čs. národní rady.
První Benešova jednání s italskými činiteli však ukázala na předčasnost takových
nadějí a plánů. Bylo zřejmé, že požadavek zřízení československého vojska v Itálii
a požadavek převozu českých a slovenských zajatců do Francie narazí na rozhodný
odpor především u ministerstva zahraničí. Proto Beneš s takovými požadavky vůbec
veřejně nevystoupil. Výsledky jeho první cesty zůstaly tedy nepatrné. Za hlavní z nich
je třeba považovat zřízení Čs. tiskové a propagační kanceláře v Římě, v čele s inž.
Veselým a později bývalým úředníkem pražské Obchodní komory – Fr. Hlaváčkem.
Hlavním úkolem kanceláře byla získávací práce mezi italskými politiky, poslanci a
ministry, spolupráce s italským tiskem, rozšiřování propagačních tiskovin a styk a
organizační práce mezi českými a slovenskými zajatci v Itálii. Tento poslední úkol byl
v létě 1917 ještě brzděn tím, že legální styk Čs. kanceláře v Římě se zajateckými tábory
nebyl ještě povolen.
Ani druhá Benešova cesta do Říma, podniknutá hned poté, když v srpnu 1917 dosáhlo
československé hnutí prvních úspěchů ve Francii, nepřinesla očekávané výsledky.
Požadované založení dobrovolnické armády v Itálii bylo italským ministrem zahraničí
Sonninem odmítnuto. Vedle zdůrazňování loajálního postoje předáků českých
politických stran doma k habsburské monarchii byla formálním důvodem odmítnutí
takového požadavku obava z porušování mezinárodních konvencí a z eventuálních
represálií vůči italským zajatcům ze strany Rakousko-Uherska. Ani převoz českých
a slovenských zajatců do Francie nebyl povolen. Pouze v otázce uznání Čs. národní
rady jako představitelky československého hnutí a v otázce zřízení její odbočky v Římě
dosáhl Beneš neurčitých slibů.
Docílila se reorganizace a přeměna dosavadní informační kanceláře v „Kancelář
Čs. národní rady pro Itálii“ a její posílení novými lidmi i dvěma členy vedení Čs.
dobrovolnického sboru z Paduly, kteří ovšem byli až do jara 1918 pod stálým dohledem
italské policie. Dále, kromě návštěvy několika zajateckých táborů a prosazení
volnějších styků s českými a slovenskými zajatci, přinesla Benešova cesta jen jediný
konkrétní a významnější výsledek: zřízení československých pracovních oddílů na
základě rozhodnutí ministerstva války ze 4. října 1917.
Je ovšem třeba říci, že povolení formovat pracovní oddíly mělo pro Čs. národní radu
cenu velmi problematickou. Pomohlo italské vládě vyhnout se tomu hlavnímu, totiž
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zřízení samostatného československého vojska pod vedením Čs. národní rady se
všemi důsledky z toho vyplývajícími. Proto Beneš, který v tomto aktu viděl spíše
překážku k dosažení základního cíle, řešení navrhované italským ministrem války
sice neodmítl, ale snažil se odsunout jeho realizaci na dobu co nejpozdější.
K formování pracovních praporů došlo až v polovině února 1918. V průběhu března
odjelo pak šest takových praporů ze zázemí k frontě, aby se podílely na opevňovacích
a jiných ženijních pracích. Jejich převážnou část tvořili zajatci z padulského tábora.
Každý prapor měl 1 600 mužů, z nichž asi 40% byli členy Čs. dobrovolnického sboru.
Příslušníci praporů nosili již italský stejnokroj s červenou páskou na čapce a levém
rukávu. Veliteli praporů a rot byli italští důstojníci, veliteli čet důstojníci českoslovenští.
Pracovní prapory se tak staly druhým významným činitelem ve výstavbě legionářských
jednotek v Itálii.
Třetím činitelem byly československé výzvědné oddíly, které se vůbec jako první
zúčastnily přímých bojových akcí na frontě. Proč italské armádní velitelství počátkem
roku 1918 tolik usilovalo o vytvoření československých pracovních oddílů? Byl to jeden
z důsledků zdrcující porážky italské armády u Caporetta, započaté 24. října 1917,
právě v den, kdy ministr Sonnino pronášel v parlamentě slova tak zlověstná pro
československé hnutí, a to: „Mezi válečnými cíli italskými není ani rozdrobení
sousedních států, ani zasahování do jejich vnitřních politických poměrů.“ Za hrozných
lidských i materiálních ztrát byla tehdy italská armáda vržena rakouskou ofenzívou přes
Tagliamento až k dolnímu toku Piavy. V celé Itálii vzniklo zděšení a pobouření, italské
armádě bezhlavě prchající před nepřítelem hrozil morální rozvrat. Porážka přinesla
vzápětí změnu na nejvyšších místech: do čela vlády byl postaven Orlando a do čela
armády generál Diaz. Prostor za frontou v očekávání možného pokračování rakouské
ofenzívy byl – i za účasti československých praporů – urychleně připravován k obraně.
A tehdy také došla patřičného ocenění hrstka československých vojáků, kteří pro
jednotlivá velitelství italských armád vykonávali výzvědnou službu na frontě. Základ
k těmto výzvědným oddílům, jež vznikly zcela samovolně bez jakýchkoliv zásahů či
direktiv československých orgánů v Paříži či Římě, byl položen již před říjnovou
rakouskou ofenzívou na Tagliamento a souvisel s tzv. carzanskou akcí.
Právě v září 1917 příslušníci 5. praporu 1. bosensko-hercegovského pluku,
zapomenuvše na svou povinnost, umožnili Italům proniknout do Carzana. Zde šlo o
akci řízenou z druhé strany fronty jihoslovanskými dobrovolníky v Itálii. Československé
dobrovolnické jednotky vznikly v Itálii mnohem později.
V červnu 1917 došlo mezi několika příslušníky slovanských jednotek rakouské armády,
bránících horní údolí řeky Brenty v jihovýchodních Tyrolích, k tajnému dohovoru o
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otevření této části fronty italským vojskům. Akce, jíž se aktivně účastnili i čeští vojíni
a důstojníci a jíž stál v čele Slovinec – nadporučík Pivko, profesor z Mariboru, měla
italským plukům umožnit náhlé a rychlé obsazení téměř celého Tridentska, obejití
pravého křídla rakouské obrany a zasazení rozhodného úderu nepříteli. Za účelem
navázání styků s italskou stranou a koordinace průlomu poslal Pivko několikrát do
protilehlých zákopů desátníka Mlejnka. Ten byl při návratu jednou zadržen rakouskou
stráží, ale byl ihned propuštěn a dokonce vyznamenán medailí za statečnost, když
Pivko prohlásil, že ho poslal na italskou stranu na výzvědy.
K této krajně riskantní akci se příslušné italské velitelství stavělo zpočátku nedůvěřivě.
Postupně se však přesvědčilo o její reálnosti a tak na základě oboustranných dohovorů
došlo 18. září 1917 v prostoru Carzana k italské ofenzívě, jež měla zpočátku překvapivě
úspěšné výsledky, ale později ztroskotala na malé připravenosti italských záloh a na
bezradnosti některých jejich velitelů. Skupině spiklenců se podařilo přejít na italskou
stranu, byli internováni, ale k jejich odeslání do zajateckého tábora nedošlo. Vstoupili
totiž po delším jednání na svou vlastní žádost do 1. italské armády, aby tam konali
výzvědné a jiné služby.
Velitelství 1. armády brzy pochopilo, jakou cenu takový výzvědný oddíl má, a proto
přijímalo do jeho řad další dobrovolně se hlásící přeběhlíky. Záhy se i velitelé dalších
italských armád začali o věc zajímat a přistupovali k formování vlastních oddílů. Když
pak v lednu 1918 přijel na frontu ředitel Čs. kanceláře v Římě František Hlaváček, začali
ho četní italští velitelé žádat o přidělení dalších mužů. Čs. národní rada dala k této akci
souhlas, a tak v březnu a počátkem dubna odjíždělo z Paduly současně s pracovními
prapory i několik rot budoucích dobrovolných rozvědčíků, kteří byli po skupinách
přiděleni prakticky všem italským armádám.

Vznik samostatného československého vojska
Itálii hrozila mezinárodní izolace v případě, že svůj starý zahraničně politický kurs
zachová. Její zahraniční politika se dostávala do vážného rozporu s politikou čelních
Dohodových států, u kterých nabyl vrchu směr, žádající bezohledný boj proti
podunajské monarchii až do jejího úplného zničení. Tento směr byl ochoten podpořit
vše, co vyhovovalo jeho zájmům, tedy i nacionální hnutí slovanských národů RakouskoUherska. Pozicí Itálie značně otřásla i skutečnost, že sovětská vláda uveřejnila do té
doby tajný text londýnského paktu, což zvláště u Jihoslovanů vyvolalo vlnu pobouření.
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V důsledku toho všeho sílilo v Itálii křídlo vládního tábora, které volalo po
nekompromisní politice vůči Rakousko-Uhersku, po italsko-jihoslovanském
sblížení a dohodě, po uznání a podpoře národů habsburské říše usilujících o
získání svrchovanosti a národní nezávislosti. Vítězství tohoto směru mohlo dát i
československému zahraničnímu hnutí naději na úspěch. A tento směr také zvítězil.
Prohlásil-li Sonnino ještě v únoru 1918, že nedopustí formování vojenských jednotek
z rakousko-uherských poddaných a že nedá svolení k tomu, aby rakouští zajatci byli
přepraveni z Itálie do jiných zemí, pak to byl již jeden z posledních projevů starého
politického kursu.
V Římě se konal ve dnech 8. – 11. dubna 1918 kongres utlačených národů RakouskoUherska, žijících úplně nebo částečně pod panstvím Habsburků, tj. Poláků, Rumunů,
Čechů, Slováků, Jihoslovanů a Italů. Kongres vyslovil přání, aby tyto národy byly
uznány za národy spojenecké a aby jejich příslušníkům bylo dovoleno bojovat v rámci
Dohodových armád proti Centrálním mocnostem přímo na frontě. Dále proklamoval
právo každého z těchto národů na dosažení úplného národního sjednocení a politické
nezávislosti.
Toto odmítnutí Sonninovy politiky na udržení Rakousko-Uherska znamenalo, že padla
hlavní překážka stojící v cestě vytvoření samostatného československého vojska v Itálii.
Již při zahájení kongresu potlačovaných národů bylo oznámeno, že italská vláda se
zřízením samostatného československého vojska v Itálii principiálně souhlasí. Vlastní
smlouva o tom byla pak podepsána v Římě dne 21. dubna 1918, a to z italské strany
ministerským předsedou Orlandem a ministrem války Zuppelim a z československé
strany členem Čs. národní rady M. R. Štefánikem. Úvodní bod smlouvy mluví o tom,
že italská vláda uznává existenci československé armády, a to pod národní, politickou
a právní svrchovaností Čs. národní rady. Tato armáda bude podle vzájemné dohody
nasazena do boje proti Centrálním mocnostem, a to tak, že bude operovat samostatně,
řídíc se zásadními směrnicemi italského vrchního velitelství. Další body smlouvy
hovoří o tom, že tato armáda má být zásadně použita na italské frontě, že ovšem není
vyloučena možnost přemístit ji v souladu s návrhy Čs. národní rady a se souhlasem
nejvyššího spojeneckého velení i na jiné fronty. Velitelská místa měli zaujmout
českoslovenští důstojníci, pokud splňovali nezbytné předpoklady; italští důstojníci mohli
být jednotkám přidělováni jen se souhlasem ČNR. Smlouva dále stanovila, že italská
vláda jmenuje svého vojenského zástupce u čs. vojska ve Francii.
Veškeré finanční a jiné výdaje na armádu nese podle svého přání Čs. národní rada,
Itálie jí příslušné prostředky pouze dočasně půjčuje. (Proto placení reparací!) Na
základě své služby mohli českoslovenští dobrovolníci získat italské státní občanství
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a byli zabezpečeni stejně jako vojáci italští. Téměř současně s uzavřením smlouvy byl
jmenován i velitel čs. vojska v Itálii, jímž se stal italský generál A. Graziani. Poněvadž
se předpokládalo, že toto vojsko dosáhne asi síly sboru, bylo oficiálně pojmenováno
Československý sbor v Itálii (Corpo cecoslovacco in Italia).
Dne 30. června 1918 byla dodatkem ke smlouvě uzavřena řada dalších vzájemných
dohod a podepsána smlouva o vojenském soudnictví ve sboru a o vzájemném postupu
úřadů obou stran v této věci. Na jejím základě došlo k vytvoření tzv. národní stráže,
jakéhosi čs. polního četnictva, jež mělo udržovat pořádek ve vojsku a zakročovat proti
nespolehlivým živlům.

Vznik první divize
Nábor do nově ustaveného vojska přinášel díky předchozí všestranné práci zdola velké
úspěchy. Mimo výzvědné oddíly, které zůstávaly samostatné a nebyly během války
přímo k čs. divizi připojeny, vznikly již koncem dubna 1918 v Umbrii čtyři dobrovolnické
pluky, z nichž 1. byl umístěn v Perugii, 2. v Assisi, 3. v Folignu a 4. ve Spoletu. Vznikla
tak celá čs. divize. Označení pluků, k nimž později přibyl i 5. pluk, se však záhy
změnilo. Aby byla dokumentována jednota celého zahraničního vojska pod vedením
Čs. národní rady, zůstala vyhrazena čísla pluků od 31. výše legiím v Itálii (ruským legiím
analogicky čísla pluků 1. – 20., francouzským 21. – 30.). Celá divize byla přečíslována
na 6. čs. divizi.
S československými jednotkami se od počátku počítalo jako s jednotkami útočnými (!!).
Tomu odpovídala i jejich výzbroj, mezi níž nescházel ani speciální útočný nůž. Každý
pluk měl průměrně 2 900 mužů, rozdělených do tří praporů, a prapor do tří rot. Veliteli
pluků a praporů byli italští důstojníci.
Brzy požádalo italské vrchní velitelství, aby divize byla přesunuta na piavskou frontu,
kde očekávalo velkou rakouskou ofenzívu. Čs. národní rada se však snažila tuto
žádost taktně odmítnout. Dala pokyn odeslat k 3. italské armádě pouze I. prapor 33.
pluku. Mimoto Čs. národní rada dosáhla souhlasu s odesláním 850 dobrovolníků z
Itálie do Francie k posílení tamního československého vojska. Byla pozorována i řada
nespokojeností ve vojsku, především v otázce důstojníků. Vedení čs. dobrovolnického
sboru v Padule souhlasilo s tím, aby do vojska vstupovali bývalí rakouští důstojníci
české a slovenské národnosti s hodnostmi, kterých dosáhli v rakouské armádě. Žádalo
však současně, aby důstojnické hodnosti byly uvolněny i pro řadové dobrovolníky,
zvláště pro ty, kteří se osvědčí v bojové praxi. Bylo však rozhodnuto, přijímat za
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důstojníky jen ty, kteří jimi byli již v rakouské armádě. Do důstojnické školy v Modeně
mohli také vstupovat jen bývalí jednoroční dobrovolníci nebo ti, kteří se prokázali
vysvědčením absolventa střední školy.
V dubnu 1918 se Čs. dobrovolnický sbor rozpadl, neboť nikdo neměl zájem o využití
jeho vedoucích funkcionářů a jejich zkušeností k další práci. Naprostá většina jeho
pracovníků odešla do vojska jako řadoví dobrovolníci. Na různých shromážděních
byli vojáci varováni před „bolševickými komisary z Paduly“. Pro těsné styky s nimi
byl z Itálie odstraněn i František Hlaváček.
Působením takových a jiných vlivů vznikala ve vojsku jistá nespokojenost, která
nacházela výraz až v tom, že jednotliví dobrovolníci začali z vojska dezertovat. Zvláště
u některých jednotek 33. a 34. pluku se stal tento jev povážlivým. Velitel divize gen.
Graziani v tom viděl podvratnou práci rakouských špionů, kteří prý pronikli do vojska,
aby je zevnitř rozložili. Chtěje zabránit domněle připravované vzpouře, dal osm
československých vojáků, chycených údajně při dezerci, okamžitě na místě bez
jakéhokoli vyšetřování a soudu zastřelit. Stalo se tak v Barbaranu dne 12. června
1918. Tento zákrok pozicí Grazianiho důkladně otřásl, avšak podle souhlasných zpráv
způsobil, že všechny obdobné jevy se již přestaly opakovat. K případu by však patrně
vůbec nedošlo, kdyby měli možnost zasáhnout lidé, kteří život a myšlení dobrovolníků
dokonale znali a kteří by věděli, kde hledat kořeny zla.
Ve dnech 25. května až 8. června 1918 se celá divize přesunula z Umbrie blíže k frontě,
do prostoru města Vicenzy na levém křídle italské fronty. Procházela dalším výcvikem
a učila se ovládat nové zbraně, jakými byly tehdy plamenomety, minomety a různé
typy ručních rychlopalných zbraní. Také ženijnímu výcviku byla věnována značná
pozornost. Nábor do vojska v zázemí stále pokračoval. Po zrušení tábora v Padule se
prováděl ve dvou hlavních čs. zajateckých táborech v Submoně a Averzanu, ležících
nedaleko Foligna. Tím byl zajišťován ustavičný početní růst divize. Přijímat do
bojových jednotek zajatce hned za frontou nebylo dovoleno.
Koncem června 1918 se divize přesunula opět blíže k frontě, tentokrát již do oblasti
horského masivu Monte Baldo, ležícího mezi Gardským jezerem a řekou Adiží (Adige)
v jižních Tyrolích, a tvořila zálohu 1. italské armády. V polovině srpna 1918 byla
přesunuta přímo na frontu. 33. a 34. pluk obsadil těsně u městečka Rivy úsek fronty
široký 20 km, to je mezi severním cípem Gardského jezera a Adiží. 31. a 32. pluk byl
umístěn v druhém sledu. Základní opěrný bod obrany tohoto úseku fronty tvořil horský
vrcholek Doss Alto. Velitelství divize se nalézalo v malé obci Spiaza, asi 3 km za
frontou.
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Obě strany podnikaly malými jednotkami průzkum bojem, jehož cílem bylo získat
zajatce a tím i potřebné informace. K takovému útoku došlo z rakouské strany v noci
na 29. srpna 1918, a to na úseku, jejž hájila 5. a 6. rota 34. pluku. Útok byl odražen a
československé jednotky měly 3 mrtvé a 15 raněných. K obdobné akci přikročil 11. září
hlouček Čechoslováků, vnikl bojem do rakouské obrany a přivedl 12 zajatců. Avšak
větší boj o Doss Alto visel ve vzduchu. Obě strany si totiž uvědomovaly vojenský
význam této terénní výšiny, která ovládala celé široké okolí. Již v předchozích měsících
změnila několikrát majitele a právě několik dní předtím, než čs. jednotky obsadily první
linii, přešla opět do rukou Italů.
O 4.00 hodině ranní 21. září 1918 zahájilo rakouské dělostřelectvo prudkou palbu
na československá postavení v prostoru Doss Alta. Hned poté dvě útočné rakouské
kolony začaly od severozápadu a severovýchodu koncentrovaně pronikat k hlavnímu
bodu obrany, snažíce se jej úplně odříznout. Protože italské dělostřelecto nedovedlo
včas odpovědět přehradnou palbou a protože spojení mezi prvním sledem a zálohami
bylo přerušeno, podařilo se první vlně útočníků vniknout do předsunutých opěrných
bodů obrany, zvláště na kótě 703. V urputném boji muže proti muži museli obránci
ustupovat a přesila útočníků nezadržitelně pronikala do hloubi obrany. Všechny blízké
a volné československé síly se bez jakýchkoli pokynů vrhaly na pomoc obráncům. I
kulometníci, kteří nemohli svých zbraní použít, aby nezpůsobili ztráty vlastním lidem
chaoticky promíchaným s nepřítelem, opustili svá postavení a odvážně zasáhli do boje.
Zatím se však již velení 33. pluku podařilo zvládnout situaci a organizovat obranu. Do
protiútoku byly vrženy čerstvé síly. V důsledku takto získané převahy začali Rakušané
ustupovat. Pozdě odpoledne zaujaly čs. oddíly opět své dřívější pozice. Čs. ztráty
činily 7 mrtvých a 119 zraněných. Mimoto však zajali Rakušané 5 legionářů, z nichž 4
byli vzápětí jako vlastizrádci oběšeni u Arca. Koncem září přešla 12. brigáda (33. a 34.
pluk) do zálohy a příslušný úsek fronty obsadila 11. brigáda (31. a 32. pluk). Celá divize
však již na frontě dlouho nepobyla a počátkem října 1918 byla stažena do zázemí.
Měla být použita při závěrečné italské ofenzívě na Piavě koncem října.

Jiné pomocné složky československé armády
Byly to výzvědné oddíly, které představovaly první československé vojenské jednotky
v Itálii vůbec. Vznikly již několik měsíců před ustavením samostatného vojska, a to jak
z iniciativy prostých zajatců, kteří se dobrovolně k této službě hlásili, tak později na
popud velitelství jednotlivých italských armád, které takovou službu dovedly ocenit.
V květnu a červnu 1918 byly tyto oddíly na naléhání italských vojenských míst posíleny
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zmíněným již I. praporem 33. pluku a několika rotami 31. pluku. Každý oddíl rozvědčíků
(„esploratori“) byl součástí československého vojska pouze po stránce administrativně
právní; jinak s nimi volně disponovalo příslušné italské vojenské velitelství.
Výzvědné oddíly rozvíjely činnost po celé délce fronty – od švýcarských hranic až
k Jaderskému moři. Později byly sloučeny do jednotlivých rot, z nichž každá měla
průměrně 180 mužů. Každá rota se obvykle dělila na několik menších skupin po 20 –
50 mužích, a to podle místních potřeb. Celkem měly výzvědné oddíly koncem války
přes 2 000 dobrovolníků. Nebezpečná služba a častá střetnutí s nepřítelem způsobily,
že jejich ztráty byly neobyčejně veliké.
Hlavním úkolem výzvědných oddílů bylo morálně působit na české a vůbec slovanské
jednotky v nepřátelských zákopech, aby buď přešly na italskou stranu, nebo se
v případě italského útoku bez odporu vzdaly. Mimoto ovšem plnily i řadu dalších úkolů,
jako byl průzkum terénu a systému obrany nepřítele, zjišťování síly, národnosti a
postavení nepřátelských jednotek, přeskupování nepřátelských vojsk, přípravy nepřítele
k různým akcím, hloubkový průzkum v jeho týlu atd. Formálně jich jako řadových
jednotek bojových nemělo být používáno. Avšak když šlo do tuhého, tato zásada se
dodržovala jen zřídka.
K nejriskantnějším prostředkům morálního působení na nepřítele používaly výzvědné
skupiny osobní rozhovory s rakouskými vojáky české národnosti, pokud stáli v menších
skupinách na předsunutých rakouských strážích. Stávalo se tak obvykle v noci.
Prostředkem k tomu bylo zpívání národních písní, a poté propaganda slovem ze zákopu
do zákopu pomocí megafonu. Do rakouských postavení se dopravovaly tisíce letáků
pomocí zvláště upravených raket. Tato činnost přinášela tu menší, tu větší úspěchy.
Mnohde k Italům přebíhali nejen jednotlivci z řad mužstva, ale i důstojníci českého
původu, z nichž někteří přinášeli zvlášť cenné zprávy. Rakouská strana byla těmito
akcemi vážně znepokojena a vypisovala značné odměny za chycení agitátorů. To
však příliš nepomáhalo, a proto byla nucena slovanské jednotky v první linii častěji
vyměňovat. Výzvědných čs. rot – mimo I. prapor 33. pluku, který konal obdobné služby,
bylo devět. Byla to náročná a velmi nebezpečná služba. Tak např. na levém křídle
italské 8. armády, na vrcholu Montello (368 m), ústředním bodu italské obrany, měla
své stanoviště skupina 9. výzvědné roty v počtu 40 mužů. Poněvadž nebyla včas
informována o ústupu sousedních italských jednotek, octla se náhle v obklíčení a po
krátkém boji v zajetí. Jen 14 mužům se podařilo uniknout. Deset zajatých bylo téhož
dne odsouzeno k trestu smrti a zastřeleno, 16 dalších bylo o den později tímtéž
způsobem popraveno. Také 10. rota měla 18 nezvěstných, kteří padli do rakouských
rukou a byli popraveni. Po odražení rakouské červnové ofenzívy pokračovaly roty ve
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své výzvědné činnosti až do skončení války. Počátkem listopadu 1918 byly všechny
oddíly staženy do Padovy, doplněny 4., 8. a 12. kulometnou rotou a vytvořen z nich
39. pěší pluk.
Začátkem října 1918 vystřídal ve funkci velitele sboru gen. Grazianiho generál L.
Piccione, dosavadní velitel jednoho ze sborů 7. armády. Do závěrečných bojů na frontě
koncem října v důsledku rychlého rozpadu rakouské armády divize nezasáhla. Teprve
v této době byl z čs. vojska v Itálii vytvořen skutečný armádní sbor skládající se z 6.
divize (31., 32. a 35. pluk) a 7. divize (33., 34. a 39. pluk). Sbor doplněný o příslušné
složky dělostřelecké, jízdní a speciální, měl téměř 20 000 mužů (10 000 bodáků, 144
kulometů, 60 děl a 200 šavlí), přičemž do něho byli přijati pouze ti, kteří se přihlásili
do 28. října 1918.
Dne 8. prosince 1918 se ještě v Padově konala přísaha věrnosti ČSR a odevzdání
praporů jednotlivým plukům. O týden později navštívil vojsko na své cestě do Prahy
i T. G. Masaryk. Koncem prosince odjížděl čs. armádní sbor z Itálie do vlasti. Teprve
mnohem později, až na jaře 1919, se přesunovalo domů i 55 domobraneckých praporů
v počtu 60 000 mužů, složených ze zajatců, kterým se do 28. října 1918 nepodařilo
vstoupit do československých legií. Celkové ztráty sboru – na 350 mrtvých.

Zrod československých vojenských útvarů v Rusku
Počet Čechů a Slováků usedlých v Rusku před první světovou válkou se odhadoval na
sto tisíc. Náleželi většinou k zámožným vrstvám. Ihned na začátku války bylo rozvinuto
protirakouské hnutí, které si mimo jiné rovněž kladlo za cíl vytvořit v carské armádě
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samostatné československé oddíly a přispět tak vojensky k porážce RakouskoUherska. Po vyhlášení války Rakouska Rusku se těchto Čechů – pokud zůstali
rakouskými občany – týkalo opatření vůči občanům nepřátelského státu. Byly
podávány petice nejrůznějším úřadům, ve kterých ruští Češi vyložili protirakouské
smýšlení a vyžádali souhlas k založení vojenské jednotky. Žádost o povolení formovat
samostatné vojenské jednotky, od počátku zvané „Družina“, byla ministerskou radou
kupodivu rychle vyřízena – již 30. 7. (12. 8.) a náčelník štábu kijevského okruhu byl
pověřen, aby přistoupil k vytvoření jednoho či podle potřeby i více československých
dobrovolnických oddílů.
Poněvadž nebylo možno předvídat, kolik dobrovolníků se do družiny přihlásí, byla
stanovena horní mez – nanejvýše dva samostatné pěší pluky. Spolehlivost byla
zajištěna ruskými veliteli, úředníky, částí lékařů a nejméně třetinou důstojníků a
poddůstojníků v každé rotě. Také všichni neřadoví vojáci měli být ruští. Krajanské
spolky v Rusku proto rozšířili nábor do „Družiny“ pod heslem: „Za samostatné české
království s Romanovcem na trůně.“ Zároveň spolky vyvinuly kampaň k přestupování
do ruského poddanství a ke vstupu do pravoslavné církve. Formální žádost o ruské
občanství byla podmínkou pro vstup do Družiny. Žádosti byly však vyřizovány
nesmírně zdlouhavě. Tak se stávalo, že Češi vstupovali do Družiny s pouhým slibem,
že se o jejich rodiny postarají krajanské spolky, a že se tak stane i v případě jejich
invalidity nebo smrti. Mnohdy docházelo k tomu, že rodiny volyňských dobrovolníků
byly v důsledku neinformovanosti vysídlovány a že ranění družiníci byli po uzdravení
dokonce dopravováni jako Rakušané do zajateckých táborů na Sibiř, protože se
nemohli prokázat ruským občanstvím a byli tudíž považováni za Rakušany. (??)
Ke dni 26. září 1914 měla Družina 921 řadových vojínů, svobodníků a poddůstojníků
s 21 důstojníky, úředníky a lékaři a 149 neřadovými vojáky, což byli většinou rodilí
Rusové. Slováků bylo 16, z celkového počtu 600 usedlých v Rusku. Česká Družina
se stala první samostatnou československou jednotkou vymykající se po 300 letech
z habsburského poddanství, a kladoucí si za cíl, přispět svým bojem k vybudování
samostatného československého státu.
Po skončení výcviku odjela Družina 3. 11. 1914 se svým velitelem, ruským
podplukovníkem Sozentovičem, z Kijeva na frontu. Družina byla přidělena k 3. armádě,
které velel bulharský generál Radko Dimitrijev, známý hrdina z bojů proti Turkům. Ten
odhadl, že Družinu bylo možno použít jako průzkumníků. Proto byla rozčleněna na
menší nebo větší skupiny a ty byly přiděleny jako výzvědné oddíly k ruským divizím
a plukům. Působili v Haliči, na Dunajci, v Karpatech a dokonce i na východním
Slovensku, podle toho, jak ruská armáda v r. 1914 a 1915 postupovala a ustupovala.
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Hodili se k průzkumu především proto, že uměli německy, mnozí ovládali rakouské
vojenské předpisy, a tak se jim podařilo zjišťovat skutečnosti, které ruským rozvědčíkům
unikaly. Přiváděli velký počet zajatců, mezi kterými byli i Maďaři a Rumuni. Situace
bývala samozřejmě nadějnější, když jednotka Družiny působila v prostoru, kde byly
umístěny české pluky.
Kromě výzvědné činnosti byli družiníci velmi často používáni jako tlumočníci při
výsleších zajatců, jako ochrana štábů a dělostřelectva. Po německém průlomu u
Gorlice měli zastavovat a třeba i násilím vracet ustupující ruské vojáky zpět do boje.
Stávali se tak více a více elitní jednotkou v pravém smyslu toho slova. Měli daleko
vyšší kázeň než nedobrovolně mobilizovaní ruští mužici. Necítili s masou ruských
vojáků a proto mohli vykonávat v poli policejní služby. Zprávy o vojenských úspěších
družiníků se však velmi brzy rozšířily i na druhé straně fronty – v rakouské armádě.
Velitelé armád rozeslali svým podřízeným jednotkám rozkazy a nařizovali zajaté
družiníky ihned popravovat. Tak byli dva družiníci rakouským polním četnictvem
chyceni a 12. prosince 1914 ve Wadowicích popraveni. Za důstojníka české družiny
byla vypsána odměna 5 000 korun.
Vysokému ocenění vojenských výkonů Družiny je třeba zřejmě přičíst i to, že v prosinci
1914 byl povolen další nábor v řadách zajatců. Podle rozkazu velitele 3. armády mohli
být přijati do Družiny pouze čeští vojáci, kteří byli zajati v jejím operačním prostoru a
dobrovolně se přihlásili. Tak se přihlásilo koncem roku 250 nových dobrovolníků. Stav
české Družiny byl pak doplněn novými muži až 15. (28.) října 1915, kde byli do jednotky
převeleni volynští Češi a Slováci, kteří měli sloužit nebo již sloužili u normálních ruských
útvarů jakožto ruští občané. Z těch byl formován 2. prapor Družiny. Novým velitelem
se stal pplk. Trojanov, který si brzo získal u vojáků velkou oblibu. Oba prapory se staly
základem, ze kterého vznikl 20. ledna (2. února) 1916 Československý střelecký pluk.
Družinou prošlo do té doby celkem 2 237 mužů. Formálně byly sice dva prapory, ale
ty jako celky neexistovaly, neboť byly rozčleněny po rotách a četách u ruských sborů
a divizí roztažených na západní a jihozápadní frontě od pinských močálů až do
Rumunska.
Náhradní rota, která byla z Kremenčugu přemístěna do Kijeva, se zde, v důsledku
povolení náboru dobrovolníků z řad zajatců, rozrostla na jaře 1916 na 2 000 mužů.
To také pomohlo tomu, že československý pluk byl za 4 měsíce přejmenován na
Československou střeleckou brigádu, která měla dva pluky po osmi rotách. Počet
dobrovolníků u náhradního tělesa se neustále zvětšoval. Počet nevyřízených
přihlášek se koncem roku 1916 odhadoval na 20 000.
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Nábor českých a slovenských zajatců v Rusku se stal velmi brzy středem zájmu
Masaryka a čs. organizace v Paříži. Zorganizovat široký nábor mezi zajatci ovšem
předpokládalo, že by v Rusku byli obratní lidé. Takovými byli již od počátku války
vedoucí osoby výkonného výboru Českého pomocného spolku v Petrohradě, Jiří
Klecanda, Bohumil Čermák a později Bohdan Pavlů, bývalý zajatec. Masarykova
linie, tj. široký nábor mezi zajatci za účelem odvezení jejich části do Francie,
narazila v carském Rusku na silný odpor. Carský generální štáb ochotně souhlasil
s formováním Družiny, avšak zřízení velké československé armády nechtěl povolit.
Mohl by tím být dán „špatný příklad“ potlačeným národům carského Ruska.
Memoranda o vojenské a zajatecké otázce podávala carské vládě správa Svazu čs.
spolků. Výsledkem jejich akce v roce 1915 bylo soustředění českých a slovenských
zajatců ve větších táborech, čímž byla umožněna jejich organizace a dány předpoklady
k budoucímu náboru. Jisté návrhy na řešení čs. vojenské otázky podával také ruský
Čech – generál Červinka. Masarykova autorita mezi krajanskými spolky nezadržitelně
stoupala. On sám se brzy stal vedoucí osobou celého zahraničního odboje. Tím, že
angličtí a francouzští diplomaté uznávali Čs. národní radu za jedinou představitelku
československého zahraničního hnutí, vzrostl i zájem carské vlády, avšak tato vyvinula
nemalé úsilí, aby si čs. zahraniční hnutí podřídila. To se projevilo především v jejím
poměru k J. Dürichovi, jenž jako člen Čs. národní rady přijel v létě 1916 do Ruska,
aby zde účinněji zastával Masarykovu linii a aby dostal čs. záležitosti v Rusku pod
bezprostřední vedení ČSNR v Paříži. Aby byl Dürich přímo na ruské půdě před ruskou
a českou veřejností více svázán s Masarykovou politikou, rozjel se ještě v létě 1916
za Dürichem Štefánik a sjednal s ním dohodu, tzv. Kijevský zápis. Hlavním smyslem
tohoto ujednání byla veřejná deklarace o podřízenosti čs. hnutí v Rusku Čs. národní
radě s Masarykem v čele.
Dürich však vůbec nepřikročil k plnění „Kijevského zápisu“ a v rozhovorech se
vyjadřoval ve smyslu své úplné politické samostatnosti a nezávislosti na Čs. národní
radě v Paříži. Celkem snadno se mu podařilo přivést na svou stranu i část kijevské
správy Svazu čs. spolků na Rusi. Vývoj nakonec dospěl i k formálnímu odtržení od
Paříže tím, že v prosinci 1916 byla připravena a v lednu 1917 usnesením carské
ministerské rady oficiálně vyhlášena „Čs. národní rada na Rusi“ s Dürichem v čele.
Avšak Dürichova rada neměla dlouhého trvání. Ještě dříve než byla nadobro smetena
zároveň s carskou vládou v únorové revoluci, zasáhl do věci Štefánik, který se na
začátku roku vracel z Rumunska do Petrohradu a Düricha z národní rady sám vyloučil.
Akce narazila na odpor carské vlády, avšak za několik dní nato vypukla únorová
revoluce, která přirozeně vzala všem, kdo byli orientováni na carskou vládu, půdu
pod nohama.
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Již počátkem března požádal Štefánik nového ministra zahraničí Miljukova, aby Čs.
národní rada v Paříži byla uznána za jedinou politickou představitelku „čs. národa“ a
zároveň žádal o povolení zřídit v Rusku její odbočku. Nečekaje ani na konečné vyřízení
žádosti, či lépe jsa si jist jejím kladným vyřízením, jmenoval plnomocníkem Čs. národní
rady B. Čermáka z petrohradské skupiny svazu čs. spolků a zřídil v Petrohradě její
kancelář. Poté odjel, a Masarykovi přívrženci se pak pustili plnou parou do
organizování sjezdu „Svazu čs. spolků“.
V listě kijevských „Čechoslovanů“ se objevilo na nátlak delegace vojáků, kteří
přišli z fronty, prohlášení Čs. vojska na Rusi, že toto vojsko uznává prof. Masaryka
prozatímním diktátorem samostatného čs. státu a Národní radu v Paříži za Prozatímní
vládu, které skládají přísahu věrnosti.

Československé vojsko v Rusku v r. 1916
Zatímco ve Francii byla rota „Nazdar“ v květnových bojích roku 1915 prakticky
zlikvidována a existence cizinecké legie, která vyčerpávala další možnosti odvodu
dobrovolníků, dovolila formovat samostatně československé vojsko v širším měřítku až
v roce 1918, v Rusku byla situace podstatně příznivější. Zde se naopak Česká družina
neustále rozrůstala přílivem českých a slovenských vojáků rakousko-uherské armády
ze zajateckých táborů.
Zřízením brigády o dvou plucích a jejím postupným doplňováním na předpokládané
počty (1. /14. prosince 1916 dosáhla brigáda stavu 5 750 mužů, z toho 1. pluk 3 250
a 2. pluk 2 500) byl tedy naplněn předpokládaný rozsah určený zmíněným již carským
povolením z roku 1914. Počet českých a slovenských zajatců v Rusku však stále
stoupal, zvláště po pádu Přemyšlu a po brusilovské ofenzívě. To dávalo možnost
daleko širšího náboru dobrovolníků. Ve velkém zajateckém táboře v Darnicii u Kijeva
bylo proto zřízeno pro výzvědné a náborové účely československé oddělení. Zde
byli zajatci vyslýcháni a šířena protirakouská agitace. Avšak zmatky v týlu, vzniklé
soupeřením krajanských skupin, podstatně brzdily formování dalšího vojska. Příjezd
poslance Düricha, jak již známo, také věci nepomohl.
Nábor do vojska z řad zajatců nebyl přirozeně působením protikladných zájmů urychlen.
Mnoho dobrovolníků, jejichž přihlášky do brigády nebyly vyřízeny, využilo proto
příležitosti a přihlásilo se do srbského sboru, který se od jara 1916 formoval v Oděse.
Organizace přijímání zde byla pružnější a pro bývalé rakouské důstojníky měla navíc
jednu výhodu: do srbského sboru byli přijati v hodnosti, kterou měli v rakouské armádě.
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To byla výhoda, kterou jim ani Družina, ani brigáda neposkytovala. Museli zde totiž
nastoupit jako prostí vojíni.
Důstojníci byli také odpuzováni od Družiny i směšným systémem výcviku u náhradního
tělesa, kde se vojáci učili sokolským prostným z 5. sletu. Podle toho, kolik kdo uměl
těchto prostných nazpaměť, mu byla udělena poddůstojnická hodnost nebo byl shledán
způsobilým odejít na frontu. To pak vytvářelo nezdravé poměry v jednotkách Družiny,
protože důstojníky se tak stávali začasté sice stateční vojáci, ale bez patřičného
vzdělání, navíc i s daleko nižší kulturní úrovní, než měli ti, jímž veleli.
V československé brigádě to mělo mimo osobních třenic za následek, že se v létě 1916
do srbského sboru přihlásilo na 1 000 Čechů a Slováků, z čehož téměr polovinu tvořili
důstojníci. Byli zařazeni do srbské divize, která se zúčastnila v létě 1916 tažení do
Dobrudži společně s 61. ruskou divizí. Po vstupu Rumunska do války (28. srpna
1916) byl sbor přidělen k armádě gen. Averesca, avšak nepřetržitě ustupovali před
nesrovnatelně lépe vyzbrojeným nepřítlem. Zbytky decimované armády, resp. srbské
divize, byly později přesunuty na oddech do Izmailu na Dunaji a pak do Vozněsenska
v bývalé Chersonské gubernii. Odtud odešla část Čechů k československé brigádě.
Ti, kdož zůstali srbské divizi věrni, byli později, v roce 1917, převezeni na soluňskou
frontu a odtud do československých legií ve Francii a Itálii, kde byl značný nedostatek
důstojníků.
V létě 1916 se vojáci československé brigády úspěšně účastnili ofenzívy. Tato byla
urychleně provedena na žádost západních spojenců Ruska, především nejvyššího
velitelství italské armády, které doufalo, že se tím odlehčí italské frontě. Strategický
plán ofenzívy nebyl bohužel uskutečněn, neboť narazil na nepružnost a zaostalost
jak nejvyšších ruských velitelů, tak celé carské vojenské mašinérie. Přesto však byla
ofenzíva vcelku úspěšná, neboť Německo muselo stáhnout ze západní fronty na 24
divizí. Českoslovenští rozvědčíci se mnohde přímo účastnili útoku „při kterém se
vojákům 1. roty 1. pluku, který útočil s VI. ruským sborem, podařilo zajmout na
600 nepřátel“. Jak se ofenzíva postupně vyčerpávala, ustalovala se i čára front a
českoslovenští rozvědčíci museli opět vyvíjet činnost v podmínkách zákopové války.
Jednotlivé roty byly během této doby doplňovány nebo odcházely na odpočinek do týlu.
Byli cvičeni noví dobrovolníci a na podzim 1916 byly vytvořeny u obou pluků základy
k druhým praporům. Hlavními prostory jejich činnosti zůstávalo okolí Baranovičů, jižní
okraj pinských močálů, povodí řek Stochodu a Styru. 5. rota 1. pluku byla v prosinci
na čas přeložena na rumunskou frontu, kde došlo na podzim, jak uvedeno výše, k útoku
armád Centrálních mocností a kde nakonec obsadili Němci kromě Moldavska i celé
Rumunsko.
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Pád monarchie v Rusku – únorová revoluce
Neúspěch Ruska ve válce s Centrálními mocnostmi vyvolal v ruských kruzích
vlastenecké vzpružení, jež usilovalo o to, aby byly napraveny zlořády a chyby
byrokracie. Vedení bylo v rukou říšského sněmu (государственной думы) v
Petrohradě. V nižších vrstvách obyvatelstva a v dělnictvu panovala touha po míru.
Toho chtěly využít kruhy, které si nepřály ústavního pořádku. K nim patřili statkáři,
byrokracie a též carský dvůr, kteří chtěli, aby vláda uzavřela mír a zjednala jim opět
převahu ve státě. Nejvíce se o to snažila sama carevna, ovládaná dobrodruhem
Rasputinem.
Grigorij Jefimovič Rasputin se narodil r. 1871 v městečku Pokrovskoje u Tjumeni na
Sibiři. Bylo mu tedy 46 let. Od roku 1904 byl mnichem selského původu v klášteře
Verchoturje, též na Sibiři. Procestoval jako poutník velkou část Sibiře a Ruska, až se
roku 1907 objevil v Petrohradě. Byl znám zázračným léčením a proto byl zván a měl
dostup do mnoha aristokratických rodin. Na doporučení byl pozván i do carské rodiny,
kde léčil následníka trůnu, který měl dědičnou hemofilii (krvácivost) a který se prý
prostřednictvím jeho způsobu léčení uzdravil. Uzdravením ruského následníka trůnu
získal přízeň a neomezenou důvěru carevny. Za války využíval svého vlivu u carského
dvora na vnitřní i zahraniční politiku, doporučoval určité osoby na místa budoucích
ministrů a členů vlády a rovněž i církevní hodnostáře pravoslavné církve. Celkem
však vedl nemravný život a opíjel se. Ruský národ ho nenáviděl, avšak nikdo neznal
způsob, jak ho odstranit. Až jednou byl pozván do paláce knížete Jusupova
v Petrohradě na hostinu, kde ho stoupenci liberální opozice v čele s knížetem
Jusupovem, velkoknížetem Dmitrijem Pavlovičem, Puriškievičem a jinými, 16. 12. 1916,
několika výstřely zastřelili. Jeho tělo bylo potom v tichosti odvezeno a spuštěno pod
led zamrzlé řeky Něvy a odplaveno do moře.
Když záměry carského dvora jakož i ostatních vedoucích kruhů vyšly najevo, vzbudily
odpor jak říšského sněmu, tak i všeho obyvatelstva. Političtí vůdcové sněmovní většiny
vyjednávali s veliteli armád o sesazení cara. Avšak mezitím a dříve než to mohli
provést, vypukly v Petrohradě 8. března 1917 (24. února podle starého stylu) bouře,
zvláště dělnictva, které získalo na svou stranu část petrohradské vojenské posádky.
Její zástupci utvořili společně se zástupci dělnictva – sovět dělníků a vojáků. Vláda
chtěla za pomoci jistých jednotek, které dosud na stranu vzbouřenců nepřešly, bouře
potlačit, avšak i ostatní část posádky přešla na stranu nespokojenců. Proto se tato
revoluce nazývala – únorovou.
Tehdy říšský sněm se souhlasem sovětu dělníků a vojáků ustanovil novou Prozatímní
vládu v čele s knížetem G. E. Lvovem. Tato vláda pak vymohla na carovi Nikolaji II.,
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že se dne 15. 3. 1917 vzdal trůnu. Car byl potom i se svou rodinou internován a později
převezen do Tobolska, kde byl zastřelen. Někteří historikové uvádějí, že se tak stalo
17. července 1917 v Jekaterinburgu (dnes Sverdlovsku).
V této revoluci dočasně splynuly v jedno naprosto rozdílné sociální proudy a také
nejrůznější tendence a zájmy. Svržení carismu, jenž se chystal dohodnout se
s Německem, podporovaly Anglie a Francie, které chtěly udržet Rusko ve válce.
Dohodové velmoci únorovou revoluci uvítaly, protože přivedla k moci ruskou buržoazii,
od níž si slibovaly energičtější vedení války. Zároveň však je lekalo ruské mírové
hnutí, které, vedené sověty a především bolševickou stranou, jim nahánělo strach.
Neboť v případě jeho vítězství by byl dán „špatný příklad“ pracujícím masám západní
Evropy, ale též proto, že by mohlo znamenat uzavření separátního míru na východní
frontě. Ten by pak měl pro Dohodu velmi nepříjemný důsledek – z protiněmecké
koalice by vypadl významný spojenec, který poutal značné německé síly a měl
z Dohodových států nejpočetnější lidské zdroje. Proto tedy pomáhaly Prozatímní
vládě v boji proti hnutí za všeobecný mír. To se dělo nejrůznějšími způsoby, hlavně
však velkými půjčkami.
Československé hnutí se ostře stavělo proti požadavku všeobecného míru, v němž
vidělo nebezpečí pro svůj konečný cíl – vytvoření samostatného Československa
na základě vojenské porážky Německa a Rakousko-Uherska. Na mezispojenecké
konferenci v Paříži bylo usneseno, že „spojenecké vlády přinesou každou oběť, aby
udržely Rusko při dohodě.“
V důsledku únorové revoluce vzniklo v Rusku „dvojvládí“ – vedle buržoazní Prozatímní
vlády existovaly i sověty dělnických a vojenských (později i rolnických) zástupců, které
byly výrazem síly nastupující dělnické třídy Ruska. S ním muselo počítat i buržoazní
vedení československého hnutí v Rusku. Z předporad sjezdu Svazu čs. spolků, které
se konaly začátkem dubna 1917, byl Masarykovi zaslán telegram, v němž mimo jiné
stálo: „Jednoty dosaženo pod egidou Čs. národní rady a pod Vaším vedením. Souhlas
všeho vojska, zajatců a kolonistů. Vaše přítomnost nutná kvůli levým internacionálním
proudům...“
Na sjezdu, který se pak konal od 23. 4. do 1. 5. (6. – 14. 5.) – měli drtivou převahu
zajatci. Již na první schůzi byla uznána Československá národní rada v Paříži za
nejvyšší orgán národního hnutí za hranicemi. Pro Rusko byla jako prozatímní nejvyšší
orgán vytvořena Odbočka Československé národní rady na Rusi (OČNR). Jejím
předsedou měl být vždy ten člen pařížské Čs. národní rady, který byl v Rusku přítomen.
Místopředsedou byl zvolen B. Čermák, tajemníky Jiří Klecanda a Dr. Markovič, všichni
z petrohradské skupiny. Do komisí odbočky (organizačně finanční, vojenské, zajatecké
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a propagační) byli zvoleni převážně zajatci, takže krajané byli z vedení takřka úplně
odsunuti. Sjezd také určil pevnou tzv. národní daň pro finanční zabezpečení zahraniční
akce (pro krajany 1% – 6% příjmů, pro zajatce 2% – 15%). Svaz čs. spolků nebyl
ovšem vytvořením odbočky zrušen. Byla zvolena nová správa, jejíž činnost však
byla omezena pouze na péči o krajany v Rusku usedlé.
Sjezd připravil půdu pro Masarykovo působení v Rusku. Ten chtěl přijet sice ještě na
sjezd, avšak dopravní potíže mu to nedovolily. Přijel do Petrohradu 3. (16.) května
1917. Z Ruska odjížděl téměř za rok – v březnu 1918.
Masarykův pobyt v Rusku byl významným nejen pro další vývoj československého hnutí
v Rusku, ale především pro vytváření, ráz, charakter a vývoj oněch československých
vojenských oddílů v Rusku, které později vstoupily ve známost jako československé
legie. Základem těchto oddílů nebyla Družina, nýbrž desetitisíce bývalých zajatců,
kteří se do vojska přihlásili. V čele hlavního organizačního a politického orgánu byla
Odbočka Čs. národní rady na Rusi.
Do Ruska přijížděli i známé osobnosti jako belgický ministr Vandervelde, anglický
labourista Henderson, francouzští pravicoví socialisté Moutet a Thomas; všichni
mluvili, psali, a zasílali ruskému dělnictvu plamenné výzvy, aby je odvrátili od
takových „zhoubných hesel“ jako bylo ono známé: Mír, chléb, půda.
Činnost OČSNR vycházela také z těchto předpokladů a své služby pro tyto cíle chtěla
využít ve prospěch plánu na vytvoření samostatného státu Čechů a Slováků. I když
OČSNR měla v Rusku při dalším formování vojska ještě určité potíže s ruskými úřady,
přece celým svým zaměřením stála za Prozatímní vládou – za Lvovem, Rodzjankem,
Miljukovem a Kerenským.
Zatímco Masaryk a Národní rada viděla v pokračování války a vítězství Dohody
předpoklad ke splnění svého hlavního cíle, pak ruské dělnické hnutí pokládalo válku za
nejhlubší krizi dosavadního společenského řádu, které je nutno využít k likvidaci tohoto
řádu a tím i k likvidaci válek vůbec.
Bylo zcela přirozené, že Odbočka Čs. národní rady na Rusi se musela v Rusku opírat
o ty vrstvy, které chtěly dále pokračovat v boji proti Německu a Rakousko-Uhersku. A
nešlo tady pouze o třídní příbuznost s Prozatímní vládou. Národní osvobození bylo pro
potlačené národy střední Evropy zřejmě nejbližším, z války vyplývajícím cílem, a tím i
politickým heslem schopným sjednotit většinu lidu právě tak jako v Rusku heslo o míru
a půdě. Československé národní hnutí v Rusku bylo jen kouskem střední Evropy více
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méně náhodně zaneseným do mohutného proudu světových dějin v zemi, která
politicky předběhla ostatní svět.
Odbočce Čs. národní rady bylo v tu dobu oficiálně oznámeno založení „Československé
soc. dem. dělnické strany pro Rusko“ v Kijevě. Masaryk sám přijel do Kijeva a
vyjednával o spolupráci se sociálními demokraty. Podařilo se mu dosáhnout slibu
vedoucích pracovníků, že nebudou agitovat ani proti náboru do vojska, ani proti tzv.
revoluční zápůjčce. Masaryk se pokoušel je přemluvit přímo k spolupráci, tj. k aktivní
podpoře všech akcí OČSNR. Jeho snaha měla určité kladné výsledky, neboť svými
články v soc. dem. časopisu „Svoboda“ podporovali legionářské akce pod Masarykovým
vedením.

Nábor do vojska
Hlavním úkolem Masarykovým po příjezdu do Ruska bylo urychlit výstavbu
československého vojska v Rusku, tj. odstranit všechny překážky, které se kladly
do cesty co nejširšímu organizovanému náboru v řadách zajatců.
Bylo by chybou se domnívat, že únorová revoluce a porážka českých carofilů na sjezdu
znamenala ihned obrat v náborové akci. Šlo totiž o to, že základní příčiny, které brzdily
československou národní akci za carismu, dále trvaly. I Prozatímní vláda se bála
podporovat nacionalistické hnutí, aby nebyl dán „špatný příklad“ neruským národům,
a ruská buržoazie právě tak jako dříve nechtěla pouštět do armády zručné české a
slovenské dělníky. Nový ministr války Gučkov odmítl žádost o změnu starých carských
nařízení, ale nařídil, aby kvalifikovaní čeští dělníci byli posíláni do zbrojních továren.
Vojenskému vlivu se podařilo docílit ještě vydání rozkazu hlavního stanu z 2. (15.)
března 1917, kterým byl dán základ k vytvoření 3. pluku u československé brigády.
Proto byl z 1. pluku vyčleněn 3. prapor a organizací nového pluku byl pověřen ruský
plukovník Mamontov, pozdější známý bělogvardějský generál v armádě Denikinově.
Třetí prapor 1. pluku byl zformován z vycvičených rot náhradního praporu, stejně
jako i další roty 3. pluku. Na zákrok ministra zahraničí, Masarykova přítele Miljukova,
potvrdila dne 24. 3. vojenská rada vlády „Zásady pro formování československého
vojska.“ Na jejich základě počaly se u všech tří pluků tvořit kulometní oddíly.
Vojáci československé brigády byli v té době stále přibližně ve stejných prostorech
rozděleni po četách a poločetách u ruských pluků, sborů a divizí. Z jejich bojové
činnosti vynikl v březnu 1917 úspěšný útok 4. čety 6. roty 1. pluku pod velením
praporčíka Medka v prostoru Lysonija-Potutory. Medkova četa vnikla do zákopů
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předního okraje obranného postavení 46. německého pluku a získala 21 německých
zajatců.
Dne 22. 4. (6. 5.) se podařilo dík Miljukovovu vlivu získat povolení k širšímu náboru
mezi zajatci a formování co největšího kontingentu všech druhů zbraní. Tímto
rozhodnutím, byl v podstatě schválen již dříve připravovaný projekt generála
Červinky. Dobrovolníky měla získávat a přijímat náborová komise vysílající emisary
do zajateckých táborů; získaní dobrovolníci pak měli být předáni komisi formační (byla
to komise česko-ruská, pod předsednictvím generála Červinky), a ta z nich měla tvořit
jednotky, vybírat pro ně důstojníky, opatřovat výzbroj (vše na účet ruské vlády),
provádět výcvik v náhradních formacích apod.
Situace ale ještě ani zdaleka nemohla být pokládána za vyřešenou a ještě nemohlo
být přikročeno k realizaci projektu. Kromě Miljukova byla většina nových politiků proti
československé akci, namítali proti tomuto hnutí, že vzniklo za carismu. Jediný
zastánce československého hnutí Miljukov byl brzo smeten stoupající revoluční vlnou
a nástupce rovněž odstoupivšího Gučkova Kerenskij měl k československé akci ještě
zápornější poměr. Předseda Svazu, Dr. Vondrák, napsal o svém jednání s ním: „Méně
příznivého přijetí dostalo se mi u ministra Kerenského. Vytýkal nám Čechům, že jsme
neudělali revoluci v Rakousku a že jsme utekli do státu ještě horšího, kde konstituci
nikdy neuznávali. A vůbec vy Čechové – pravil Kerenskij – jste se vždy vyznamenávali
spádem k reakci...“
Tak se stalo, že Prozatímní vláda dokonce pomýšlela na zrušení československého
vojska. Teprve po příjezdu Masarykově, který musel svým memorandem z 22. května
u Kerenského zapůsobit na odvolání jeho rozkazu k rozpuštění brigády, bylo dosaženo
částečné změny názorů na československou akci u členů Prozatímní vlády. Bylo
tomu tak proto, že Masaryk plně spojil československou akci se souběžnou akcí
francouzskou, kterou tentokrát přijel dojednat do Ruska francouzský ministr Thomas.
Situace na francouzské frontě byla totiž ještě zoufalejší než v r. 1916 a to bylo
velmi výhodné pro československou akci v Rusku. Thomas sám podal ještě před
Masarykovým příjezdem Prozatímní vládě žádost o vydání českých a slovenských
zajatců z Ruska Francii. Po Masarykově vyjádření byla žádost schválena. Dne 13.
června 1917 pak Masaryk dojednal s Thomasem smlouvu o přepravě 30 000 zajatců
do Francie. Část měla být určena k boji na frontě, menší část k práci ve francouzských
zbrojních továrnách. Věc ovšem musel schválit francouzský ministr války. Thomas
jako ministr pro munici mohl ve své kompetenci vyslovit souhlas pouze s náborem a
přesunem dělníků do muničních továren. Žádost byla proto poslána do Paříže. Ale
ještě dříve než došel z Paříže souhlas, Masaryk již v OČSNR prosadil zahájení
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usilovného náboru podle schváleného projektu. Předal Odbočce část výnosu sbírky
mezi krajany v USA, čímž zajistil vyslání prvých padesáti emisarů do zajateckých
táborů. Kromě toho pak, opíraje se agitačně o smlouvu s Thomasem jakožto první
smlouvu Čs. národní rady s jiným státem, snažil se na ruských úřadech vymoci
formování co největšího vojenského oddílu i pro ruskou frontu.
Souběžně s touto Masarykovou akcí se vyvíjela i aktivita samotných vojáků, kteří chtěli
být zasazeni na frontu jako jediný celek a proto přihlásili do úderných skupin celou
brigádu. Českoslovenští delegáti oznámili ještě osobně generálu Brusilovovi své přání
vystoupit jednotně jako úderný oddíl. Tak se stalo, že velitel brigády plk. Trojanov
dostal direktivu shromáždit rozptýlené čety a poločety u 49. sboru generála Selivačeva
v prostoru Tarnopol-Ozerjany. Tím období průzkumné služby skončilo.
Souhlas pařížské vlády s převozem 30 000 československých zajatců do Francie
došel do Ruska koncem srpna. Práce diplomatů z Odbočky byla podstatně ulehčena
úspěchem, kterého v letní ruské ofenzívě dosáhla československá brigáda u Zborova
a který získal legionářům sympatie Kerenského a především generálního štábu.

Boj u Zborova
Hlavní úlohu v tomto boji měla sehrát 7. armáda v prostoru Berežany. Československá
brigáda byla proto jako úderný útvar přidělena k 7. armádě. Avšak dříve než mohlo
dojít k úplnému soustředění brigády, byl původní rozkaz odvolán a brigáda byla
přemístěna k 49. armádnímu sboru 11. armády na úsek fronty u městečka Zborova.
Soustředit se měla u obce Ozerjany, ležící 28 km severozápadně od Tarnopolu.
Zároveň byla zbavena charakteru úderné jednotky. Podle jednoho svědectví se tak
stalo na zákrok samotného velitele brigády plk. Trojanova, který si prý byl vědom
nedostatků ve výcviku brigády. Brigáda nebyla zvyklá na součinnost svých jednotek
a mužstvo mělo zkušenosti pouze z průzkumné činnosti a nikoli z útočných akcí. Ve
zborovském prostoru také zamýšlelo velitelství jihozápadní fronty provést pouze
demonstrativní útok na pomoc útočné akci 7. armády.
Skutečnost, že proti úseku, který zaujala československá brigáda, byly na rakouské
straně dva pluky s převážně českým mužstvem (pěší pluk č. 35 z Plzně a pěší pluk
č. 75 z Jindřichova Hradce) napovídá, že s tím velení jihozápadní fronty pravděpodobně
počítalo a očekávalo hladký průběh útoku. Ukazovala na to i šířka úseku, který brigáda
obsadila a který byl pro útok necelých tří pluků příliš velký (6,5 km). Levým sousedem
brigády byla 6. finská divize a pravým 4. finská divize. Mužstvo těchto divizí netvořili
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Finové; název byl odvozen od sídla těchto divizí v míru. Zálohu sboru tvořila 82. divize.
Sbor měl původně zaútočit oběma křídly (4. a 6. finskou divizí) a teprve po úspěchu
tohoto útoku, zvláště po ovládnutí kóty 394 (Mogila) měly se k útoku připojit i
československé pluky a obsadit kótu 391 na jih od Mogily. Celý průběh ofenzívy
však přinutil ruské velení změnit plány na zborovském úseku. Vzhledem k tomu,
že k průlomu nepřátelské obranné linie nedošlo u Berežan, ale severněji (tedy blíže
zborovskému úseku) v prostoru Konjuchi, dostal 49. sbor za úkol připojit se k tomuto
útoku i rozhodným postupem v celém svém pásmu.
Útok zahájila 19. 6. (2. 7.) 1917 v 8.45 finská divize a za ní v 9.00 vyrazili
českoslovenští dobrovolníci nejprve na pravé polovině úseku a vzápětí i na levé
polovině úseku. Mohutnému útočnému rozmachu československé brigády se podařilo
prolomit rakouská opevnění do hloubky 5 km. Po šestihodinovém boji a po odražení
protiútoku jak rakouských, tak i jednoho praporu 102. německého pluku, se rakouskoněmecká obrana ustálila ve vzdálenosti 3 až 5,5 km od původního předního okraje.
Celkem se účastnilo boje u Zborova sedm československých praporů: tři prapory
1. pluku, dva prapory 2. pluku a dva prapory 3. pluku. Druhý prapor 2. pluku složený
z ruských Čechů, kteří byli přirozeně těsněji spojení s ruským prostředím, odmítl
nastoupit do zákopů jako celá řada jiných ruských jednotek. Celkem nastoupilo do boje
z československé brigády asi 3 500 mužů, z nichž padlo 185 a bylo raněno kolem 800
mužů. Počty nepřátelských útvarů stojících proti brigádě jsou odhadovány asi o 1/3
větší – tedy kolem 4 500 vojáků. V boji získali dobrovolníci – podle oznámení ruského
velení – na 3 150 zajatců, 15 děl, mnoho kulometů a jiného válečného materiálu.
Československá brigáda při útoku využívala výhod terénu, pronikala po skupinách
nepřátelským opevněným prostorem a vyvracela jej obchvaty a útoky z týlu. Projevilo
se to hlavně při dobývání dominující výšiny 391 a silně opevněné kóty 394.
Obratnost a bojového ducha čs. brigády uznal také vrchní velitel gen. Brusilov a
blahopřát jí přišel i sám Kerenskij, který rázem změnil vůči čs. hnutí v Rusku své dříve
odmítavé stanovisko; hned také povolil co nejširší nábor do čs. jednotek mezi zajatci.
Čs. brigáda byla po boji vystřídána ruskými vojáky a stažena do zálohy. Již 24. 6.
(7. 7.) byly však útvary brigády opět zasazeny k obranným bojům – 6. (10.) července
přistoupili Němci v prostoru Tarnopol k protiofenzívě. Ruské jednotky se daly houfně
na ústup, a československé brigádě, která si zachovala disciplínu a vojenského ducha,
připadl neradostný úkol svádět ústupové boje a násilím vracet utíkající ruské jednotky
do zákopů.
Za tohoto tzv. tarnopolského ústupu se dostal 2. pluk do velmi svízelné situace
u Volosovky a Podgajecu, kde sice čs. dobrovolníci v prudkém náporu prorazili
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nepřátelskou obranu, ale brzo byli na nekrytých křídlech obklíčeni. Boj bez
dělostřelecké podpory, pouze s částečnou podporou obrněného vlaku, a bez krytých
křídel byl přirozeně bojem bezvýchodným. Druhý pluk se jen s velkými ztrátami dostal
z obklíčení. Celkem 320 důstojníků a mužů bylo vyřazeno z boje, mnozí ranění se
sami usmrcovali, aby neupadli do zajetí, kde je čekala potupná smrt „velezrádců“.
Týž den se dostal do ústupového boje i 1. pluk, a 8. (21.) 7. 1917 i 2. pluk západně
od Tarnopolu. Dne 20. 7. (2. 8.) se soustředila celá brigáda v Podvoločisku a odtud
byla přeložena k doplnění do obce Polonoje na Volyňsku.
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Schéma rozložení ruských armád v červenci 1917 a schéma boje u Zborova

Československý armádní sbor
Zborovský boj pomohl získat sympatie nejvyšších míst Prozatímní vlády a usnadnil tak
další nábor v zajateckých táborech. Brzy bylo povoleno postavit čtvrtý pluk a tím celou
divizi. Zároveň bylo započato s budováním druhé divize, a to nikoli postupně, jak tomu
bylo u divize první, ale najednou. Dne 21. července vznikl v Borispolu 5. Pražský pluk
T. G. Masaryka, téhož dne vznikl v Baryšovce 8. pluk Slezský, 25. 7. vznikl 6. pluk
Hanácký v Pirjatině a 7. Tatranský pluk v Berezani. Dne 1. září vznikl 2. samostatný
čs. dělostřelecký oddíl, z něhož později vznikla 2. dělostřelecká brigáda. Počaly
vznikat i oddíly ženijní a vozatajské. S určitým zpožděním byl v Šepetovce u Poloného
zformován 9. (21.) září 4. pluk a tak byla vytvořena 1. divize zvaná Husitská s těmito
pluky: 1. pluk Jana Husi, 2. pluk Jiřího z Poděbrad, 3. pluk Jana Žižky z Trocnova a 4.
pluk Prokopa Velikého. Pozdějí – v říjnu a listopadu – přistoupily k těmto osmi plukům
ještě dva tzv. záložní pluky.
Dne 26. září (9. října) 1917 vydal vrchní velitel generál Duchonin rozkaz o vytvoření
velitelství čs. armádního sboru s velitelstvím čs. záložní brigády, zvláštní ženijní roty
a zákopnické půlroty. Velitelem sboru byl jmenován ruský generál Šokorov.

47

Celkový počet zajatců české a slovenské národnosti v Rusku v roce 1917 byl
odhadován asi na 250 000 mužů, nikdo je však nepočítal; z toho mohlo být asi 30 000
Slováků. Do 1. čs. sboru (po povolení Duchoninově z 9. října) bylo tedy do konce roku
zařazeno – odečteme-li ztráty u Zborova a za ústupu, celkem asi 38 500 legionářů.
Emisaři odbočky ČSNR agitovali v zajateckých táborech, mezi zajatci pracujícími
v průmyslových městech i na venkově. Agitovali mezi lidmi, z nichž drtivá většina
považovala zajetí za vysvobození z válečného pekla. Všichni pocítili na své kůži hrůzu
několikadenního dělostřeleckého ostřelování, špínu, vši a bláto zákopového živoření a
šílenství strachu o život v útoku na bodák. A nyní je chtěli ve jménu boje za svobodu
vlasti znovu zatáhnout do pekla války, kterou už všichni považovali pro sebe za
skončenou.
Mnohde zase měli emisaři velmi ulehčenou práci. V některých zajateckých táborech
totiž byly nesnesitelné poměry a jejich hrůzy se mnohde vyrovnaly hrůzám fronty. Pro
ilustraci je zde krátký výňatek z hlášení generála Brusilova ze 6. ledna 1917 o některých
zajateckých táborech, kde byli umístěni zajatci slovanského původu: „Zdravotní
podmínky v táborech nesnesou kritiky. Do tábora naprosto zdravého přivážejí zajatce
zřejmě nakažené skvrnitým tyfem, nebo naopak do tábora, kde zuří skvrnitý tyf přivážejí
zajatce zdravé.“ Velký oddíl zajatců odeslali nejprve do Kurganu a rozdělili jej po
vesnicích. Žili tam dobře, ale brzo je odeslali na stavbu murmaňské železnice. Velkou
část zajatců tvořili řemeslníci, učitelé, zvěrolékaři atd., kteří nebyli na tak těžkou
práci zvyklí. V důsledku špatné stravy a ubytování jich polovina zemřela na kurděje.
Z Murmaně byli zajatci posláni na zotavenou do Semibratova v Jaroslavské gubernii.
Místnosti, které měli obývat, byly uznány komisí za vhodné pro 2 000 lidí, a to zdravých.
Přijelo jich asi 3 000 a část musela strávit noc pod širým nebem. Celou noc pršelo;
mezi zajatci přijíždějícími z Murmaně byli umírající a přibližně jedna třetina z nich
nemohla chodit bez cizí pomoci. Brzy zde vypukla epidemie skvrnitého tyfu.
V tockém táboře v Samarské gubernii ze 16 000 zajatců Slovanů více než 6 000
zemřelo na tyf, o čemž vyšší velitelství nic nevědělo. Princi A. P. Oldenburskému,
funkcionáři ruského Červeného kříže, přinesl o tom zprávu přítel lékaře, umírajícího na
tyf. V trojickém táboře ze 4 500 Slovanů zemřela na tyf více než polovina. V táborech
v Turkestánu, díky zlořádům správy, polovina zajatých Slovanů zemřela na tyf, malárii,
úplavici a kurděje.
A je třeba zdůraznit, že poměry zajatců, jichž stále přibývalo, se během roku 1917
nelepšily, ale naopak s přibývajícím chaosem ve státní správě a porážkami na frontách
se horšily. Na podzim 1917 bylo zajatcům úředně dovoleno žebrat v důsledku
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bezvýchodné situace, ve které se nalézaly finanční a vyživovací záležitosti země.
Ví o tom něco naše mladší pokolení? Inu, bratři Slované!
Byly ovšem i zajatecké tábory a střediska v dobře zásobovaných krajích, většinou na
Sibiři a stranou komunikací, které znamenaly pro zajatce slušný, celkem civilní život.
Každopádně však po uvážení uvedených faktorů, které naháněly emisarům
dobrovolníky, je zřejmé, že většina legionářů se z ideových důvodů a dobrovolně
podřídila vojenské kázni a byla hotova za své ideály položit život a že si legionářské
útvary zachovávaly uprostřed rozkladu ruské armády pevnou bojovou disciplínu.
Československým oddílům byla určována role polní policie, která kulomety nutila
prchající ruské vojáky k návratu do pozic. Jedním z důvodů oné legionářské
soudržnosti byl ovšem i strach ze zajetí, které znamenalo jistou smrt.

Velká říjnová revoluce
Nová Prozatímní vláda měla připravit svolání ústavodárného sněmu, který měl
rozhodnout o budoucím státním zřízení Ruska. Přitom musela respektovat požadavky
dělnictva a vojska, zastoupeného v sovětech, které byly zřízeny po celém Rusku.
Sověty šířily myšlenku o uzavření všeobecného míru. O to vznikl spor v Prozatímní
vládě. Ministrem války se stal eser (sociální revolucionář) A. F. Kerenskij, který
zastával myšlenku, že Rusko nesmí uzavřít separátní mír. Proto mělo Rusko zahájit
ještě jednou útok (Zborov). Ale všechny snahy se pak rozbíjely o odpor lidu a vojska.
Čím dále, tím většího vlivu nabývali radikální vůdcové, z nichž nejvýznamnější byl
Vladimír Iljič Uljanov-Lenin, nar. 22. 4. 1870. Lenin byl představitelem strany tzv.
bolševiků („většinářů“), která své pojmenování získala tím, že v r. 1903 na sjezdu
ruské sociální demokracie v Londýně se pro její program vyslovila většina účastníků.
Bolševici se opírali o hesla původního marxismu a byli přesvědčeni, že vítězství
socialistických požadavků, vrcholících v komunismu, lze dosáhnout pouze revolucí
a zavedením diktatury proletariátu. Menšina (menševici) však chtěla dosáhnout
požadavků proletariátu postupným vývojem v mezích skutečných poměrů a
komunismus nepokládala se vhodný.
Mezitím vláda knížete Lvova ztrácela stále více půdu pod nohama. Uznání „Ukrajinské
centrální rady“ za nejvyšší samosprávný orgán Ukrajiny podle zásady národního
sebeurčení a požadavek rozdělit pozemkový majetek velkostatkářů mezi rolníky, kteří
na něm pracují, způsobily pád této vlády. Nový předseda Prozatímní vlády, ministr
války v dřívější vládě, A. F. Kerenskij, se sice pokoušel překlenout propast mezi
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politickými stranami, avšak ani on neuspěl. Jeho krátká vláda byla smetena 7. listopadu
1917 památnou Říjnovou revolucí (podle ruského kalendáře 25. října), čímž státní moc
přešla do rukou socialistického lidu – dělníků a rolníků. Místo ruského samoděržavného
panství nastoupila vláda Sovětů. Byla vytvořena nová vláda v čele s V. I. Leninem.
Prvním činem sovětské vlády byla nabídka všem válčícím mocnostem na uzavření
všeobecného, demokratického míru „bez anexí a kontribucí“, aby ustanovily tříměsíční
příměří na všech frontách kvůli jednání o míru. Tuto prosbu imperialistické státy
ignorovaly a proto 5. 12. 1917 požádalo sovětské Rusko Centrální mocnosti, tj.
Rakousko-Uhersko a Německo, o rozhovory za účelem uzavření separátního míru.
Všem Dohodovým mocnostem byla však společná snaha zamezit uzavření separátního
míru a tím zamezit i přesun německých divizí z východu na západ. Dohodové státy
chtěly obnovit východní frontu i po ev. uzavření míru, ale v podstatě ve změněných
podmínkách, neboť byl na obzoru problém japonské intervence na Sibiři.
V polovině února přerušili Němci jednání v Brestu Litevském a 18. února zahájili útok
proti sovětskému Rusku. Po krátkém váhání se o deset dní později připojila k tomuto
útoku i vojska Rakousko-Uherska. Rakouská vojska postupovala na jižní Ukrajině a
již 28. února 53. střelecká divize obsadila Kamenec Podolskij a v dalších dnech rak.
jednotky okupovaly Mogilev a Bar. Na sever od směru postupu byl obsazen Gorodok
a Jarmolincy. Německé jednotky okupovaly Kijev. 54. divize střežila železnici proti
přepadům partyzánů. Ještě severněji postupovala 30. pěší divize od Satanova na
Proskurov. Dne 2. března 1918 obsadilo čelo divize železniční křižovatku Žmerinku.
Ráno 13. března dosáhla 54. divize Oděsy a 14. března ji obsadila. Zde se začal
projevovat odpor vojáků divize a „duch chování jejího polského, ukrajinského a českého
mužstva trpěl stykem s kmenově příbuzným obyvatelstvem“. Velitelství armády proto
pokládalo za nutné vzdálit jednotky divize škodlivému vlivu a zaměstnat je ve stepi
strážní a dopravní službou. Pro službu v Oděse byli maďarští husaři 2. jezdecké divize
spolehlivější. Šlo o to, že revoluční proletariát Oděsy ovlivňoval vojáky rakouskouherské armády myšlenkami o boji proti válce a proti těm, kdo ji vyvolali a pokračovali
v ní.
Nejbezprostředněji ovšem zapůsobily takové ideje na ty české a slovenské vojáky,
kteří zažili Říjnovou revoluci přímo v Rusku. Čeští a slovenští zajatci a vojáci
československého dobrovolnického vojska byli zde postaveni přímo do středu událostí,
v nichž se nejenom myšlenkově, ale i svým praktickým postupem museli rozhodovat o
další cestě.
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Československá legie v Rusku po Říjnové revoluci
Říjen roku 1917 zastihl samostatný československý sbor v pravobřežní části Ukrajiny.
Dokončovalo se formování 2. divize a organizace sboru jako celku a prováděl se další
nábor do vojska, neboť počet přihlášek stále stoupal. Po vojenské stránce podléhaly
legie ruskému velení jihozápadní fronty; ruské instituce sbor vyzbrojily, vystrojily i
zásobovaly. Po politické stránce však byla Duchoninovým dekretem z 9. října 1917
uznána za nejvyšší instanci sboru Čs. národní rada. Sbor měl svého vlastního velitele,
jímž byl ruský generál Šokorov, svého politického komisaře, jmenovaného odbočkou
ČSNR, Prokopa Maxu, i svého přidělence v hlavním ruském stanu, Jiřího Klecandu.
Odbočka ČSNR jakožto nejvyšší politický orgán byla při svém politickém rozhodování
(tj. při určování, k jakým účelům, kde a jakým způsobem má být použito československých dobrovolníků) vázána smlouvou s Francií o přesunu 30 000 vojáků a
dělníků do Francie. Francouzská vláda se zavázala finančně zabezpečit nábor a
vydržování oddílů.
Když došly první zprávy o převratných událostech v Petrohradě, byla 26. října (8. 11.)
1917 náhle svolána schůze Svazu čs. spolků a Odbočky ČSNR v Kijevě, kde bylo
jednáno o nové situaci. Byla přijata a vyhlášena rezoluce, v níž se mezi jiným pravilo:
„Jsouce pamětlivi toho, že vnitřní nepořádky jsou nejlepším spojencem německého
násilníka, stojíme po boku těch, kdož usilují o vnitřní pořádek, jsme proto hotovi
podporovati zákonnou Prozatímní vládu...“
V revolučním konfliktu mezi buržoazní Prozatímní vládou a proletariátem postavilo
se tedy politické vedení bez výhrad na stranu Prozatímní vlády a svolilo, aby se
českoslovenští legionáři stali jakýmisi „neutrálními strážci“, chránícími před revolučním
proletariátem to, co nejvíce potřeboval: zbraně. S vojenským velením v Kijevě a
zástupcem štábu jihozápadní fronty bylo dohodnuto, že legie mohou být použity k
hájení skladišť, především zbrojních. Velitel sboru generál Šokorov vydal náčelníkům
divizí tento rozkaz:
„1. Jakékoli vměšování československých jednotek do vnitřních bojů a jejich ozbrojené
vystoupení na straně jakékoliv politické strany je nepřípustné.
2. Všechny čs. jednotky musí zůstat na straně udržující plný pořádek a spolupůsobit
všemi prostředky k záchraně toho, co napomáhá k pokračování války proti našim
společným nepřátelům Rakousku a Německu.
Proto všichni představení jsou povinni všemi silami v oblastech, kde jsou rozloženy
svěřené jim jednotky, zabránit loupežím a násilnostem a nedopustit poškození
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železničních zařízení, intendantských a dělostřeleckých skladů atd. Při všech těchto
zásazích je nutno vyhnout se podle možnosti použití zbraní.“
Rozkaz byl prvním konkrétním vyjádřením neutrality, která byla Masarykem a ostatními
vedoucími činiteli Odbočky tak zdůrazňována a prakticky vedla k nesčetným zásahům
legionářských jednotek na ochranu majetku ukrajinské buržoazie. Na jeho základě
povolal pomocník komisaře štábu jihozápadní fronty Grigorjev do Kijeva, za souhlasu
Odbočky, 2. čs. střelecký pluk a baterie čs. střelecké brigády k potlačení akcí
revolučního proletariátu. Tyto oddíly bojovaly v Kijevě ve dnech 28. – 31. října (10. –
13. 11.) proti kijevským dělníkům a vojákům. V ulicích Kijeva padli dva legionáři a celá
řada jich byla raněna.
Na ostré zákroky čs. soc. demokratické strany a hlavně pod stoupajícím tlakem
revolučních sil počal P. Maxa večer 30. října (12. 11.) jednat s kijevským okruhem o
stažení československých jednotek z Kijeva. Do kasáren byla vojska stažena 31. října
(13. 11.) v noci po uzavření příměří v Kijevě. Odbočka vydala teprve později prohlášení
podepsané Masarykem a Maxou.
To bylo prvé nasazení legionářských jednotek proti revolučnímu proletariátu.
Komplikující se politické poměry na Ukrajině, kde kromě sovětů vystoupila buržoazní
centrální rada, rozpadávající se fronta a sovětský dekret o míru – to vše postavilo
před vedení legií celou řadu problémů, které bylo třeba ihned řešit. Vedoucí činitelé
Odbočky, kteří byli v Kijevě, proto naléhavě telegraficky urgovali Masarykův příjezd
do Kijeva.
Masaryk především zdůrazňoval nutnost neutrality a řekl: „Nelze dnes říci, jak se
situace zde v Rusku utváří a proto jest nám počítati s různými možnostmi.“ První
takovou možností bylo splnit smlouvu s Prozatímní vládou, jež slíbila vyzbrojit sbor,
který bude válčit za Rusko. Současný stav v Rusku považoval za bezvládí. Závěrem
úvah o poměru k Rusku bylo zřejmé, že Masaryk nepočítal s pokračováním boje proti
Němcům a Rakušanům. Po Říjnové revoluci, když se na Ukrajině drala k moci centrální
rada, pospíšil si Masaryk, že převezme závazky bývalé Prozatímní vlády. Především
mu šlo o zásobování a vyzbrojení legií. Tehdejší centrální rada totiž ponechávala a
respektovala na svém území vojenský aparát hroutící se ruské armády. Ve smlouvě,
kterou se zavázala převzít závazky Prozatímní vlády, Masaryk svolil, aby čs. legií bylo
používáno ke strážní službě v duchu již zmíněné neutrality. Masaryk vložil do smlouvy
obezřele ustanovení, že v případě uzavření míru s Centrálními mocnostmi budou legie
propuštěny z ukrajinského území a smlouva zrušena.
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Využívaje stoupajícího chaosu ve vojenské administrativě nařídil Masaryk, aby se legie
vydatně vyzbrojily na účet rozpadávajících se ruských jednotek. Čs. útvary „přejímaly“
od ustupující ruské armády vše, co jen mohly pobrat, především munici a kulomety.
Jak již zmíněno vpředu, vydala francouzská vláda dne 16. prosince 1917 dekret o
zřízení autonomní československé armády v rámci armády francouzské a souhlas
francouzských vládních činitelů s tím, aby součástí této autonomní armády se staly
i legie v Rusku. Když v ukrajinské centrální radě počaly sílit proněmecké vlivy, vydala
12. (25.) ledna 1918 tzv. IV. Universál, kterým se prohlásila ve všech záležitostech
naprosto samostatnou. Jelikož vyhlásila mír s Centrálními mocnostmi, zrušil s ní
Masaryk 13. (26.) ledna smlouvu a oznámil ukrajinskému ministru zahraničních
věcí Šulginovi, že legie odejdou z ukrajinského území. Vznikla otázka: kam?

Do Francie přes Sibiř
V prosinci a začátkem ledna ani Masaryk, ani ostatní vedoucí politikové OČSNR se
jednoznačně nevyjádřili o dalším působení legií, neboť nejednotnost spojenců jim
znemožňovala orientaci. Jeden chtěl, aby legie šli na Don, druhý do Rumunska a
konečně třetí uznával význam legií na Ukrajině. Postup Centrálních mocností, tj.
především Německa, byl po Říjnové revoluci v Rusku dán tím, že kromě bolševické
strany nebylo v Rusku významné politické síly, která by byla schopna vést mírová
jednání. Německo mělo zájem na dvou věcech: 1. na co nejtrvalejším míru na ruské
frontě, který by mu dovolil přesunout co největší množství vojáků na západní frontu
a tam rozhodnout boj, 2. na co největším územním záboru v Rusku, především na
Ukrajině, který by pomohl zlepšit zoufalou vyživovací situaci v Německu a Rakousku.
Avšak snaha po územních ziscích si vyžadovala vojáky, kteří tudíž nemohli být
převezeni na západní frontu. Společným jmenovatelem se stala otázka japonské
intervence na Sibiři. Tento problém se objevil současně s rozdělením ruského území
na sféry vlivů Dohodových mocností. Japonsko, ač vstoupilo do koalice proti
Centrálním mocnostem, prakticky vůbec nebojovalo. Mělo v této oblasti dostatek
svěžích vojenských sil a bylo ochotno je zasadit na Sibiři, kde nebyly v té době žádné
větší sovětské ozbrojené síly. Jádro problému bylo ovšem v tom, že americká politika
se japonskému zásahu úporně bránila, neboť v něm viděla ohrožení svých zájmů na
Dálném východě. Americký odpor proti „japonskému“ řešení ruské otázky byl tak
tvrdošíjný, že až do července 1918 se neustále vyjednávalo.
První, poněkud úspěšnější krok zaznamenal Masaryk 9. (22.) ledna, kdy dostal zprávu,
že spojenci pravděpodobně převezmou materiální vydržování legií. Začátkem února již
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byly dodávány legiím i finanční prostředky anglické. Spojenci se počali dělit o břemena.
Masaryk se však v lednu musel neustále bránit návrhům k odjezdu na rumunskou
frontu, a později i návrhům na zasazení legií těsně za frontou k zachraňování válečného
materiálu.
V té době se však ke Kijevu počaly nezadržitelně přibližovat oddíly Rudých gard.
Pro Masaryka a Odbočku znamenala blízkost sovětských vojsk značnou komplikaci.
Francouzská mise žádala na Odbočce, aby legie bránily Kijev proti sovětským vojskům.
Situaci nakonec zachránila zdůrazňovaná „neutralita“. V předvečer dobytí Kijeva
sovětskými vojsky, tj. 25. ledna (7. února) 1918, byly legie oficiálně a veřejně
prohlášeny za autonomní část francouzské armády. Vedení čs. revoluční armády
přivítalo sovětská vojska pod francouzskou firmou ve znamení neutrality. A první přípis
zaslaný Odbočkou v téže době sovětské vládě – protest proti zákazu verbování nových
zajatců do legií – dokonce zněl: „Československý proletariát pod vedením Centrálního
revolučního komitétu (OČNR) formoval čs. revoluční vojsko jen proto, aby bok po boku
s ruským revolučním proletariátem bojoval s rakousko-německým kapitalismem a
imperialismem.“
Ještě před příchodem sovětských vojsk do Kijeva byl mezi jednotlivými čs. a
sovětskými jednotkami navázán styk a uzavřeny dohody. Tehdejší velitel sovětských
vojsk v jednání s Masarykem a zástupci Dohodových vojenských misí v Kijevě uznal
ozbrojenou neutralitu legií a vydal příkazy, aby jim bylo povoleno nakupovat potřebný
proviant. Nic nenamítal, ani když Masaryk oznámil, že čs. vojska budou financována
dohodou a že odjedou z Ukrajiny do Francie na západní frontu. Kromě toho se
na Ukrajinu počala hrnout i německá vojska. Byla sice ještě daleko, ale nikým
nezadržována postupovala velmi rychle. Byl tedy nasnadě odjezd z Ruska, neboť
vedení legií nechtělo legionáře zasadit do neúspěšných a politicky nerentabilních
ústupových bojů s Němci, a pak Masaryk měl stále na paměti posilování
československých jednotek ve Francii.
V rozhovorech s členy francouzské vojenské mise v Rusku však Masaryk prosadil,
že legie pojedou do Francie – přes Sibiř. Tak vzniklo ono kuriozní rozhodnutí
nepochopitelné z geografických hledisek. Při poctivě míněné snaze dostat se
co nejrychleji do Francie a pomoci západní frontě nemohla být tato cesta volena.
V případě nemožnosti cesty po souši a Dardanelami – jak tomu tehdy bylo – byla
cesta přes severní přístavy nejkratší, mnohonásobně kratší než cesta kolem světa přes
Sibiř. Pro padesátitisícové vojsko s železničními útvary a spoustou vlastních inženýrů
nemohla být porouchaná dráha na Murmani žádnou překážkou. (Archangelsk bývá
zamrzlý do května.) Později na Sibiři muselo toto vojsko překonávat bezpočet traťových
54

poruch, včetně obnovování tunelů a mostů přes obrovské sibiřské veletoky. Kdykoli
před tím Masaryk hovořil o cestě do Francie, vždy hovořil o cestě přes severní ruské
přístavy. Mužstvu se tato nová „maršruta“ později vysvětlovala především obavami
před německými ponorkami.
Masaryk chápal velmi dobře, že americko-japonský spor je brzdou každé intervence
na Sibiři. Věděl, že přítomnost československých vojsk na Sibiři učiní je žádoucnější
pro všechny velmoci zúčastněné na sporu. Volil tedy cestu Sibiří jako cestu, na níž se
jejich politická hodnota zněkolikanásobí tím, že se budou nacházet v místech, kde měli
spojenci největší potřebu vojáků. A Masarykovi šlo především o zajištění politického
efektu. A pro ten bylo důležité získat čas, než se Dohoda „dohodne“. Dlouhá cesta
Sibiří měla pomoci tento čas získat.
Zdržení při převozu Sibiří poskytovalo mnoho různých výhod: čas na nábor a výcvik
druhého sboru, a zároveň tím bylo zabráněno zajatcům odcházet domů a posilovat
rakousko-uherskou armádu. Nesporná psychologická výhoda vznikla také tím, že
legionářům samým byla dána naděje, že než se kolem světa dostanou na francouzské
válečné jatky, bude po válce. Sbor tím získal ještě větší přitažlivost pro zajatce,
nemluvě o tom, že pro bezprostřední intervenční úvahy byla vytvořena pod rouškou
cesty do Vladivostoku jedinečná strategická situace tím, že legie měly mít obsazenou
celou sibiřskou magistrálu.
V řadách oddílů Rudé armády, vyslané ukrajinskou sovětskou vládou, ustavenou
v Charkově 24. prosince 1917, bojovaly tehdy první větší jednotky českých a
slovenských rudoarmějců, složené z bývalých zajatců, kteří vědomi si své proletářské
povinnosti vstoupili do Rudé armády. Byli soustředěni jednak v pěší jednotce,
čítající 285 mužů, jednak v železničním oddílu v síle 190 mužů. Politický komisař
Internacionální brigády na Urajině, Čech František Kaplan, byl bývalý legionářský
dobrovolník a aktivní účastník dobývání Kijeva. Šli přes místa, kde byly české
posádky; legionáři nezasahují do bojů a dodržují přísně neutralitu. Ze strany Rudé
armády se jednalo taktně, aby se zamezilo možným incidentům. Po urputných bojích
s ukrajinskými vládními vojsky, dne 8. února 1918 sovětská vojska Kijev již plně
ovládala.
Strana čs. levicových soc. demokratů v Kijevě v souladu s povolením ukrajinské
sovětské vlády začala od 15. února 1918 organizovat v Kijevě vlastní jednotky Rudé
armády. Pro vstup do Rudé armády agitovali sociální demokraté nejen v blízkých
zajateckých táborech, ale i v legiích. Uvědomělí dělníci začali jednotlivě či ve větších
skupinách legie opouštět a vstupovat do československé rudoarmějské jednotky
v Kijevě. Nejpočetnější takovou skupinu tvořilo 202 legionářů 7. pluku, kteří hromadně
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přešli do Rudé armády. Tak se prakticky v průběhu několika dní podařilo zformovat
jednotku, která s oběma oddíly, účastnícími se dobytí Kijeva, čítala na 1 000 mužu.
Kijevští sociální demokraté vyvíjeli horečnou činnost, aby zabránili ústupu legií
z Ukrajiny a přiměli je k boji proti postupujícím vojskům Centrálních mocností po
boku sovětských vojsk. Naděje na úspěch spočívala v tom, že nejen prostí legionáři,
ale i část vedení byla dezorientována rozkazem, podle něhož měly legie před vojsky
německého imperialismu náhle ustoupit a objíždět celý svět, aby se s tímž nepřítelem
mohly setkat – ve Francii. (Myslím, že tento názor byl falešný a mohli ho zastávat jen
lidé, kteří věci vůbec nerozuměli.) Úsilí kijevských sociálních demokratů vyznělo tak
naprázdno.
Zatímco legie urychleně ustupovaly na východ a bojovaly s pronikajícími německými
vojsky jen tam, kde toho potřeby ústupu vyžadovaly, jednotky československých
rudoarmějců se postavily nepříteli na odpor. Pod tlakem početnějšího a lépe
organizovaného jakož i vyzbrojeného nepřítele hlavní město Ukrajiny 1. března 1918
padlo; boje se pak přenesly do prostoru podél trati Kijev-Poltava. Při ústupových akcích
byla dokonce jedna rota 3. čs. pluku legií Ukrajinci odzbrojena. Již před tím však dorazil
do Poltavy – téměř současně s ustupujícími pluky legií – štáb čs. Rudé gardy. Jeho
členové vyvíjeli horlivou činnost, aby legionáře získali do boje proti nepřátelským
vojskům, postoupivším již hluboko do nitra Ukrajiny. Odvážně navštěvovali legionářské
útvary a vyzývali je k společnému boji. Díky nepřetržité a intenzivní politické práci
vstupovaly nové desítky Čechů a Slováků jednak z řad příslušníků legií, kteří odmítali
ustupovat bez boje před německými vojsky, jednak z řad bývalých zajatců, do útvarů
Rudé armády.
Legionářské jednotky z Kijeva ustupovaly pěšky na Bachmač, kde měly nasednout do
vagonů a odjet směrem na Kursk. Němci však taktéž postupovali, a to dvěma proudy
na železniční stanici Bachmač, a legiím zastupovali cestu. Jeden ze tří hlavních
pochodových proudů německé armády dobývající Ukrajinu, a to proud postupující od
Gomelu, počal nebezpečně ohrožovat železniční křižovatku Bachmač. Tato křižovatka
byla pro odsun legionářských vlaků z Ičny a Priluk zásadně důležitá a proto musela být
hájena.
Němci postupovali na Bachmač jednak podél trati z Gomelu, jednak podél trati z Kijeva.
Proti oběma proudům musely být postaveny některé jednotky 6. a 7. čs. pluku, které
měly německý postup zdržovat do té doby, dokud nebudou poslední útvary legií
naloženy do vagonů. Boje na těchto dvou úsecích trvaly od 8. do 13. března 1918.
Na obou úsecích bylo nabídnuto Němcům velitelstvím 1. divize příměří. Na západním
úseku bylo Němci přerušeno, na severním odmítnuto. Vcelku se ale podařil úmysl
56

vedení legií: zdržet Němce a naložit všechny jednotky. Potom, bez ohledu na žádosti
rudoarmějců, kteří zde bojovali společně s legionáří, odjely legionářské vlaky na
východ, směrem na Kursk. Aby se vedení legií vyhnulo vysvětlování při odjezdu,
použilo vůči sovětským velitelům lsti. Dvě jednotky 4. pluku se již dokonce chystaly
napadnout železniční stanici Bachmač ručními granáty, aby si tak vynutily na
sovětských jednotkách odchod násilím.
Je příznačné pro psychologii československého legionáře a pro celou věc, že jeho
disciplína a soudržnost se nyní obnovila na základě strachu o život. Příliv do vojska
se opět zvýšil a Odbočka dokonce musela řešit otázku, které dobrovolníky příjmout a
které nikoli. Masaryk v Moskvě jednal s Francouzi a Angličany a vypracovával s nimi
podrobnosti cesty legií na Sibiři. Před svým odjezdem dal Klecandovi plnou moc
k politickému jednání a rozdělil funkce mezi zbývající členy Odbočky.
Odbočka měla v tehdejší době jednu největší starost: jak vysvětlit uspokojivě sovětským
orgánům, že čs. armádní sbor nemíní bojovat společně se sovětskými vojsky proti
Němcům a že, i když je v občanské válce neutrální, nemíní odevzdat zbraně. Nejvyšší
velitel sovětských vojsk na Ukrajině, Antonov-Ovsejenko, přijal podmínky Odbočky a
přistoupil na odevzdání pouze přebytečných zbraní. Z Maxova hlášení bylo zřejmé, že
to byla výzbroj překážející transportu. Byl docílen souhlas k průjezdu vlaků do Samary.
Současně přišla přímou linkou zpráva, že Lenin nařídil rajonnému komitétu ve Voroněži,
aby obstaral co nejrychleji odvoz našeho korpusu do Vladivostoku a všechnu možnou
podporu. Je zřejmé, že sovětské vládě šlo o to, aby se vyhnula každé možné roztržce
s Německem, tudíž i výtce, že vydržuje na svém území ozbrojené protiněmecké síly.
Klecanda dosáhl tehdy i souhlasu sovětských orgánů k organizování II. sboru v Omsku,
neboť zdůrazňoval jednak to, že vycvičený II. sbor bude sovětské vládě k dispozici,
jestliže započne boj s Německem, a jednak i to, že nábor zajatců, (kteří by se jinak
vrátili do Rakouska a zde posílili jeho armádu) ochuzuje Centrální mocnosti o vojáky.
Vlaky s československým sborem – bylo jich na šedesát – se tedy rozjely směrem na
Penzu, míříce k Volze a Uralu. Byl to přímo zázrak v té rozruše transportu kolem: nikde
lokomotiv, nikde vagonů. Transport umožnila pouze evakuace – neorganizovaná –
Kijeva. Ta dala sboru 60 ešalonů, které by jinak v Rusku, aspoň v té části, kde
transport projížděl, nesehnali.
Asi 22. března 1918 přišel rozkaz předsedy gubernského sovětu v Penze, Kurajeva,
okamžitě zastavit jízdu a legie odzbrojit. Deputaci Odbočky v čele s Maxou dostalo
se vysvětlení, že se tak stalo na příkaz Antonova-Ovsejenka, který zjistil, že mnohé čs.
vlaky nedodržely dohodu a zatajily část materiálu, především dělostřeleckého. Kromě
toho uváděl Kurajev vyzývavé a drzé chování ruských důstojníků v čs. službách. Sám
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Kurajev byl vystaven násilnému chování ruského generála Podgajeckého, velitele 1. čs.
divize, který dověděv se o zastavení ešalonů, vtrhl s ozbrojeným doprovodem do sovětu
a vyhrožoval předsedovi, že ho dá oběsit. Kurajev tehdy hlásil celou záležitost do
Moskvy sovětské vládě a v odpověď dostal od Stalina rozkaz, aby požadoval úplné
odzbrojení všech legionářských vlaků.
V Odbočce ČSNR probíhaly dlouhé diskuse o tom, zda má být uposlechnuto rozkazu
k odzbrojení, či jaký má být další postup. Většina OČSNR se vyslovila pro návrh, že
vedení legií přistupuje k odzbrojení vlaků až na určité množství zbraní nutné k sebeobraně a ochraně zásob. Byl postaven požadavek jedné ozbrojené roty pro každý
vlak, vezoucí obvykle jeden prapor. Rota asi 164 mužů, měla být vyzbrojena puškami
a kulometem. Sovět lidových komisařů vyslovil po určitých úpravách s čs. návrhem
souhlas v telegramu, který byl potom v „Československém deníku“ uveřejněn asi
v tomto znění:
„Sovět lidových komisařů uznává žádost čs. vojska za spravedlivou a plně přijatelnou za
nezměnitelné podmínky okamžitého pohybu transportu vlaků ve směru k Vladivostoku
a okamžitého odstranění kontrarevolučních velitelů. Čechoslováci se přepravují ne
jako bojová jednotka, ale jako skupina svobodných občanů, majících u sebe známá
množství zbraní pro svoji ochranu proti útokům ze strany kontrarevolučních živlů...“
Telegram byl, jak patrno, formulován tak, aby byla sovětská vláda kryta před ev. dotazy
německých diplomatů. Proto se tam mluví o „svobodných občanech majících zbraně
pouze k ochraně před kontrarevolučními živly.“ Z telegramu také vyplývá, že ruští
důstojníci byli jednou z hlavních příčin, které vyvolaly nedůvěru. Vlaky se tedy poznovu
rozjely. Průběh cesty však nebyl hladký. Komplikace, ať už dopravní, zásobovací či
přímo politické konflikty se množily a brzdily pohyb. Oboustranná úmluva o částečném
odzbrojení dostala název – Penzská dohoda.
Podařilo se ukrýt dosti zbraní do slamníků, pod vozy, mezi dvojité stěny teplušek apod.
Odevzdávala se většinou výzbroj překážející transportu. Zvlášť křiklavý případ se stal
u jednoho ešalonu 5. čs. pluku v Samaře 13. dubna 1918. Při důkladné kontrole bylo
nalezeno přespočetných zbraní tolik, že samarský sovět pohrozil zastavením pohybu,
budou-li se podobné případy opakovat. Vyšetřováním bylo zjištěno, že přespočetné
zbraně byly vlakům vědomě ponechány penzskou komisí. Tamní sovět totiž zřídil
odzbrojovací komisi z Čechů internacionalistů v čele s jakýmsi Brabcem. Ten však
byl členy Odbočky ČSNR podplacen a ponechával transportům více zbraní, než jim
náleželo. Později se ešalony zase plně vyzbrojily ukořistěnými zbraněmi.
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Osud legií po brestlitevském míru
Jak již vzpomenuto, od počátku prosince 1917 vyjednávala sovětská vláda s
Centrálními mocnostmi o uzavření míru. Sovětská delegace v Brestu Litevském
jednání prodlužovala v naději, že tím urychlí vznik revoluce v Německu a RakouskoUhersku (??). Na kategorické požadavky a těžké mírové podmínky Centrálních
mocností však Trockij nepřistoupil. Odpověděl pouhým prohlášením, že sovětská vláda
prozatím rozhovory přerušuje. Úplná bezbrannost sovětského Ruska měla být podle
jeho názoru tím posledním činitelem, který mohl vyburcovat proletářské masy Německa
a Rakousko-Uherska k revolučním zásahům. Nic lepšího si však Centrální mocnosti
nemohly přát. Jednání bylo přerušeno a hned vzápětí vpadla jejich vojska 18. února po
celé délce fronty do Ruska. Sociální revoluce se octla ve smrtelném nebezpečí. Lenin
jen s největším úsilím prosazoval v UVRKS (bolševiků) odmítnutí Trockého stanoviska
a bezpodmínečnou nutnost uzavření míru.
Jelikož hrozilo nebezpečí, že vojska protivníka by mohla obsadit celou Ukrajinu a též
Bělorusko (Sověty neuznávaly samostatnou republiku Ukrajiny), začala brzo na to
sovětská vláda znova jednat o míru. Stará armáda se rozpadla, vojáci bojovat nechtěli,
opouštěli zákopy a vraceli se celými houfy domů. Tehdy Sověty potopily celou
černomořskou vojenskou flotilu, aby se nedostala protivníku do rukou.
Sovětská vláda, postavená před fakt pokračování německého útoku, byla nucena
lavírovat, aby získala čas nejen pro hospodářskou rekonstrukci, ale především pro
výstavbu nové armády. Během března i dubna německé jednotky neustále postupovaly
vpřed, dokonce i po stanovení demarkační čáry na hranicích Ukrajiny s Ruskem.
Mír byl uzavřen a podepsán 3. března 1918 v Brestu Litevském a to za velmi těžkých
podmínek. Jím se Rusko zříkalo Finska, Ukrajiny, Baltských zemí, Litvy, Polska a
části Kavkazu. Povídalo se, že v podmínkách kapitulace měla být tajná doložka, kterou
se Centrální mocnosti dožadovaly úplného odzbrojení československých legií a jejich
okamžitého odsunu do Rakouska. Rozhovory za centrální státy vedl německý diplomat,
hrabě Wilhelm von Mirbach-Harff, narozený 2. 7. 1871 v Išlu. Byl potom od 26. dubna
1918 prvním německým vyslancem v Moskvě a tamtéž levými sociál-revolucionáři
zanedlouho nato zavražděn.
Poznámka: Platnost tohoto míru, který byl jak Centrálními mocnostmi, tak i sovětskou
vládou po 1. dubnu téhož roku ratifikován, měla krátké trvání. Jakmile centrální
státy byly ve válce poraženy, sovětské Rusko již 13. 11. 1918, tedy pouhé dva dny po
skončení války, tento mír zrušilo a od té doby neuznávalo jeho platnost. Chtělo získat
zpět odstoupená území.
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Zvláštní skupina spojeneckých zástupců, kteří po odjezdu oficiálních vyslanců do
Vologdy zůstali v Moskvě pro bezprostřední styk se sovětskou vládou, nabízela Rusku
pomoc a doufala, že se podaří obnovit válku proti Německu. Když se stal Trockij
komisařem obrany, obracel se na Dohodové zástupce se žádostmi o poskytnutí
vojenských odborníků pro nově budovanou armádu. Trockij projevil zájem i o
československé legie a obrátil se na francouzskou vojenskou misi s dotazem, zda by
pohyb Čechoslováků mohl být zastaven v případě, kdyby znovu vzplanuly boje, a to tak,
že by část nebo všichni vojáci měli být odevzdáni Rusku. Trockij žádal Francouze, aby
legie neposílali do Francie, že se bude bojovat v Rusku, že budou organizovat armádu
atd. Trockij žádal spojence o pomoc při budování Rudé armády, ale snažil se do ní
včlenit i legionářský sbor, bez ohledu na nacionalistickou ideologii. Lenin byl od
počátku pro bezodkladný a co nejrychlejší odjezd legií.
Vlaky s legionáři se pohybovaly velmi pomalu, mnohdy celé týdny stály na místě, stále
se o něčem vyjednávalo. Bylo tomu tak i proto, že čs. legie se stávaly čím dále, tím
více středem zájmu Dohodových mocností a dostávaly se do jejich intervenčních
kombinací. Kromě toho na všech větších nádražích působili čeští leví soc. demokraté
jako agitátoři, kteří verbovali dobrovolníky z řad legionářů pro rudé oddíly po dobrém,
mnohdy i vyhrůžkami, a úmyslně vlaky nepouštěli, dokud nebyly úplně „zpracované“.
Tímto jednáním docílili toho, že u všech čs. útvarů vzbudili protisovětskou náladu.
Tato zdržovací taktika byla však brzy opuštěna, neboť hrozila vyvoláním otevřených
konfliktů.
Protisovětská nálada v řadách legií den ze dne sílila a vybíjela se nejen násilím na
agitátorech, neustále obviňovaných ze spojení s Němci, ale i na zajatcích německých a
maďarských, dokonce i českých, kteří se vraceli po uzavření míru domů. Protisovětská
nálada byla zvláště silná v řadách důstojnictva. Již 13. dubna 1918 se všichni důstojníci
1. čs. divize na schůzi v Kirsanově usnesli na ostré rezoluci, kladoucí velitelství sboru a
Odbočce ČSNR tyto požadavky:
1. zastavit ihned další odevzdávání zbraní
2. učinit opatření, aby byly doplněny zásoby střeliva
3. vzít pod tajnou kontrolu lokomotivy a topivo na železničních uzlech na území,
na němž se nalézá armádní sbor
4. po skončení příprav k cestě ozbrojenou silou předložit sovětským úřadům
jménem celého armádního sboru nejrozhodnější formou požadavek, aby
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všechny čs. ešalony byly ihned vypravovány a prohlásit, že armádní sbor
neodevzdá v žádném případě zbraně před dosažením Vladivostoku.
V Odbočce ČSNR se vytvořily dvě skupiny: jedna, vyslovující se pro použití zbraní a
násilný průjezd Sibiří, a druhá, zasazující se o smírné a trpělivé řešení všech konfliktů
a překážek. Na poměr prostých legionářů k sovětské vládě měl velký vliv časopis
„Československý deník“, který ve svých článcích připravoval náladu vojáků pro
vystoupení proti sovětské vládě, která se paktuje s Němci. Patrně šlo zde o plánovitou
přípravu konfliktu některými vyššími důstojníky.
Některé sibiřské sověty, které se obávaly incidentů s Čechoslováky, žádaly jejich
přesun do Francie přes Archangelsk. Odbočka ČSNR se snažila situaci čelit. Nejdříve
získala od místních sovětských orgánů v Irkutsku souhlas s tím, že na východ budou
moci přece jen pokračovat vlaky, které se nacházejí východně od Omsku. Pouze
ešalony na západ od Omsku, prakticky celá 1. divize, měly být dopraveny do
Archangelsku. Generál Lavergne, člen francouzské vojenské mise v Moskvě, rovněž
doporučil, aby část sboru byla přepravena do severních přístavů (a to z důvodu brzkého
odvozu do Francie).
Britská politika však jevila výraznou snahu použít Čechoslováky v Rusku a nepřevážet
je do Francie. Jednotlivé velmoci Dohodového bloku hledaly způsob, jak využít
československých dobrovolníků pro své záměry. Jedni v zájmu své války proti
Německu, druzí v zájmu svých plánů na protisovětskou intervenci, tedy každá jinak.
Angličané došli k poznání, že po změně sovětské zahraniční politiky není žádná naděje
na vojenskou spolupráci se sovětskou vládou. Proto naléhali, aby část sboru byla
expedována na sever. Oni totiž již počátkem května přikročili ke konkrétním vojenským
opatřením.
Dne 24. 5. 1918 zakotvil u murmanského přístavu anglický křižník „Olympia“. Na jeho
palubě byl silný výsadek anglické pěchoty, jemuž velel generál F. C. Poole. Jeho
posláním ovšem nebylo velet pouze zmíněnému výsadku. On měl organizovat
vojenský útvar z ruských vojáků, které by v těch místech mohl sebrat, a z
Čechoslováků, o nichž se říkalo, že jsou v počtu asi dvaceti tisíc mužů, jak to bylo
plánováno, na cestě do Archangelsku resp. Murmaně. Tyto oddíly spolu s menšími
spojeneckými útvary měly tvořit základ jeho sil v Rusku za účelem intervence. Avšak
v době příjezdu generála Poola do Murmansku počaly se šířit po Rusku zprávy, že
československý sbor v síle 50 až 60 tisíc mužů zahájil protisovětské povstání na
celé délce sibiřské dráhy od Penzy až po Vladivostok a že žádný útvar se na sever
přepravovat nechce. Mužstvo sboru bylo všechno proti. Na vagonech se objevovaly
křídou psané nápisy: „Odbočka ČSNR jede na Archangelsk, my na Vladivostok,
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šťastnou cestu.“ Masami legionářů bylo propagováno heslo: „Vlastními silami do
Vladivostoku.“
Výšeuvedený zásah do maršruty sboru byl OČSNR proveden jen na oko. Odbočka,
která měla při štábu sboru svou výzvědnou službu, již v březnu zřídila vlastní síť
agentů na sibiřské dráze a brzo se dostala do styku s tajnými eserskými organizacemi.
Při plánování cesty Sibiří se na přímý rozkaz Masarykův vedoucí finanční pracovníci
legií spojili s finančním ústředím sibiřských družstev v Moskvě – Moskevskou lidovou
bankou. V březnu 1918 konala se v jejích místnostech schůzka finančního vedoucího
Odbočky se zástupci družstev, na níž byla uzavřena dohoda o zásobování legií na
sibiřské dráze družstevními organizacemi. Tato dohoda byla potom garantována
z československé strany i francouzskou misí. Legie tedy byly na Sibiři již očekávány
jednak zásobovacími pracovníky sibiřských prodejních družstev, jednak styčnými
důvěrníky eserských bojových družin a tajných organizací. Většinou šlo v obou
případech o jedny a tytéž osoby. Je ovšem těžké zjistit, kdo z Odbočky byl zasvěcen
do této konspirace.
Je zřejmé, že Odbočkou vyhlášená neutralita dělala diplomatům, především
francouzským, vážné starosti. Když gen. Lavergne zkoumal záměry Národní rady,
aniž přesněji naznačil poslání, člen NR Čermák odpověděl, že v důsledku bolševické
dezorganizace již bylo ztraceno mnoho času k použití českých oddílů. Protože je jen
málo naděje na obnovu bojů s ruskými silami, soudí, že I. český sbor má pokračovat
v cestě na francouzskou frontu, na kterou je definitivně orientován, a že jakýkoli návrat
zpět by značně zmenšil mravní sílu, kterou sbor až dosud projevoval uprostřed
nesčetných těžkostí. A o těžkosti a konflikty nebyla tehdy nouze.
Dne 21. dubna 1918 poslal komisař zahraničních věcí Čičerin po sibiřské dráze
telegraficky tuto zprávu: „Obávajíc se japonského napadení Sibiře (Japonci se vylodili
ve Vladivostoku 5. dubna 1918), požaduje Německo důrazně, aby bylo ihned započato
s evakuací německých zajatců z východní Sibiře do západní, nebo do evropského
Ruska. Prosím, učiňte všechna opatření, československé oddíly se nesmějí dopravovat
na východ.“ Na dotazy a žádosti o vysvětlení se dostalo zástupcům OČSNR odpovědi,
že československé jednotky mají být místo na východ přepravovány na sever do
Murmansku a že věc byla takto dohodnuta v Nejvyšší vojenské radě v Moskvě.
A tak došlo k paradoxu, že činnost německého generálního štábu byla příznivá
záměrům Dohodových velmocí, neboť německý zákrok by vyvolal rozdělení čs.
transportu na dvě části, které mohly posílit severní i východní nástupiště k
intervenci. Cesta k zatažení čs. legií do protisovětské intervence byla otevřena.
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Události po oznámení Čičerinově telegramu
Od počátku května 1918, kdy mezi legionáři proskočily zprávy o telegramu Čičerina,
se živelný pohyb legionářské masy během několika dnů změnil v protisovětské tažení.
Je přirozené, že tento telegram a vysvětlení k němu, spolupodepsané náčelníkem
Vojenské rady Bonč-Brujevičem, svou formulací, jako „Německo důrazně požaduje...“
přímo nahrávaly protisovětským náladám. Když se potom jejich obsah rozšířil po
vlacích, vzbudil náhlou a silnou vlnu odporu proti sovětské vládě. Svou úlohu sehrál
i celkem pochopitelný odpor legionářů před pověstnými jatkami západní fronty.
Romantická cesta kolem světa dávala naději, že než se dopluje do Francie, bude po
válce. A nyní se měly tyto naděje vinou Němců a jejich „sovětských spojenců“ zhroutit:
československé legie měly být buď potopeny na cestě do Francie, nebo vybity na
francouzském bojišti.
Jelikož francouzské stanovisko ohledně směru na sever nebylo členům Odbočky jasné,
rozhodli se získat zprávy přímým jednáním a hlavně požádat o podporu Francouzů
proti sovětskému rozhodnutí v Čičerinově telegramu. Odbočka vyslala proto kurýry
do Moskvy a do Vologdy, aby tam u sovětské vlády a Dohodových vyslanců zjistila
pravý stav věcí. První odjel do Vologdy člen Odbočky Dr. Straka. Chtěl tlumočit
francouzskému vyslanci náladu vojáků a požádat jej o pomoc při zákroku u sov.
vlády proti direktivě o cestě do severních přístavů. Jaké bylo však překvapení, když
se dověděl, že sovětská direktiva o cestě na Murmansk je Francouzi nesmírně vítána
a že byla přímo vyvolána přáním a vlivem spojeneckých zástupců v Moskvě, tj. byla
výsledkem francouzské iniciativy.
Maxa a jeho spolupracovníci, kteří odjeli do Moskvy, poznali velmi brzy úmysly
Dohodových spojenců. Požadovali proto od nich záruku, že cesta na sever bude
využita pouze pro zkrácení cesty do Francie. Podali rovněž Francouzům a ostatním
spojeneckým misím v Moskvě obšírný rozbor, v němž žádali, aby československé
vojsko nebylo zatahováno do konfliktu v Rusku a jménem OČSNR žádali, aby „nebylo
počítáno s účastí československých dobrovolníků“ v případě, kdy spojenci bez ohledu
na přání ruských kruhů budou nuceni postavit se proti německé rozpínavosti na půdě
Ruska k uhájení svých vlastních zájmů. Avšak v důsledku rozporu mezi anglickou a
francouzskou politikou vůči legiím zůstalo všechno jak bylo, a Čechoslováci se museli
starat o sebe sami.
Na počátku měsíce května 1918 se konaly v Čeljabinsku improvizované předporady
delegátů 2. divize, na kterých byla změna směru transportu jednomyslně zamítnuta.
Když delegáti zasedali, přihodil se 14. května 1918 na čeljabinském nádraží vážný
incident. Stál tam 3. čs. pluk a část 6. čs. pluku. Mimo projížděl ešalon domů se
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vracejících německých a maďarských zajatců, z nichž jeden hodil těžkým železným
předmětem po československých dobrovolnících. Při tom byl vojín Fr. Ducháček od
6. pluku vážně zraněn. Na blízku stojící druzí vojáci rozběhli se rychle přímo k hlavní
stanici. Dorazili tam skoro současně s vlakem zajatců, který jel obloukem. Zastavili
ihned vlak a donutili všechny zajatce vystoupit. V tu dobu přibyl na stanici praporčík
Hruška, dozorčí důstojník 3. pluku.
Zajatci byli seřazeni a odvedeni na volné prostranství. Jejich šikovateli bylo přikázáno
oznámit všem zajatcům, aby prozradili viníka; neučiní-li tak, že bude každy desátý
zastřelen. Zajatec – šikovatel vystoupil před seřazené zajatce a německy, maďarsky
a rumunsky oznamoval jim daný rozkaz. Všichni však zarputile mlčeli. Po chvíli se
přiblížil sovětský voják a žádal o předání zajatců sovětským úřadům. Legionáři jej
odbyli a když proti tomu cosi namítl, shlukli se kolem něho a v chaosu byl sov. voják
několikrát udeřen. Dozorčímu důstojníku se s velkou námahou podařilo vyvést ho
z rozčileného davu. Legionáři pak znovu žádali zajatce o vyzrazení viníka, ti však mlčeli
tvrdošíjně dále. Rozčilení se stupňovalo. Pojednou kdosi rychle udeřil jednoho zajatce,
domnívaje se, že tento hodil železo z vlaku. Rozčilený dav vrhl se ihned na tohoto
zajatce a začal jej bít. Tu konečně ostatní zajatci pochopivše hrůzu chvíle, ukázali na
viníka – špinavou, drobnou postavu. Několik vojáků se na něj vrhlo, vytáhli ho z davu
a probodli bodákem.
Čeljabinský sovět si vyžádal vyslání legionářských stráží, které přinutily zajatce
vystoupit za účelem vyšetření incidentu. Stráže byly uvězněny, rovněž pak dvakrát
vyslané delegace. Proto jednotky 3. a 6. čs. pluků na rozkaz plk. Wojciechowského
obsadily 17. 5. 1918 stanici, město, a zbrojní skladiště a odzbrojily rudoarmějce. Pak
se dokonale vyzbrojily a uvězněné osvobodily. Sovětští komisaři se většinou rozutekli
a poschovávali, kteří byli dopadeni, byli zajati. Při této operaci bylo ukořistěno 2 800
pušek s dělostřeleckou baterií.
Později byl celý incident nějak urovnán, avšak zpráva o tom, že legionáři obsadili
Čeljabinsk, došla do Moskvy a k ostatním československým jednotkám.
Dne 20. 5. 1918 byla v Čeljabinsku zahajující schůze předporad vojskových delegátů,
na kterou se dostavili dva vojenští členové místního sovětu, kteří žádali vrácení
zbraní. Překážky v dopravě vysvětlovali technickými nedostatky a sabotáží inteligence.
Zároveň se zavazovali, že se sověty všemožně příčiní o nejrychlejší dopravu čs. vojsk
na východ. Jak dalece byl tento závazek míněn upřímně, bylo vidět ze skutečnosti,
že hned po odchodu sovětských vyjednavačů byl zachycen na místním telegrafním
úřadě, který byl obsazen legionáři, telegram čeljabinského sovětu k soudruhům
v Jekaterinburgu a Tjumeni o pomoc k potlačení vzbouřených Čechoslováků.
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Zároveň došla sjezdu čs. vojenských delegátů zpráva o telegramu náčelníka
operativního oddělení vojenského komisariátu Aralova, spolupracovníka Trockého,
nařizujícího okamžité odzbrojení československých vlaků jakožto zbytků staré
pravidelné armády; kdo by se postavil na odpor, měl být na místě zastřelen.
V důsledku toho byl zvolen prozatímní výbor, jehož úlohou bylo zabezpečit postavení
vojska v Čeljabinsku a pracovat všemi prostředky pro uvolnění další cesty na východ.
Sjezd delegátů se mezitím dověděl, že členové OČSNR Prokop Maxa a B. Čermák,
odjíždějící na sjezd do Čeljabinsku, byli v Moskvě zatčeni jako rukojmí, dokud nebudou
likvidovány dva body, a to čeljabinský incident a odzbrojení čs. vojsk. Vojenskému
komisaři Trockému se podařilo přimět Maxu a Čermáka k tomu, že 21. 5. vydali
rozkaz o odevzdání veškerých zbraní místním sovětům. Na schůzi byla však přijata
rezoluce neodevzdávat zbraně, dokud nebude zaručen volný odjezd a bezpečnost
československého vojska. Tato rezoluce byla sovětské vládě telegrafována a téhož
dne byla Odbočka ČSNR zbavena kompetence ve vedení transportu vojsk. Tyto
záležitosti byly předány nově zvolenému prozatímnímu vojskovému výkonnému
výboru. Na výzvu k odevzdání zbraní bylo Maxovi do Vologdy telegrafováno:
„Sjezd čs. delegátů zvolil výkonný výbor pro vedení transportu. Nevydávejte rozkazy,
nebude jich dbáno. Předseda sjezdu: Zmrhal, předseda výkonného výboru: Pavlů.“
Kvůli upřesnění funkcí jednotlivých velitelů různých skupin bylo především nutné
reorganizovat velitelství československého sboru. Vzhledem k tomu, že ruští
generálové, kteří na frontě čs. vojsku veleli, odešli, byl na poradách v Čeljabinsku
20. 5. 1918 vrchním velitelem potvrzen generál Syrový. Vojenští velitelé jednotlivých
skupin se dohovořili a po krátké poradě rozjeli ke svým útvarům, aby prováděli
vypracovaný jimi plán dalšího pohybu čs. ešalonů „vlastní silou“: poručík Čeček
ke své skupině v okolí Penzy, podplk. Wojciechowski do okolí Čeljabinsku a kapitán
Gajda, kterému byly svěřeny ešalony na Sibiři až po Irkutsk, za Omsk. Mezi Irkutskem
a Vladivostokem nebyly téměr žádné čs. ešalony a ve Vladivostoku byla jen skupina
vlaků, která tam dorazila již koncem dubna.
Nyní velení legií čekalo, co bude následovat. Nečekalo však dlouho.
Již 25. května 1918 byl poslán všem sovětům od Penzy po Omsk osudný
telegram Trockého. Tímto telegramem, který prozatímní výkonný výbor
přirozeně široce publikoval, byl definitivně znemožněn jakýkoliv mírný
průběh událostí. Telegram rozkazoval: „Všechny sověty jsou povinny a
plně odpovědny za to, že Čechoslováci budou ihned odzbrojeni. Každý
Čechoslovák, který bude přistižen na železnici ozbrojený, budiž zastřelen
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na místě; každý ešalon, v kterém se ukáže být jen jeden ozbrojenec, budiž vyveden
z vagonů a zavřen do zajateckého tábora...“
Mezitím velitelé tří již vzpomenutých skupin dorazili na svá působiště. V činnosti
těchto tří skupin byl na první pohled nápadný rozdíl. Zatímco vojenská činnost Čečka
a Wojciechowského byla zaměřena na spojení obou skupin a uvolnění cesty na
východ, v činnosti Gajdově vidíme plánovité obsazení a držení svého úseku, likvidaci
sovětských orgánů a podporu ihned se ustavivší buržoazní tzv. Prozatímní vlády.
Gajdova skupina také první zahájila 25. května 1918 boj obsazením Mariinsku. Tento
akt odůvodňoval jako vojensky důsledné zabezpečení cesty ešalonům obou západních
skupin. Štáb Rudé armády v západní Sibiři se sídlem v Omsku byl postaven před fakt,
že legionářská vojska od Omsku až po Irkutsk svrhují sovětskou moc. Snažil se je
proto izolovat od ostatních vlaků tím, že se pokoušel ostatní ešalony odzbrojit, aby
si tak uvolnil ruce proti Gajdově skupině. V Marianovce a ve Zlatoustu se sovětská
vojska snažila legionáře odzbrojit násilím. V odpověď na to byla sovětská posádka
v Čeljabinsku zneškodněna, vláda sovětů zatím ponechána, smírné jednání však
končilo nezdarem. Proto v noci na 1. 6. 1918 převzal 3. čs. pluk Jana Žižky město
Čeljabinsk do své moci.
Přepadení 6. pluku na stanici Marianovka, poslední zastávce před Omskem dne
25. 5. 1918, bylo protiakcí sov. štábu, reagujícího na obsazení Mariinsku téhož dne.
Ač čs. vlak nebyl na přepadení připraven, přece se mu podařilo bolševiky odrazit a
prozatím ustoupit na západ. Na místě zrádného přepadení vybudovali bolševici své
pozice. Dne 6. 6. 1918 se legionáři na st. Marianovku vrátili a došlo tam ke druhé bitvě,
po níž byli bolševici rozprášeni a moc sovětů svržena, čímž osud Omsku byl téměř
zpečetěn. Dne 7. 6. 1918 byl Omsk skupinou plk. Wojciechowského obsazen.
Dne 26. 5. 1918 přijel vlak štábu 1. čs. pluku do Zlatoustu a byl zde sovětskými úřady,
v odvetu za obsazení Čeljabinsku, úmyslně zadržen. Ráno 27. 5. byl tento vlak
přepaden a došlo tam k vražednému boji, po němž se bolševici s ohledem na velké
ztráty rozutekli. Po boji odjel tento vlak do stanice Tunduš, kam se dostavil bolševický
komisař se žádostí o vydání všech zbraní. Na poradě důstojnického sboru bylo
usneseno vlak opustit, vzít s sebou všechnu výzbroj a vydat se pěšky do Čeljabinsku,
což také bylo podniknuto. Zadní transporty pak město Zlatoust a ostatní východní úsek
obsadily. Živelná protisovětská nenávist se zesilovala s tím, jak se množily pokusy
rudoarmějských oddílů legionáře odzbrojit. Požár byl tak ještě více rozdmýcháván,
až se do ozbrojeného nepřátelství se sovětskými orgány dostaly legionářské vlaky
po celé dráze.
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Boj o Penzu, nástup na Samaru
Jádrem plánu plk. Wojciechowského bylo spojit jeho skupinu postupem silné skupiny
penzské na východ a dostat ešalony za Volhu. Nejzazší útvar se nacházel v okolí
Penzy do 100 km od města, kde bylo soustředěno celkem 12 000 více či méně
vyzbrojených legionářů. Nemožnost splnit Trockého rozkaz z 25. 5. byla zřejmá
především v Penze, neboť v jejím okolí bylo nakupení neodzbrojených legionářských
jednotek největší. Rozkaz lidového komisaře vojenství Trockého v rozporu s reálným
poměrem sil nařizoval nejen úplné odzbrojení legií, ale i jejich rozformování. Telegram
s tímto rozkazem zachytili legionářští důstojníci na penzské telegrafní stanici. V očích
prostých legionářů utvrzoval pak nutnost a oprávněnost protisovětského vystoupení.
Po obdržení telegramu svolal předseda gubernského sovětu Kurajev poradu, jíž se
účastnili i čs. komunisté z Penzy. Její výsledek byl oznámen do Moskvy 26. května.
Všichni přítomní došli k závěru, že příkaz není možné za dané situace splnit. Před
Penzou stál plně vyzbrojený 4. legionářský pluk, za ní pak legionářské vlaky, již sice
částečně odzbrojené, ale početně silné. Dále zpráva uváděla, že i s posilami, které by
ev. přišly z okolních měst Penzy na pomoc, by posádka města neměla více než 2 500
mužů. Zároveň pak zpráva konstatovala shodný názor všech přítomných, že pokus o
úplné odzbrojení legií a případný otevřený boj s nimi by rozhodně dopadl v neprospěch
sovětu. Trockij odpověděl frází: „rozkazy se vydávají nikoli proto, aby se o nich
diskutovalo, ale aby se plnily.“ Penzskému sovětu nezbylo, než přijmout opatření
k posílení obrany města. Sovět však dále vyvíjel úsilí k tomu, aby konflikt vyřešil
mírnou cestou.
Dne 27. 5. 1918 se konal na jednom z nádraží v Penze velký mítink legionářů, na který
se dostavil předseda sovětu – Kurajev. Ten v dlouhé řeči mluvil o významu existence
socialistického Ruska a jeho slova vyzněla ke konci jako úpěnlivá prosba, aby legie
složily zbraně a neprolévaly zbytečně bratrskou krev. Po Kurajevovi mluvil člen sovětu
Liberson (později legionáři zajatý a zastřelený). Mítink byl přerušen deštěm a na
vyhrocené protisovětské náladě legionářů nic nezměnil. To se ukázalo hned příštího
dne.
Ráno 28. května 1918 přijely na jedno z penzských nádraží tři obrněné automobily
zaslané jako posila z Moskvy. Jakmile vlak zastavil, vrhli se přítomní legionáři na
automobily, odzbrojili jejich posádku i doprovodnou posádku vlaku a automobilů se
zmocnili. To byl signál k zahájení otevřeného nepřátelství. Přestože Kurajevova žádost
o vrácení obrněných automobilů byla odmítnuta, pokusil se ještě o poslední smírný
krok. Odeslal do legionářského tábora několik členů sovětu jako rukojmí a pozval do
města pověřence legií k jednání. Žádal, aby se legionáři stáhli do svých vlaků, přičemž
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slíbil, že i sovětské síly budou staženy do města, a to za řeku Penzu, která z východu
obtéká město. Pak teprve měla být podniknuta další opatření k řešení konfliktu.
Legionářská delegace přišla na schůzku s pevným cílem probít si cestu na východ.
Delegace vyjednávala, a byly-li z legionářské strany ještě v poslední chvíli činěny
pokusy, aby se zabránilo krveprolití, stalo se tak z důvodů hlavně taktických, aby
byl získán čas pro příjezd některých vzdálenějších legionářských jednotek. Toho se
podařilo dosáhnout. Poté legionářská delegace Kurajevovy návrhy odmítla. Na to,
jak říkají protokoly legionářského výkonného výboru z 28. května, předseda sovětu
odpověděl, že „on ví, že nedostane-li včas náležité pomoci, že my město dobudeme.
Do sovětu se prý však dostaneme jen přes mrtvoly členů sovětu.“ Pak již začaly hovořit
zbraně. O město se rozpoutal boj, v němž stály proti sobě stovky Čechoslováků.
Počet útočících legionářů se početně vyrovnal obráncům města. Na penzských
nádražích a v blízkém okolí činil 3 500 bodáků s třemi ukořistěnými automobily a 40
kulomety. Děl vůbec nebylo. Ovšem všichni se akce zúčastnit nemohli, neb museli
hlídat vlaky a příchody k nádražím. Výzbroj Rudé armády byla asi desateronásobná.
Československé vojsko mělo překonat přírodní překážky – řeky Penzu a Suru, jejichž
mosty byly bolševiky zničeny. Ve prospěch obránců mluvila výhodná poloha města a
velké množství zbraní, které ovšem nemohly být plně využity jednak pro nedostatek lidí,
jednak pro nízkou úroveň výcviku. Útok na město začal po poledni 28. května, a to
ještě bez účasti plně vyzbrojeného 4. čs. pluku. Rozhodující boj o Penzu se rozpoutal
ráno 29. května. Útočící legionářské jednotky obklíčily město ze tří stran – z jihu,
východu a severu – a snažily se uzavřít kruh i na jeho západním okraji. Proto tam došlo
k prvním urputným bojům, mnohde v přímém boji muže proti muži. Z vážných překážek
byla Skobelevská kasárna bráněná čs. rudoarmějci. Jejich tři děla postavená vedle
kasáren nepřetržitě ostřelovala legionářská postavení, především nádraží a mosty.
Legionářům se podařilo děla umlčet, obklíčit kasárna ze tří stran a po prudkém krvavém
náporu je dobýt. Asi 30 čs. rudoarmějců v boji o kasárna padlo, několik jich bylo zajato,
řadě se však podařilo ustoupit dále na západ.
Po obklíčení města přešli legionáři řeky Penzu a Suru a zahájili ze všech stran
soustředěný útok na vnitřní část města. V pouličním boji se bojovalo o jednotlivé ulice
a domy. Obránci ustupovali směrem k náměstí. V 11 hodin dopoledne byla většina
města již legiemi dobyta. Jen střed – náměstí – dosud vzdoroval. Všechny útoky byly
s obětavostí odráženy. Teprve po nasazení ukořistěných obrněných automobilů se
legionářům podařilo proniknout na náměstí a budovu sovětu v boji muže proti muži
dobýt.
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Po poledni 29. května 1918 se octlo město v rukou legionářů, kteří měli 30 mrtvých a
100 raněných. V ulicích Penzy zůstalo přes 300 mrtvých bolševiků, z toho podle zpráv,
potvrzených z několika pramenů, 128 českých internacionalistů z útvaru čítajícího 450
mužů. Kromě toho bylo zajato 2 000 bolševiků a řada českých komunistů. Ukořistěno
bylo 5 děl, několik set pušek a kulometů, zásoby munice, automobily, koně atd. Zde se
všichni odzbrojení legionáři znovu vyzbrojili. České vojenské operace řídil poručík J.
Švec. V noci na 31. 5. 1918 odjely části 1. a 4. pluku, zúčastnivší se dobytí Penzy, na
východ. Ve městě potom propuklo povstání.
Po dobytí Penzy a po obsazení legiemi Kuzněcka a Syzraně byla po cestě likvidována
sovětská posádka v Bezenčuku, na dráze Syzraň – Samara, kteréžto místo obsadil
1. 6. 1918 – 4. pluk pod velením poručíka Gayera. Tímto zásahem se octla Samara
(dnes Kujbyšev) ve sféře bojových operací. Město v té době nemělo téměř žádné
ozbrojené síly, neboť většina se potýkala s kozáky Dutova na Orenburské železnici.
Rudoarmějské oddíly ve městě byly urychleně postaveny z mobilizovaných samarských
komunistů. U vesnice Lipjagy, ležící na železniční trati 15 kilometrů jižně od Samary,
rozpoutal se ráno 4. 6. 1918 boj. Jádrem útočících legionářských sil byl pověstný 4.
čs. pluk. Po poledni boj skončil velmi tragicky pro obránce. Avšak i opakované útoky
legionářů na ústřední bod obrany – návrší – byly prudkou palbou a za velkých ztrát pro
útočníky odraženy, takže muselo ke slovu přijít legionářské dělostřelectvo. Legionáři
začali vnikat do postavení obránců, kteří prý stříleli z pušek a kulometů ještě na pět
kroků. Bylo třeba probodnout i ženu střílející z kulometu do posledního okamžiku.
Ztráty obránců byly obrovské. Ti, kteří nepadli nebo nebyli zajati, většinou za
překotného ústupu v bažinatém terénu rozvodněné řeky Taťjanky utonuli. Do
Samary se jich dostala jen hrstka. Většina zajatců krvavou porážku dlouho nepřežila;
z námořníků a internacionalistů nebyl ušetřen nikdo. S nimi našli smrt i českoslovenští
rudoarmějci zajatí v Penze. Vítězstvím u města Lipjagy si legionáři otevřeli cestu na
Samaru. Město padlo do jejich rukou po krátkém boji 8. června 1918. Zbytek samarské
jednotky čs. rudoarmějců, v níž byl i Jaroslav Hašek, měl na nádraží k dispozici
lokomotivu a několik vagonů, na nichž v poslední chvíli město opustil. Sám Hašek
odešel z města v přestrojení a potuloval se asi tři měsíce v týlu legií. Byl na něj vydán
zatykač, vinící ho „z opakovaného zločinu velezrady na československém národě“.
Teprve po třech měsících se mu podařilo opět přejít na sovětskou stranu. Poslední
část čs. rudoarmějské jednotky se dostala na svém ústupu ze Samary do Buzuluku.
Zapojila se tam znova do řad Rudé armády a účastnila se koncem června třídenního
boje o město s legiemi. Pádem Buzuluku přestala rudoarmějská rota budovaná
Jaroslavem Haškem v Samaře existovat.
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Buzuluk, vzdálený 124 versty (asi 130 km) od Samary, leží u vtoku říčky Donášky do
řeky Samarky. Tam soustředili bolševici značné síly a chtěli čs. akci ve směru na Ural
pro spojení se sibiřským vojskem ohrozit úderem do boku předvoje. Po dobytí Samary
měl 2. prapor 1. čs. pluku úkol, vzetím Buzuluku upevnit samarskou bázi na taškentské
trati směrem na Orenburg. Vedení bolševické posádky v Buzuluku bylo svěřeno
rakouskému hejtmanu Schwarzovi, který sebral na 3 000 německých a maďarských
zajatců, nespokojených s tím, že čs. vojsko jim překazilo návrat domů. Schwarz
disponoval 20 děly, několika obrněnými auty, množstvím kulometů, pušek a jiné
výzbroje. Proti této přesile objevilo se v noci na 24. června 1918 jen 300
československých vojínů, kteří neměli ani jeden kulomet.
Ráno začal velký zápas, v němž jednotlivci zešíleli. V poledne přispěl na pomoc
obrněný vůz vozatajského oddílu 4. čs. pluku, vedený důst. zástupcem Melicharem.
Československý řetěz, nehledě na značnou přesilu nepřítele, postupoval rychle
kupředu. V bitevní vřavě ztratili Čechoslováci všechny důstojníky, avšak setrvali
až do večera. Po dojití další posily trvala bitva celé tři dny. Demoralizované zbytky
bolševických vojsk město opustily a odjely směrem na Orenburg. Bitva zničila jádro
sovětských sil na taškentské dráze. Zanedlouho byl kozáky obsazen také Orenburg.
Kořist československého vojska byla velká. Téměř všechny kulomety a děla, potraviny
jakož i jiná skladiště s různým materiálem padly do čs. rukou. Buzulucké vítězství bylo
zaplaceno také velkými obětmi: 47 zabitých a 230 raněných. Tyto ztráty se vysvětlují
tím, že čs. vojsko netušilo, jak dalece byli bolševici k boji připraveni. U Buzuluku byla
nejkrvavější a nejdelší bitva penzské skupiny. (Město bylo sověty znovu obsazeno
29. 12. 1918.)

Obranné boje při pronikání na východ
Legionářské pluky povolžské skupiny čs. sboru postupovaly během června v bojích
podél magistrály dále na východ. V cestě stála ještě jedna velká překážka – město Ufa.
Sem postupovaly legie dvěma směry: ze západu od Samary a z východu od Zlatoustu.
V bojích o město, které 4. července 1918 padlo do rukou legionářů, byla rota čs.
rudoarmějců rozprášena. Obsazením Ufy se legie zmocnily celé životně důležité
železniční tepny od Samary až po Irkutsk. V bojích v tomto prostoru byla rozbita i
řada dalších internacionálních oddílů, v nichž působili více či méně početné skupiny
čs. rudoarmějců. Tak byl zničen oddíl v Tjumeni, Petropavlovsku, Troicku, Tomsku,
Semipalatinsku, Barnaulu, Čeremchovu, Omsku, Srjetensku, Krasnojarsku, Čitě aj.
Dne 6. 7. 1918 došlo na stanici Minjary, mezi Ufou a Zlatoustem, ke spojení penzské
a čeljabinské skupiny.
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Čeljabinská skupina postupovala směrem na Omsk. Dne 25. 5. 1918 přijely jednotky
2. čs. pluku do Kurganu, kteréžto místo leží 230 km východně od Čeljabinsku. Tyto
jednotky směřovaly na východ k Petropavlovsku. Místní sovět dal trať rozebrat a
znemožnil další pohyb vlaků. Po tomto nepřátelství obsadilo čs. velení stanici a telegraf
a vyslalo k sovětu delegaci, žádající normální vypravování čs. vlaků na východ. V
odpověď místní sovět nařídil mobilizaci všeho mužského obyvatelstva a opevnil se
za řekou Tobolem. Město bylo pak několika výstřely téměř bez boje 2. čs. plukem
obsazeno a rudoarmějci za řekou odzbrojeni.
Zakrátko nato vlaky pokračovaly v jízdě do Petropavlovsku, který byl 31. 5. 1918 po
nočním útoku 2. a 3. roty 3. čs. pluku dobyt a od sovětů osvobozen. Vojenské operace
řídil kpt. Žák. Odstraněním sovětů v Samaře, Ufě, Zlatoustu, Čeljabinsku, Kurganu,
Petropavlovsku jakož i v Omsku padla sovětská moc na sibiřské magistrále od Volhy
až po Omsk.
Jakmile bylo navázáno spojení obou skupin u stanice Minjary, obrátil se směr náporu
legionářů též na sever k městu Jekatěrinburg (dnes Sverdlovsk). Tato fronta dostala
jméno severouralská neboli jekatěrinburgská. Útok na město byl podniknut
z Čeljabinsku a také ze Zlatoustu; město Jekatěrinburg jakož i přilehlé okolí bylo
v měsíci červenci dobyto. Prostor severního Uralu měl však význam především
z hlediska původních intervenčních plánů, počítajících s uzavřením kruhu kolem
centrálního Ruska. Z tohoto prostoru byly neustále podnikány výpady směrem na Perm
a Vjatku, aby bylo uskutečněno spojení se severní intervenční základnou Angličanů.
Nepřítomnost čs. sil byla na severu velmi těžce pociťována a intervenční skupiny
přišly k závěru, že hlavního výsledku nebude možno dosáhnout, nebudou-li posíleny
jednotkami, s nimiž se původně počítalo pro okupaci Archangelsku. Proto také
Wojciechowski po dobytí Jekatěrinburgu ihned vyrazil na sever. Musel se však velmi
rychle vrátit, neboť pohyblivé rudoarmějské oddíly počaly město ohrožovat. Později
došlo ještě k několika pokusům o tažení na sever. V prosinci r. 1918 byla dokonce
touto skupinou obsazen Perm, kde byly předsunuty pozice u Kunguru, Kynu, Uně,
Starého Bizu a Ilimu. Avšak ke spojení se severním intervenčním oddílem nikdy
nedošlo a všechny pokusy Čechoslováků navázat kontakt s Angličany vždycky
ztroskotaly.
Dne 7. července 1918 se sešel v Ufě tzv. Výkonný výbor penzské skupiny. Zde vydal
plk. Wojciechowski plk. Čečkovi písemný rozkaz zřídit na Volze protiněmeckou frontu
a udržet pozice až do příchodu spojeneckých vojsk (které však nikdy nepřišly). Po
mnohých bojích zřídila 1. divize – tedy penzská skupina – frontu téměř od Volska až
ke Kazani, dlouhou asi 500 km. Tato fronta vznikla tím, že jednak ofenzívou na Syzraň
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bylo vytvořeno předmostí na západním břehu Volhy, jednak bylo pokračováno
v dobývání území na sever směrem na Simbirsk (dnes Uljanovsk), který byl dobyt
22. 7. 1918, a na jih směrem na Saratov. Rozšiřování fronty na jih skončilo 14. 7.
dobytím Chvalinsku. Při obsazování Simbirsku spolu působily ruské bílé oddíly plk.
Kapella, přičemž byl ukořistěn obrněný vlak „Orlík“. Na toto město postupovali legionáři
též z východu od Bugulmy. Simbirsk byl opuštěn 12. 9. za změny vojenské situace.
Pokud se týče Kazaně, bylo obsazení tohoto města provedeno proti plánům čs. velení
na povolžské frontě, neboť Kazaň byla příliš vysunuta z operačního prostoru. Postup
byl zahájen ihned po pádu Simbirsku. První čs. oddíl, složený z 9. a 10. roty 1. pluku
pod velením prap. Kutlvašra zahájil pochod 31. 7. 1918, měl za úkol postupovat na
pravém břehu Volhy a krýt hlavní oddíl, naložený na útok po Volze. Hlavní oddíl
sestával z 20 parníků a vedl jej mičman Majer. U Vorobjevky byla bolševická posádka
přepadena, tato se rozutekla a zanechala 2 děla, kulomety a různou munici. Dne 6. 8.
byl zahájen boj. Legionáři se spolu s ruskými bílými oddíly vylodili na levém břehu
Volhy a pod velením poručíka Švece, ruského bělogvardějce Stěpanova, posíleny
oddílem bílého plk. Kappela, postupovali na Kazaň. Ke spojeným silám se připojily
srbské jednotky z Kazaně pod vedením majora Blagotiče, který velel 3. srbské rotě.
Dne 7. 8. 1918 byli bolševici z Kazaně vytlačeni. Bylo tam rekvirováno 651 milionů
rublů ve zlatě, kterýžto poklad byl předán kontrarevoluční vládě v Samaře. Za tímto
dobrodružným podnikem stáli politikové této vlády, které legie svým povstáním a
ukořistěným zlatým pokladem pomohly na nohy. V Kazani byla prý uložena polovina
ruského zlatého pokladu.
Dobytím Kazaně dosáhla intervence čs. legií svého největšího rozsahu. Osud fronty
vytvořené v Povolží ovšem závisel na přísunu posil ze sibiřského týlu. Tomu bránila
skutečnost, že ještě nebylo navázáno spojení s Dálným východem a Přímořím.
Legionářské pluky, nacházející se ve Vladivostoku, vystoupili totiž proti sovětům
opožděně a ještě během srpna sváděly boje. V průběhu května a června byla tam
postavena rudoarmějská jednotka z tamních Čechů v síle 200 mužů. Jednotka zprvu
konala strážní službu ve městě. Dne 11. června byla z ní část odeslána spolu s jinými
sovětskými oddíly na sever ke Grodekovu, kde bojovala s nepřítelem. V této oblasti
vystupoval proti sovětské moci ataman Kalmykov a z Mandžuska prováděl nájezdy
na sovětské území. Dne 29. června 1918 po ultimátu, podle něhož měl vladivostocký
sovět během 30 minut rozpustit všechny místní internacionální jednotky Rudé armády,
vystoupila proti sovětské moci i nejvýchodnější skupina legionářského sboru –
vladivostocká. Boj o město úplně obklíčené legiemi netrval dlouho. Internacionalisté
se soustředili v budově štábu pevnosti. Pod prudkou palbou jednoho kulometu, který
byl postaven Angličany na konzulární budově naproti nádraží, a druhého, ovládaného
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Japonci na nádraží, podařilo se legionářům přiblížit se ke štábu a zaútočit ručními
granáty vrhanými dovnitř okny. Budova byla značně demolována a na několika místech
se vzňala. Teprve tehdy vyvěsili obránci, Maďaři, Němci a čeští zběhové, kterých
zůstalo na živu asi 100 mužů, bílý prapor a vzdali se. Čs. rudoarmějská jednotka
ve městě přestala existovat.
Dalším cílem východní skupiny, soustředěné tam již řadu týdnů, neboť pro legionářské
pluky nepřijížděly žádné lodě, se stal Nikolsk Ussurijskij (dnes Vorošilovsk Us.), ležící
asi 150 km na sever od Vladivostoku. Tam bojoval 8. čs. pluk, který byl odražen,
proto musel být urychleně přisunut ještě 5. čs. pluk a dělostřelectvo. Náporu legionářů
obránci města neodolali, avšak zničit úplně rudoarmějské síly se nepodařilo. Říká se,
že se tak stalo zásluhou českých rudoarmějců, kteří českými výkřiky dezorientovali
postupující legionářské jednotky a narušovali spojení mezi nimi např. voláním:
„Nestřílejte, je zde 5. pluk“ apod.
Po vyklizení Nikolska Ussurijského zaujaly oddíly Rudé armády nová obranná
postavení nejprve u Spasské a poté u městečka Ussuri. Odtud zahájily v polovině
srpna naprosto nečekanou rozsáhlou protiofenzívu, jíž byly legionářské pluky vrženy
daleko zpět – téměř k Nikolsku. Avšak právě v těchto dnech nastal zde ve vývoji situace
osudný obrat. Nasazení svěžích japonských sil, které převzaly frontu od vyčerpaných
legionářských pluků, znamenalo dočasný pád sovětské
moci na Dálném východě. V první polovině září obsadili
Japonci Chabarovsk a Blagověščensk. Sovětské oddíly
na amurské dráze byly tísněny ze dvou stran – od
východu Japonci a od západu Gajdovou legionářskou
skupinou, o níž bude nyní řeč. V důsledku toho byly
nuceny ustoupit na sever do tajgy v povodí řeky Zeji.
Tam odcházely i zbytky čs. rudoarmějského oddílu.

Činnost Gajdovy skupiny
Legionářské jednotky této skupiny vedly plánovitý útočný boj za obsazení magistály
od Omsku po Irkutsk podle direktiv PVV z 22. 5. 1918. Aby mohly nerušeně postupovat
na západ v úseku Mariinsk – Omsk, dlouhém 1 000 km, uzavřel Gajda s irkutským
sovětem příměří na linii Mariinsk – Irkutsk. Když pak měl zajištěn týl, obsadil 26. 5. 1918
s oddílem 7. pluku pod jeho osobním velením Novonikolajevsk (Novosibirsk). Odtud
některé jednotky obsazovaly další důležité stanice směrem na Omsk, jako Čulymskaja,
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Barabinsk a Tatarskaja. Omsk patřil do sféry plk. Wojciechowského, který toto město
obsadil 7. 6. 1918 a sovět jakož i tamní nevelkou posádku Rudé armády likvidoval.
Jak již byla zmínka, kpt. Kadlec obsadil 25. 5. 1918 nádraží i město Mariinsk, které
leží mezi Tajgou a Bogotolem za Novonikolajevskem. Byv však obklíčen sovětskou
přesilou, setrval tam v obranných bojích do 6. 6. 1918, kdy byl hrdinským útokem
plk. Gajdy osvobozen. Když se sovětská vojska pokoušela město znovu dobýt, byla
spojenými útvary v bojích úplně rozprášena. Zajatci ze všech bojů na magistrále
se soustřeďovali v Novonikolajevsku, kde byli internováni v kasárenských budovách
vojenského městečka.
Po definitivním vítězství u Mariinsku, Gajda příměří s irkutským sovětem přerušil a
počal obsazovat místa ležící na východ. Legionáři se zmocnili Krasnojarsku, který
byl rudoarmějci po prohrané bitvě u Kljukvennoj (132 km východně od Krasnojarsku)
pod velením pplk. Ušakova vyklizen. Dále byl v noci na 29. 5. 1918 jedním ešalonem
2. čs. záložního pluku bez ztráty jediného dobrovolce obsazen Nižně Udinsk. Po jeho
obsazení se ruští dobrovolníci ve městě organizovali do boje proti bolševikům. Pět set
km od tohoto místa na východ leží významné středisko Irkutsk, který byl bolševiky
vyklizen a 11. července 1918 legionáři dobyt. Sovětská vojska se stáhla na různé
menší stanice bajkalské železnice, kde se opevnila, poněvadž toto místo bylo největší
překážkou v pohybu československých ešalonů na východ.
Velmi urputné boje byly svedeny touto skupinou v červenci a srpnu 1918 na
kruhobajkalské dráze, lemující jižní polovinu jezera Bajkal. Železnice je vedena v délce
asi 300 verst a prodírá se skalami horského hřebene Chamar Daban, temnými pralesy
a hustými uzly bajkalských hor. Vyklizením Irkutsku chtělo bolševické velení zachovat
své síly k obraně největší překážky, stojící čs. vojskům v cestě do Zabajkalí, a to
kruhobajkalské železnice s jejími nesčetnými mosty a asi 30 tunely. Vedení této
operace bylo svěřeno veliteli východní fronty plk. Gajdovi a náčelníku jeho štábu
pplk. Ušakovu.
Ihned po obsazení Irkutsku 11. 7. 1918 dal plk. Gajda oddílu št. kpt. Dvořáka rozkaz
zmocnit se stanice Kultuk, na jižním cípu bajkalského jezera, a zřídit tam protivýchodní
obrannou bariéru, sestavit obrněný vlak a jet na západ k Irkutsku, zatímco druhý vlak
měl odstranit podkopy pod mosty a v tunelech. Před stanicí Kultuk rozpoutal se
několikahodinový boj s bolševickými vojsky. Mezitím 15. 7. kpt. Kadlec zničil stanici
Bajkal a v zápětí byl obsazen i bajkalský přístav Listoveničnoje, kde bylo ukořistěno
6 parníků. Po pádu stanice Bajkal připravili Čechoslováci oboustranný obchvat
bolševických pozic u Kultuku. Dne 19. 7. byl pětidenní zápas o Kultuk skončen
a bolševici ustoupili v nesmírném chaosu na stanici Sljuďanka, kterou legionáři
74

20. 7. 1918 rovněž obsadili. Štáb plk. Gajdy vypracoval plán vlákání bolševických vojsk
do pasti; podle rozkazu oddíly 7. pluku s 3. Tomským a 1. Novonikolajevským plukem
v noci na 6. srpna tajně ustoupili tři kilometry za pozici u stanice Murino. Velitelem
celého oddílu byl plk. Pepeljajev.
Bolševici byli přesvědčeni, že čs. vojsko opravdu ustoupilo, avšak mezitím české
dělostřelectvo zahájilo prudkou palbu, v důsledku které boj (trval 17 hodin) skončil
úplným rozbitím nepřítele. Čs. vojsko dostalo u Murina bohatou kořist: dva obrněné
vozy, 4 děla, 15 kulometů a množství střeliva a výzbroje. Rudá armáda ustoupila ke
své hlavní bázi – ke stanici Tanchoje. Dne 8. 8. 1918 byla bez boje obsazena stanice
Vydrino a v průběhu několika dalších dní postoupily čs. oddíly až do stanice Kedrové.
Na prostranství 100 verst od stanice Kedrové ke stanici Posolské došlo k pětidenní
bitvě. U stanice Posolskaja byl pplk. Ušakov náhle bolševiky obklopen; neztráceje
duchapřítomnosti, dal se předvést k veliteli 2. bolševického sboru – SenotrusoviMorozovu a vyzval ho, aby se rudoarmějské ešalony vzdaly. Bolševici však Ušakova
zajali a umučili. Dne 19. 8. bylo jeho tělo nalezeno v lese zohavené. Nehledíc na tuto
ztrátu, úloha desantu Ušakova byla skvěle splněna. Rudá armáda byla úplně rozbita
u Spasskoho, Kaulu a Krajevskoj a zbytky rozprášeny po okolních lesích.
Po průjezdu tunely, které musely být opravovány, byl 20. 8. 1918 oddíly plk. Gajdy
obsazen Verchne-Udinsk (dnes Ulan Ude). Po obsazení tohoto města prchly zbytky
rudoarmějských skupin do Čity, která byla posledním místem na sibiřské trati, kde Rudá
armáda kladla jakýsi odpor, který byl lehce zdolán. Z Čity pokračovali legionáři v jízdě
na východ za účelem obsazení zbývajícího úseku starší větve sibiřské magistrály, tj. ze
stanice Karymskaja (97 km) na mandžusko-ruskou hranici.
Mezitím čs. jednotky z Vladivostoku a okolí se pokoušely, jak známo, dosáhnout spojení
se západní čs. skupinou na amurské dráze, neboť je PVV vyzval, aby přijeli na pomoc
bratřím na západě. Bylo však úplně nemožné, proklestit si cestu úsekem dlouhým
3 000 kilometrů. Houževnatý odpor sovětských jednotek úplně znemožnil postup na
západ. Po vystřídání japonskými vojsky odjely legionářské vlaky z vladivostockého
okolí po čínské východní dráze, takže před koncem srpna 1918 dosáhly pohraniční
rusko-čínské stanice Mandžurie.
V tomto kraji působily vojska atamana zabajkalských kozáků – Semjonova, který
soustřeďoval kolem sebe za podpory Japonců kontrarevoluční živly, uprchnuvší
po říjnovém převratu z Ruska na Sibiř, a s nimi, jakož i se svými kozáky, ohrožoval
z Mandžuska východní oblasti sovětské republiky.
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Mezi oddíly, které byly proti němu vyslány z Omsku i z jiných míst, byly i jednotky
internacionalistů, patřících k 2. ruskému partyzánskému pluku, který byl formován
v Omsku na jaře 1918 ze zajatců Maďarů, Němců, Čechů a bývalých legionářů.
Do bojů zasáhly teprve po květnu 1918 po protisovětském vystoupení legionářského
sboru. Značný počet vojínů internacionálního oddílu z Omsku tvořili českoslovenští
rudoarmějci. V době příchodu všech těchto oddílů do Zabajkalí (dohromady asi 1 000
mužů) byl tam poměrný klid. Počátkem května však semjonovská vojska zaútočila
podél železnice vedoucí ze stanice Mandžurie do Čity. Postupně se rozpoutaly těžké
boje, v nichž rudoarmějci byli pod tlakem nepřítele nuceni ustupovat. V důsledku
prudkých bojů opustili žel. stanici Borzju a ustoupili až ke stanici Olovjannaja (200 km
od hranice). Aby zabránili dalšímu pronikání semjonovců, vyhodili čs. rudoarmějci do
vzduchu most přes řeku Onon, za níž Olovjannaja ležela.
Po obdržení posil přešli rudoarmějci do protiútoku a v dlouhých bojích, trvajících až
do konce července, se jim podařilo nepřítele ze sovětského území postupně vytlačit.
Rudoarmějci se vrátit nemohli, ustoupili od hranice a účastnili se spolu s jinými oddíly
sovětských vojsk bojů s legiemi u Bajkalského jezera. Legie se pokusily tyto ustupující
oddíly zaskočit z týlu cestou přes Bajkalské jezero, oddíly však kruh prorazily a probily
se k Čitě. Tam však byly napadeny semjonovci z týlu a rozprášeny. Zbytek, který se
zachránil, se rozhodl odejít do tajgy a přejít k partyzánskému způsobu boje. Z východu
na mandžuský úsek železnice, koncem srpna 1918, přijížděly legionářské útvary
vladivostocké skupiny a ze západu postupovaly jednotky Gajdovy skupiny. Nacházející
se v těch místech internacionalisti byli pak beze zbytku likvidováni.
Ke spojení obou skupin došlo 31. srpna 1918 na mandžuské větvi sibiřské magistrály
u zbořeného mostu před železniční stanicí
Olovjannaja. Očistění amurské větve sibiřské
železnice provedly silné intervenční oddíly
japonské po pádu Blagověščensku.

Řeka Onon

Od 25. května 1918, kdy byl poslán všem
sovětským orgánům na sibiřské magistále
osudný telegram vojenského komisaře
Trockého, kterým nařizoval úplné odzbrojení
a rozformování čs. legií, uplynulo 98 dní.
Za tuto dobu byla celá sibiřská trať v délce
asi 8 000 kilometrů čs. legiemi obsazena.
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Vývoj událostí v okupovaném pásmu
Odpor proti sovětské vládě, vyvolaný přepadáním vlaků s čs. vojsky, řadou intrik a
neustále se měnících rozkazů a nařízení o změně směru transportu a odzbrojení se
spojil s chladnou vojenskou úvahou. Svým nesmyslným naléháním na odevzdání
všech zbraní a rozformování čs. vojska se Sověty ukázaly nepřítelem číslo jedna čs.
legií. Cílem a účelem tohoto počínání bylo splnit tajnou dohodu o vydání odzbrojených
legionářů Rakousku, aby tam byli jako velezrádci pověšeni nebo zastřeleni, neb jinak
by se jich těžko mohly zbavit. Legie, které byly v té době v Rusku jediným vojensky
organizovaným a dobře vycvičeným celkem, dobře věděli, co je čeká a proto se musely
bránit. Svým počínáním je Sověty fakticky vehnaly do nepřátelského tábora, ačkoliv
původně souhlasily s vyhlášenou neutralitou. Co tedy měly při takovém stavu věcí
dělat – musely zachraňovat své životy.
V průběhu bojů se ukázalo, že čs. oddíly vedly boje podle připravených plánů.
Běžně fungující vojenská rozvědka zjišťovala počty rudoarmějských oddílů v prostoru
železnice, hlídané železniční mosty, stav a počet použitelných vozů a lokomotiv,
skladiště zbraní a jiné vojensky důležité skutečnosti. Všechny operace byly zaměřeny
na plánovité obsazení a držení dobytého úseku, na likvidaci legiím nepřátelských
orgánů a na podporu ihned se ustavivší tzv. Prozatímní vlády. Všude tam, kde se
rudoarmějské jednotky účastnily srážek proti „vzbouřeným“ Čechoslovákům, končily
tyto boje z naprosté většiny rozbitím těchto jednotek.
V bojových akcích, jako např. při odrážení útoků na vlaky, při odzbrojování rudoarmějců, dobývání uzavřených ubikací apod., vydatně pomáhaly zvláštní čs. úderné
jednotky – úderníci, které vrháním ručních granátů působily v řadách protivníka
nepopsatelnou paniku, obzvláště v noci. Tyto jednotky se odlišovaly od řadových
vojáků tím, že měly na levém rukávu a na čapce odznak, zobrazující lebku a dva
zkřížené hnáty.
Očišťovací akce se prováděly ještě na železnici, spojující Novonikolajevsk s Barnaulem
a Semipalatinskem. Čs. jednotka došla dokonce až do Usť-Kamenogorsku v jižní Sibiři,
tedy ještě 240 verst za městem Semipalatinsk na řece Irtyši.
Vojenské místní posádky, s kterými se čs. vojska při průjezdu Sibiří střetávala, byly
různorodé, mezi nimi i rudoarmějci ze zajatců. Ve většině však kádr tvořily menší
skupiny zkušených a ke všemu odhodlaných námořníků z pevnosti Kronštadt, kteří
patřili k nejspolehlivějším obráncům nového režimu. Tito námořníci měli po příjezdu na
vykázané místo doplnit posádku do obvyklého stavu, prozatím náborem dobrovolníků
z místních nadějných a režimu oddaných elementů.
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Kronštadt je pevnost, jež je zároveň válečný přístav a je od Leningradu [Petrohradu]
vzdálena pouhých 27 kilometrů. Kdysi ostrov s finským jménem Retusari, přezvaný
Petrem I. na Kotlin, protože car prý tu při své první návštěvě zakopl o vojenský kotel.
Roku 1704 založil car Petr I. na ostrově pevnost a krátce na to i přístav. Ostrov je
11 km dlouhý a 2 km široký; nadmořská výška je 3,15 metrů. V roce 1705, na památku
vítězství nad Švédy, kteří na ostrov dotírali, postavila tu každá gubernie kamenný
dům, čímž vzniklo i město (r. 1723), zabírající třetinu ostrova, a má dodnes, jako tehdy,
40 ulic a 6 uliček. Teď prý tam žije přes 40 tisíc obyvatel, nepočítaje v to pozemní a
námořní posádku. Hustota osídlení dosahuje téměř 2 000 lidí na km2. Je tam jedenáct
pevností, čtyři na jihu a sedm na severu. Odtud z pevnosti, která nikdy neuznala
Prozatímní vládu, vyplulo v říjnu 1917 padesát válečných lodí na šturm zimního paláce
v Petrohradě. Byla to, a je doposud, pevnost, která i v dobách nejtěžších do písmene
plnila odkaz Petra I., vtesaný do podnoží jeho pomníku: „Obranu loďstva a tohoto místa
držet do posledních sil a životů.“
Povstání legií vážně ohrozilo existenci sovětské republiky, a to nejen tím, že v průběhu
několika týdnů odřízlo od evropského Ruska prakticky celou Sibiř, nýbrž i tím, že
původní záměr probít si cestu na východ do Vladivostoku byl záhy pozměněn a část sil
legií byla vržena na západ, do nitra evropského Ruska. V mnoha důležitých místech
Sibiře a Povolží pozdvihla hlavu kontrarevoluce, byla svržena sovětská moc, která zde
již neměla vojenské opory a byly zavedeny, resp. obnoveny dřívější politické orgány.
Čs. vojska v pásmu sibiřské magistrály politický převrat nedělala; bylo na obyvatelstvu
samém, jakým způsobem si tuto otázku vyřeší.
V téže době se na severu a na jihu Ruska vylodily a zahájily vojenskou intervenci další
ozbrojené síly Dohody. Ještě před příjezdem prvních čs. ešalonů do Vladivostoku, tedy
v době, kdy ostatní vlaky byly roztaženy po sibiřské magistrále, se ve Vladivostoku
vylodili Japonci (5. 4. 1918). Po vypuknutí konfliktu se sovětskou mocí a vytvořením
povolžské fronty bylo čs. dobrovolnickým vojskům slibováno, že jsou pouhým
předvojem spojenců, kteří je v krátké době vystřídají. Dohodové mocnosti po dlouhém
váhání se sjednotily na tom, že každý ze spojenců pošle do Vladivostoku oddíl o 7 000
mužích, jen Japoncům bylo dovoleno vylodit 12 000 mužů; vylodili však 60 000 a
nakonec jich bylo na Sibiři na 150 000. Obsadili celý Přímořský kraj a ostrov Sachalin.
Dohodové mocnosti vydaly prohlášení, že vojenské akce v Rusku budou podnikat
pouze proto, aby Čechoslovákům pomohly konsolidovat síly. Francie naopak bez
ohledu na to tvrdila, že intervence spojeneckých vojsk je namířena proti sovětskému
státnímu zřízení.
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Čs. velení a většina Dohodových zástupců volala po tom, aby se ze spojeneckých
vojsk, jejichž kontingenty se počátkem srpna 1918 začaly ve Valdivostoku vyloďovat,
utvořila velká výprava na pomoc Čechoslovákům bojujícím na Volze. To znamenalo,
že byla v legiích živena naděje, že je vystřídají japonská nebo jiná spojenecká vojska.
Avšak, jak známo, tato vojska, pokud se vyloďovala ve Vladivostoku, zdržovala se
ponejvíce ve východní Sibiři, kde především zajišťovala hospodářské zájmy svých vlád.
Ani jim nenapadlo cestovat tisíce kilometrů přes celou Sibiř a pomáhat Čechoslovákům
v Povolží, kteří tam čekali, že je spojenecká vojska v boji podpoří. Pouze některé
jednotky postoupily do střední Sibiře, odkud zase brzy odjely. Ačkoliv tam nic nedělaly,
v žádné akci nebyly, myslím, že si ani nevystřelily, přesto je sovětská vláda obvinila, že
vypalovaly ruské vesnice, terorizovaly obyvatelstvo a postřílely stovky dělníků a rolníků.
To jsou pusté výmysly.
Americká diplomacie se rozhodla financovat zásobování legií vším potřebným a zřídila
proto zvláštní komisi pro zajištění a distribuci pomoci Čechoslovákům. Avšak USA
neměly zájem na podniku, který by posílil anglické zájmy, ale neupevňoval by jejich
vlastní pozice ve východní Sibiři. Američané, kromě toho, byli hlavním dodavatelem
zásob, výstroje a munice všem spojeneckým armádám, i ruským na Sibiři, především
čs. legiím. Říkali o tom: „...máme v úmyslu poslat všechny možné zásoby co nejrychleji
pro použití Čechoslovákům, ale nemůžeme je posílat na západ od Uralu. Úmysly,
které mají spojenci na Sibiři a na volžské frontě nemají žádných našich sympatií.“
(Vzdálenost od volžské fronty k Uralu byla při nejmenším přes 1 000 kilometrů.)
Naopak, Američané, postaveni před fakt velkého počtu japonských vojáků, snažili se
soustředit Čechoslováky rozptýlené od Vladivostoku po Samaru do východní Sibiře,
která pro ně byla hospodářsky nejdůležitější oblastí a kde by legie byly protiváhou
Japoncům. Chtěli, aby se čs. legie soustředily podél řeky Amuru a Bajkalského jezera.
Situace se pokusil využít anglický generál Poole, velící spojeneckým výsadkům na
severu Ruska, a žádal, aby legionářské jednotky vyrazily směrem na Perm a Vjatku
a pokusily se o spojení s armádou vyslanou tam Angličany, aby uzavřeli kruh kolem
Ruska. Avšak americká vláda, která měla v rukou donucovací prostředek, totiž
zásobování, řekla, že nemůže spolupracovat na úsilí o vytvoření operační a obranné
linie jdoucí přes Sibiř do Archangelsku.
Tak se stalo, že Čechoslováci byli Dohodovými mocnostmi opuštěni. Zůstali na frontě
sami bez oděvů, beze zbraní a děl a bez jízdy, což mělo za následek neúspěchy na
frontě.
Proto československé útvary projíždějící přes Sibiř vysílaly do zajateckých táborů podél
železnice i vzdálenějších zvláštní emisary pro nábor dalších dobrovolníků ze zajatců
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české a slovenské národnosti za účelem zformování II. korpusu. Tímto náborem
získali na 15 000 dobrovolníků, z kterých byly utvořeny 4 další pluky: 9. – Karla
Havlíčka Borovského, 10. – Jana Koziny Sladkého, 11. – Františka Palackého a
12. – Milana Štefánika. Tyto nové pluky byly nasazeny na magistrálu ke konání
běžné služby, anebo odeslány na západní povolžskou frontu. Jelikož na ruský nádražní
personál nebylo 100% spolehnutí, byli za účelem plynulého provozu na každé větší
stanici dosazeni náčelník, telegrafista a dispečer z řad legionářů, takže výprava všech
vojenských vlaků byla v rukou čs. legie.
V druhé polovině 1918 vypadala celá bývalá ruská říše jako vojenský tábor, ať to byla
Sibiř nebo evropské Rusko. Sověty, ačkoliv ještě neměly silnou armádu, též nezahálely.
V týlu bělogvardějských a intervenčních armád, k nimž řadily i Čechoslováky, pracovali
bolševici buď vyslaní sovětskou vládou, nebo z řad místního obyvatelstva, protože
široké vrstvy selského a dělnického lidu stály věrně za novou vládou. Tito lidé měli
za úkol organizovat povstání rolníků a dělníků, rozkládat nepřátelské zázemí, mařit
různá podnikání, aby tím usnadnili postup Rudé armády. Z ruských kontrarevolučních
vojenských skupin s nimi účinně bojovali kozáci.

Vznik a tradice kozáckého vojska
Toto vojsko bylo důležitým činitelem ve vývoji událostí jak na Sibiři, tak i v jiných
odlehlých končinách evropského Ruska. Původně to bylo obyvatelstvo a vojsko, jež
vzniklo asi v XV. století z uprchlíků polských a ruských, nejspíše stíhaných pro různé
přečiny, kteří se usadili na hranicích tatarských a tureckých států, hlavně mezi Uralem,
Kavkazem, Krymem a Donem. Později se šířili do oblastí na východ, dále pak i na
Sibiř.
Jmého kozák (rusky казак), což znamená „volný“, pochází pravděpodobně od
tureckého slova „guzaag“, tedy tolik jako stepní nebo svobodný lupič. Kozáci od
pradávna tvořili svobodné obce se zvláštním zřízením a vždy bojovali proti Tatarům a
Turkům. Nebezpečí zhoubných nájezdů, hrozících neustále od Tatarů krymských, kteří
napadali a částečně pokořili Rus již v XIII. století a náležili pod vrchní moc říše turecké,
nutilo tehdejší moskevskou vládu organizovat soustavnou obranu proti nim na jižních
hranicích. Základem této obrany byla pevná města budovaná mezi Dněprem a Donem.
Krajina ležící na rozhraní těchto měst a území s usedlým obyvatelstvem slula „ukrajina“.
Tam žili svobodní lidé živící se lovem zvěře a ryb, sběrem medu, shromažďováním
kožešin nebo i zemědělstvím. Nazývali se „kozáci“ a spravovali se volenými vůdci.
Vzrůst říše moskevské za vlády Ivana IV. – Hrozného (1533 – 1584) směrem
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k východu pokračoval na újmu Tatarů a Finů. R. 1552 byl připojen k ní chanát
kazaňský a r. 1556 chanát astrachaňský (někdejší Zlatá Horda).
V dobách utužení carské moci byli kozáci přivzati k vojenské službě a měli za to různé
výhody. Před první světovou válkou byli ruští kozáci rozděleni do 11ti vojsk: donského,
kubánského, orenburgského, těrského, uralského, astrachanského, zabajkalského,
sibiřského, semirečenského, amurského a ussurijského. Jejich zbraněmi bylo hlavně
jezdectvo a jezdecké dělostřelectvo, méně pěchota. Všeobecná branná povinnost byla
pro ně zavedena r. 1874. Válečný počet před první světovou válkou byl asi 180 000.
Při jízdě byla pěstována zvláštní jezdecká škola, akrobacie na koni, džigitovka a ataka.
Výzbroj a výstroj byly odlišné: huňatá čepice (papacha), šosatý kabát s nábojnicemi na
prsou (čerkeska), barevná blůza (bešmet), místo ostruh – bič (nagajka), šavle bez koše
(šaška), puška bez bodáku, kinžal a někdy kopí. V půli XVI. století jeden z představitelů
šlechty, kníže Dmytri Vyšneveckyj, založil za peřejemi Dněpru pevnost – Záporožskou
sič. V čele byl hejtman a tato sič byla původně zřízena proti Polákům. Trvala do r. 1709,
až ji Petr Veliký nařídil zničit, protože hejtman Mazepa válčil s moskevskou říši a všichni
Záporožci mu zůstali věrni. Většina jich pak uprchla na Krym a okolí, který patřil
Turecku, a založila tam r. 1822 Zadunajskou sič; později se tito lidé vrátili znovu do
Ruska a utvořili tzv. Azovské vojsko. Jiná část navrátilců se usadila na Kubáni a
utvořila tzv. Černomořské vojsko. Carským rozkazem z r. 1864 se Černomořci sloučili
s kozáckým vojskem, jež se skládalo z Rusů. Spojeným vojskům bylo dáno pak
společné jméno – Kubáňské vojsko – takže kubáňští kozáci jsou potomci starých
záporožských vojsk.
Někteří kozáci, zvláště sibiřští, užívali zvláštního druhu koní. V mém dřívějším
nuceném bydlišti na Sibiři, kde býval mráz až – 40ºC i více, by třeba naše koně
takový mráz nevydrželi. Místo leží sice na 50º severní zeměpisné šířky jako Praha,
avšak podnebí je tam vnitrokontinentální – silné mrazy a v létě velká horka. Tam byly
posádkou dva pluky sibiřských kozáků, kteří měli koně menší s hustou delší hřívou a
srstí, a byli vytrvalí. Říkali jim mimochodníci (rusky иноходци). Tento druh při chůzi
nebo klusu našlapoval současně na obě levé nebo obě pravé nohy, na rozdíl od
arabského koně, který při chůzi nohy střídá. Proto byla chůze těchto koní kolébavá.
Když v zimě za velkého mrazu přijeli z cvičení a byli zpocení, v tom chladu se z nich
jen kouřilo a na srsti se tvořil ledový škraloup. Kozáci je odsedlali, hodili na ně houně
a nechali je na mrazu stát. Teplé stáje žádné neměli, stáli na volném ohrazeném
prostoru, který byl pouze zastřešen, aby na ně nepršelo nebo nesněžilo. Tak tam stáli
dvě hodiny, než je kozáci mohli napojit a začít krmit. Vedle takové ohrady byly kryty pro

81

sedla a jinou výstroj, a kasárna. Nebylo tedy zapotřebí zpocené koně třít věchtem
slámy a osušovat, jak se to praktikovalo u naší jízdy.
Velmi zajímavý byl pohled na oddíl kopiníků. Kopí drželi v pravé ruce, ke které
bylo připevněno nebo připoutáno řemenem, ve svislé poloze tak, že bylo opřeno
do zvláštního třmene u pravé nohy. Měli je všichni kozáci kromě důstojníků a
poddůstojníků. Když měli vyrovnané řady, byl to nádherný, uchvacující a zároveň
hrozný pohled, vypadalo to jako les rovných jedlí.
Každý kozák v kozácké vesnici, který nebyl právě v aktivní vojenské službě, měl doma
koně, sedlo, vojenské ošacení a plnou výstroj a výzbroj jako svůj vlastní majetek.
Když mladý nastupoval vojenskou službu, musel si do soustředění přivést svého koně
se sedlem a na tři dny proviant. Kozáci měli svého voleného vůdce, který se nazýval
„ataman“ a který je občas svolával na vojenské cvičení. Museli se ho zúčastnit
všichni bez rozdílu, starší jen do určitého věku. Za carské vlády byli považováni
za nejspolehlivější vojsko. Byli nesmlouvaví a rozkazy plnili přesně. Požívali různé
hmotné výhody, dostávali zdarma půdu, neplatili daně, měli své úřady, soudy atd.
a vůbec zvláštní administraci.
Některé kozácké pluky měly i svou dechovou hudbu, hudebníci při hře na pochodu
seděli na koních. Vypadá to nepravděpodobně, ale bylo tomu tak, sám jsem to
mnohokrát viděl. Kapelníci bývali většinou Češi. Náš krajan, hudebník a skladatel
Eduard Francevič Nápravník, byl za mladých let od roku 1860 rovněž kapelníkem
kozácké kapely na jihu Ruska. Později žil a tvořil v Petrohradě. Narozen 12. 7. 1839
v Bejšli u Pardubic v Čechách, zemřel 10. 11. 1916 v Petrohradě. Napsal čtyři
symfonie, ouverturu na české motivy, opery Nižegorodci, Harold, Dubrovskij, Francesca
da Rimini a jiné. Když zemřel, ruské noviny, které jsem četl, napsaly nekrolog, ve
kterém se uvádělo mimo jiné i to, že ačkoliv žil a působil v Rusku více než šedesát
let, rusky se nenaučil.

82

Moje první cesta na Sibiř
V době, kdy se větší část dříve popsaných událostí odehrávala, byl jsem jako válečný
zajatec rakousko-uherské armády internován v táboře na jižní Sibiři v oblasti Altajského
pohoří.
[Vavřin Škarecký nepopisuje, jak vstoupil do rak.-uh. armády, kde bojoval a jak byl zajat
carskou ruskou armádou. Zúčastnil se povinné vojenské služby na Moravě v letech
1912 – 1913. Protože měl vyšší vzdělání, mohl vykonat zkrácenou vojenskou službu
jako „jednoroční dobrovolník“ (einjӓhrig Freiwilliger). Krátce na to vypukla první světová
válka a byl odveden do řadové armády jako desátník. Pravděpodobně byl nasazen na
frontu do Haliče (mezi dnešním Polskem a Ukrajinou), kde padl do zajetí. Syn Rudolf
si pamatuje, že Vavřin měl jizvu po střelné ráně v horní části stehna. Je zajímavé se
zmínit o tom, že před nastoupením povinné vojenské služby byl patrně zasnouben s
Mitzi Preslerovou, o čemž svědčí krásné studiové fotografie s vroucím věnováním na
rubu. Zdá se, že válka učinila tomuto romantickému vztahu konec.]
Náš tábor byl tak daleko od Kijeva, kde bylo středisko všeho čs. podnikání v Rusku,
že si na nás tehdy nikdo ani nevzpomněl. Příčinou byla ohromná a u nás nevídaná
vzdálenost jdoucí do několika tisíc kilometrů.
Rusové soustřeďovali zajaté Rakušany a Němce do sběrných středisek za frontou,
které byly dosti daleko a muselo se tam jít pěšky po prašných, písčitých a většinou
polních cestách, jaké tenkrát v ruském Polsku existovaly. K jídlu nebylo nic, někdy
nebyla ani voda, která se musela čerpat i z bahnisek a močálových jezírek, třebaže
se v nich před tím koupali koně. Když jsme přišli do vsi,
bylo to vždy v noci, umístili nás do nějaké chalupy, kde
nás bylo tolik, že jsme až do rána museli stát jeden vedle
druhého. Na druhý den byli někteří zajatci, hlavně
důstojníci, vyslýcháni. Vzpomínám si na jednu epizodu.
Chtěli vědět různé skutečnosti, které se odehrávaly na
frontě, jaké jsou tam armády, jejich počet atd. Když
vyslýchaný byl záložním důstojníkem, byli zvědaví, čím je
v civilu. Viděl a slyšel jsem, jak tři za sebou vyslýchaní
uvedli jako své povolání: „inženýr“. Vedoucímu výslechu,
ruskému důstojníku, se to zdálo být divné a prohlásil
svému písaři ironicky: „Oni jsou všichni inženýři“.
Svobodník
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Desátník

Válečný zajatec

Rub pohlednice

Ze sběrných středisek za frontou přepravovali zajatce dále do centra již vlaky do
určitých měst. Tam byli zajatci tříděni na jednotlivé transporty a pak odváženi do
předem určených zajateckých táborů. Při průjezdu přes Nižnij Novgorod (dnes Gorkij)
jsme tam přenocovali v dělostřeleckých kasárnách a na druhý nebo snad třetí den nás a
další nové transporty seřadili, aby nás spočítali a odvedli na nádraží naložit do vagonů.
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K vlaku nás eskortovala kozácká jízda. Být v Rusku zajatcem, to nebyl žádný med.
Mezitím, co jsme se někde v ulicích nebo na náměstí řadili, lidé z okolních domů
vyhlíželi z oken a házeli po nás odpadky, shnilou zeleninu, konzervovaná rajčata,
zkažená vejci, házeli i zdechlé myši nebo krysy, kterých tam bylo požehnaně jako
všude v přístavech.
Byl jsem zařazen do transportu jedoucího až na Sibiř. Když jsem se to dověděl od
strážních vojáků, bylo mně z toho nanic, ale co se dalo dělat, nebyla žádná pomoc,
neb zde se nedalo vyjednávat (později jsem si uvědomil, že to bylo velké štěstí). Všude,
kudy jsme projížděli, se chodily celé houfy ruských lidí na nás dívat, jak vypadáme, zda
jsme takoví tvorové jako oni, a nejvíce se zajímali o Němce-Germánce. Bylo jich mezi
námi dost, tak se museli vždy ukázat. Lidé byli však velmi zklamáni, když uviděli, že
jsou to zrovna takoví lidé jako oni. Jakmile ruský mužik uviděl u někoho hodinky,
dokonce se po nich sháněli, naléhal, aby je dotyčný prodal. To byl jediný vhodný artikl,
který se dal cestou zpeněžit. Jídlo nám nedávali, takže kdo měl ruské peníze, mohl si
ve stáncích na nádraží jídlo koupit, bylo tam všechno velmi laciné. My jsme měli pouze
rakouské koruny, které nikdo neznal, a nechtěli je brát. Byl jsem též nucen prodat své
kapesní hodinky „Roskopf Patent“ za tři ruble, abych si mohl koupit nějaké jídlo.
Někde před nebo za Ufou je stanice Šafranovo; tam se přihodilo velké neštěstí.
Náš zajatecký vlak, sestávající z několika desítek nákladních vagonů, narychlo
přizpůsobených k transportu vojsk, se vinou výhybkáře srazil s odjíždějícím ze stanice
v protisměru vojenským ešalonem, který odvážel uralské kozáky. Stalo se to již k ránu
asi v 5 hodin tamního času. V našem vagoně konali strážní službu dva ruští vojáci,
kteří mluvili německy. Měli zasouvací dveře poněkud pootevřené, aby mohl do vozu
proudit čerstvý vzduch, a jeden z nich se právě vyklonil a srážku vlaků zpozoroval.
Okamžitě vykřikl: „Meine Herren, Katastrophe“.
Nacházel jsem se v sedmém vagoně za lokomotivou, kde jsem ležel na vrchní pryčně
obrácen hlavou k lokomotivě. Sotva jsem uslyšel zvolání našeho strážného, přední část
vozu se následkem setrvačnosti a tlaku následujících za ním vagonů zezadu jakoby
vyšplhala na střechu předního vagonu a já byl vymrštěn do vzduchu a spadl do volného
prostoru uprostřed vagonu. Samozřejmě jsem se pořádně udeřil, nemohl jsem se hned
narovnat, avšak na zdraví jsem si neublížíl. Co se stalo s ostatními se dnes již
nepamatuji. Při této katastrofě bylo asi 200 zajatců usmrceno a mnoho zraněno. Od
té doby jsem se vždy zdráhal nastoupit do předních vozů, a když pak přistavili jiný vlak,
umístil jsem se až ve čtyřicátém vagoně, načež jsme v cestě pokračovali, jako by se nic
nestalo. Bylo možno pozorovat sem a tam již stáda velbloudů, z čehož se dalo soudit,
že se nacházíme někde v Orientu. Nálada byla sklíčená. Po nezvykle dlouhém
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putování jsme přijeli do města Omsk, vzdáleného od naší Čechie asi 5 000 kilometrů.
Tam jsme z vagonů vystoupili, neboť naše cesta železnicí byla u konce. Avšak ne
úplně. Měli jsme před sebou ještě asi tisíc kilometrů parníkem po řece Irtyš. Myslím,
že náš transport zajatců byl prvním na Sibiři, protože na nádraží přišel sám generální
gubernátor Schmidt, aby si zajatce prohlédl. Když nás na volném prostranství před
nádražím seřadili, přistoupil k naší skupině a ptal se nás německy, jaké to bylo na
frontě, jak Rusové stříleli a také jakou jsme měli cestu. Řekli jsme docela otevřeně
pravdu a také jak nás v Rusku vítali. Odpověděl dvěma slovy: Ungebildetes Volk.
Další putování z Omsku na jih se uskutečnilo lodí po řece Irtyš. V každém větším
městě, jako v Pavlodaru nebo v Semipalatinsku, odcházela část zajatců do tamních
již připravených zajateckých táborů. Poněvadž jsem cestování měl již dost, chtěl
jsem vystoupit v prvním přístavu, avšak nebylo to možné. Každá určitá skupina měla
ruského velitele, který nikoho nepustil a muselo se jet dál. Proto jsem se ocitl až v
posledním a nejjižnějším městě, Usť-Kamenogorsku. Tam nebyl žádný ucelený tábor,
takže zajatci byli většinou rozmístěni po soukromých domech k tomu účelu pronajatých,
což ze zdravotního hlediska bylo výhodné a nikdy se tam nějaká epidemická nemoc
nevyskytla.

Pohlednice z Usť-Kamenogorsku z r. 1915
Tenkrát to bylo menší okresní město na soutoku řek Ulby a Irtyše a mohlo mít asi
15 000 obyvatel, ze dvou třetin Rusů a ostatních Tatarů. Byl tam pravoslavný chrám
a mohamedánská mešita. Ulice široké, chodníky většinou nedlážděné, avšak vždy i
po dešti suché, neboť půda byla kamenitá. V zimě hustě sněžilo, mráz býval až – 40ºC
i více; občas nastala obleva a teplota vzduchu se pohybovala kolem – 20ºC. Napadlý
sníh se neodklízel, nýbrž ušlapával, takže se úroveň ulice neustále zvedala a ke konci
zimy to mohlo být až o půl metru. Proto všechny domy, většinou dřevěné, byly stavěny
na vysoké podezdívce. Na jaře při tání bylo všude mnoho vody a bez přezůvek se
nedalo chodit. Přechodné období ze zimy bylo velmi krátké a během několika dnů
kaluže zmizely a nastalo teplé letní počasí. Přes léto zůstávaly v oknech pouze jedny
venkovní okenní rámy. Na zimu se všechny škvíry zalepovaly proužky papíru, aby
dovnitř nefoukalo. Než se zasadily vnitřní rámy, které nebyly rozděleny na části jako u
nás, nýbrž byly z jednoho celku, se mezi venkovní a vnitřní rámy vkládal lignit a kousky
dřevěného uhlí nebo dřevěné piliny, aby pohlcovaly vlhkost. Vnitřní rámy se pak kolem
dokola rovněž zalepovaly proužky papíru, takže okna byla hermeticky uzavřena. V
některých domech byly navíc dřevěné okenice, jimiž byla okna, zejména na noc,
chráněna. Pro účely větrání sloužil menší otvor ve stěně, který se rovněž mohl
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přiléhavě uzavírat. K vytápění se používalo kamen buď železných nebo kachlových,
topilo se výhradně dubovým nebo březovým dřívím. Někteří domorodci, kteří se
zabývali chovem dobytka, připravovali si v létě z mrvy a kravského hnoje zvláštní
brikety, které se musely do zimy usušit. Nazývaly je „kizik“, hořely pomalu a velmi
úsporně.
Náměstí mělo tvar velkého čtyřúhelníku, ze všech stran lemovaného obytnými domy,
avšak účelnost tohoto náměstí byla docela jiná než u nás. Uvnitř byly postaveny větší
nebo menší krámy a boudy, třeba jen z prken, ve kterých kupující mohl nalézt
všemožné zboží, průmyslové výrobky, potraviny, pluhy a zemědělské nářadí, tabákové
výrobky, dokonce i koňské postroje. Byl to vlastně bazar, kam každodenně, mimo
neděle a svátku, místní obyvatelé přicházeli nebo přijížděli s potahy a povozy a
kupovali, co potřebovali. Když k večeru trh skončil, přišli čističi a hlídači a uvnitř
bazaru se nesměl nikdo zdržovat.
Ve městě byly okresní úřady, pošta, telegraf, banky, tři kina, divadelní sál, restaurace,
čajovny, menší hotýlky, školy, dívčí gymnázium, atd. Svítilo se petrolejem. Elektrický
proud měli pouze majitelé kinematografů ze soukromých zdrojů. Dále tam bylo
vojenské velitelství s posádkou, dva pluky kozáků se svými štáby, civilní a vojenská
nemocnice, dva říční přístavy, veřejné lázně, knihovna a čítárna, atd. Most byl pouze
jeden – dřevěný přes řeku Ulbu, přes Irtyš přepravu zajišťoval prám. Nikde žádná
architektura, docela obyčejné zděné nebo dřevěné, řekl bych, vesnické domky. Před
vjezdem do města, nedaleko přístavu, stála kasárna pro místní posádky a vojenské
úřady. Opodál byla masivní a velmi zachovaná bývalá vojenská pevnost, přeměněná
ve vojenskou trestnici. Před touto pevností byl kdysi, asi před 150ti lety, vybudován
3 metry vysoký, dosud neporušený val, po kterém jsme se procházívali.
Když jsme po příjezdu lodi do přístavu vystoupili na nábřeží, seřadili nás do šesti nebo
do osmistupů a začali počítat, kolik nás vlastně přijelo. Myslím, že ti, co nás počítali,
měli z počtů známku nedostatečnou, protože vždy jim vyšel jiný počet. Nakonec toho
nechali a odvedli nás do blízké pevnosti, která byla v tu dobu poloprázdná. Podle mého
odhadu nás všech mohlo být asi 300 – 350 lidí. Když jsme přišli na prostorný dvůr,
zdálo se, že to nevypadalo špatně. Vybrali z celé partie asi 20 lidí, mezi nimi i mne,
a přidělili každému jednotlivci prázdnou celu s jedním lůžkem, kdežto ostatní zajatci,
než byli odvedeni do pronajatých domů, se museli prozatím spokojit s ubytováním ve
větších celách a spát na pryčnách. Postupem času se zajatci měnili, odcházeli hlavně
řemeslníci na práce, někteří byli odvezeni jinam, jiní zase přišli na jejich místa. Přijížděli
další, stavěly se baráky, najímaly se volné domy, takže zajatců mohlo být v tomto městě
nejméně 3 500 – 4 000 mužů.
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Po několika dnech jsme všichni obdrželi od vedoucího zajateckého tábora – poručíka
Balkašina – propustky opravňující k návštěvě města, ovšem jen v určité hodiny.
Navazovaly se známosti s místními obyvateli a byli jsme zváni i do soukromých bytů na
návštěvy. Já osobně jsem navštěvoval jednu rodinu, která mně byla vřele doporučena;
když jsme totiž po příjezdu z Omsku do Semipalatinsku tam delší dobu čekali na menší
parník, který nás měl přepravit do Usť-Kamenogorsku, přišlo na loď několik ruských
děvčat také se podívat na zajatce. Když se dověděly, že budeme plout dále až do
Usť-Kamenogorsku, jedna z nich přišla za mnou a řekla, že ona je odtamtud a že
v Semipalatinsku studuje na gymnáziu. Nevím, proč právě vybrala mne, byli jsme
všichni stejně špinaví, utrmácení a hladoví. Tato děvčata mne a ještě několik kamarádů
pozvala do kajuty, objednala samovar a nějaké jídlo a hostila nás. Při pití čaje jsme se
bavili, jak kdo uměl, více rukama než jazykem. Při této příležitosti mě dotyčná dívka
dala adresu svých příbuzných a prosila, abych určitě navštívil její rodinu a vyřídil od ní
pozdrav. Jakmile jsme obdrželi dovolení, vypravil jsem se do města, našel ten dům a
vešel dovnitř. Byl to velmi rozlehlý jednopatrový kamenný dům se suterénem, v něm
spousta místností a též lidí bezpočet. Představil jsem se, neb jsem se mohl tehdy již
dosti dobře vyjadřovat rusky a vysvětlil všechny okolnosti, jakým způsobem jsem získal
jejich adresu. Celé osazenstvo domu se shluklo, neb byli zvědaví, co se stalo. Ti lidé
byli nakonec tak rádi, že mne ihned pozvali do jídelny a hostili vším možným. Před
mým odchodem prosili, abych na ně nezapomněl a častěji je navštěvoval.
Jejich rodina byla velmi početná. Myslím, že by se u nás takový poměr a příbuzenský
svazek stěží našel. Předně byli rodiče, dále 5 synů a 4 dcery. Jeden syn byl učitelem,
druhý měl v obvodu města parní pilu, třetí byl kozáckým důstojníkem, čtvrtý vedoucím
statku, a poslední studoval na univerzitě. Všichni synové byli ženatí a žili u rodičů
s manželkami i dětmi. Dcery Polina, Tona a Klavdia, která ještě chodila do gymnázia,
žily též u rodičů, a Naděžda, která mně dala doporučení, byla přechodně mimo dům.
Býval jsem u nich často, avšak přemýšlel jsem, jednám-li správně, když jako zajatec
nemám vůbec možnost se aspoň něčím nebo nějak odvděčit. Proto jsem tam někdy
nechodil, avšak ukázalo se, že jsem správně nejednal. V takovém případě poslali
kočího se sáňkami nebo povozem, abych k nim určitě přijel. Jindy, docela znenadání,
sluha přinesl pro mne velký objemný balík, ve kterém byla prostěradla, přikrývky, polštář
a matrace z velbloudí vlny a zároveň spousta všelijakého jídla, které jsem rozdělil mezi
kamarády.
Když jsem v zimě přišel k nim a sám hospodář, starý Nikita Vasiljevič Ostrouchov,
byl doma, rozmlouval se mnou a sděloval mně různé soukromé záležitosti. Říkal, že
několik desítek verst od města má statek, říkali tomu „zaímka“, rusky „ɜаимка“, tam že
má určitý počet desjatin půdy (1 desjatina = 1,0925 ha), kterou již dříve při osídlování
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kraje dostal od státu bezplatně. Vyprávěl, co se mu tam rodí, jaké má
ostatní hospodářství. Ukazoval mně všelijaké přístroje, např. na měření
vlhkosti zrna, a jiné, nepamatuji si již jaké. Na statku měl chov koní,
kterých měl v té době přes tisíc kusů, hřebce, klisny i hříbata, asi tři tisíce
krav, býků a telat, ovcí, prasat, a různé drůbeže tolik, že přesný počet nevěděl. Jednou
prý to zkoušel počítat, ale nechal toho, to se prý spočítat nedalo. Režie s tím byla
nepatrná. Celé léto se stáda pásla a na zimu připravil tolik píce, že by uživil stáda
dvakrát větší.
To byla pro mne čísla, která jsem sotva chápal. U nás doma bylo měřítko docela jiné.
V hospodářství byli obyčejně dva tažné, nanejvýše čtyři koně, a to měl ve vesnici málokdo. Avšak tisíc koní, to bylo k neuvěření, a také, kdybych to doma třeba otci vyprávěl,
nevím, zda by tomu věřil, ačkoliv to byl člověk zkušený, byl ve světě a ledacos viděl.
Při svém vypravování často vzpomínal na Itálii, na města Verona, Piacenza a Padua,
neb dlouho sloužil v rakouské armádě a ve zmíněných městech měli posádky. Když
se v r. 1866 bojovalo u Hradce Králové, bojovalo se současně i v Itálii, kde u Custozzy
rakouský arcivévoda Albrecht porazil italského krále. V rakouské armádě byl tehdy i
můj otec. Bylo mu 21 let, měřil 175 cm.
Dotázal jsem se svého hostitele, jaký měl užitek ze svých stád. Prodalo se prý
všechno. Staré koně odprodával Tatarům, kteří konzumovali koňské maso, a vepřové
jakož i hovězí dodával na místní trh; maso skupovala též dánská exportní společnost,
která měla na Sibiři zastoupení. Zmražené maso se vozilo na saních, kterých bývalo
až dvě stě, do Semipalatinsku a odtud po železnici do přístavu a pak lodí do Evropy.
Zatímco jsme se s hospodářem bavili, nastala doba večeře. Pro jídelnu měli zařízenou
velkou místnost, ve které byl stůl asi 5 – 6 metrů dlouhý. Hostů bývalo každodenně
několik, takže v jídelně se nacházelo někdy dvacet i více osob, kromě dětí, které jedly
zvlášť. Potraviny bývaly většinou z vlastní farmy a všeho v hojném množství. Napřed
se nabízely zákusky jako lososový kaviár (červený) a černý kaviár z jesetera „паюсная“,
losos solený nebo marinovaný, všemožné ryby, kterých tam bylo miliony, rybičky,
sardinky, šproty, různé druhy domácích salámů, šunka, domácí tlačenka a jitrničky
(jelítka tam neznali), vařená vejce, vepřová a hovězí pečeně, pečená kuřata, husy,
kachny domácí i divoké, bažanty, koroptve, zajíci, různé omáčky, másla celé hroudy,
chléb bílý a černý, tvaroh, a více si nepamatuji – to všechno studené.
Potom byla na programu teplá jídla. Neustále nabízeli to neb ono, pobízeli – vezměte
si tohle, nebo tamto, přicházeli s plnou mísou, kladli jednoduše na talíř a měl jsem co
dělat, abych ty porce dopravil do mého, od dřívějšího hladovění scvrklého žaludku.
Člověk nevěděl, jak to u nich chodí, muselo se od všech jídel aspoň něco ochutnat,
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aby se neurazili. Býval u nich někdy jeden rakouský hejtman, jmenoval se Eckert. Ten
měl vždy u sebe slovník, neboť „po rusky ni A, ni B neuměl“. Měli ho též rádi, ačkoliv si
málo rozuměli, avšak měl určitou přednost; hrál totiž dobře na klavír a byl proto vítaným
hostem. Tento hejtman míval též obavy, jak se s nabídnutou večeří vypořádat. Po syté
večeři postavili na stůl ruský samovar a podával se čaj. Zase nabízeli domácí pečivo,
jako koláče, vdolky, koblihy i dorty, džemy. Medu ze svých včelstev bylo na stole, co
hrdlo ráčilo, smetany a másla též a nějaké zákusky, jako obložené chlebíčky, různé
druhy sýrů, sladký tvaroh a jiné. Během masopustu se pekly „bliny“, to byly lívance
z pohankové mouky. Balily se na způsob palačinek s kaviárem a polévaly se hojně
rozpuštěným máslem nebo smetanou. Na Štědrý večer byla zase vánoční jídla, již si
nepamatuji, co to bylo, neboť tento svátek bývá jen jednou za rok. A tak, pokud jsem
žil ve městě, se to stále opakovalo jako na kolotoči. Bývaly případy, že jsem na krátkou
dobu vyjížděl s nějakou expedicí, avšak po návratu jsem musel zaujmout své dřívější
místo jako člen rodiny. K velké lítosti se musím zmínit o tom, že jejich nejmladší
dcera Klavdia na jaře 1918 zemřela prý na TBC. Vypadala úplně zdravá a vzhledem
k tamnímu podnebí tato diagnoza neodpovídala skutečnosti, neboť tuberkulozní nemoc
se tam vůbec nevyskytovala. Snad to mohla být jiná příčina (např. nešťastná láska) !
V zimě jsme korporativně chodili na kluziště, nebo jsme si pronajali, obyčejně v neděli
odpoledne, každý samostatné sáňky s koněm na hodinu nebo i více a jezdili jeden za
druhým po určitých ulicích kolem dokola. To tam byla zimní promenáda, jezdily tak
desítky saní kolem zevlujícího zástupu diváků. Anebo jsme chodili na břeh řeky Irtyš
sáňkovat. Ovšem mohli jsme dělat jen to, co jsme měli dovoleno, neboť jsme podléhali
ruskému řádu a za neposlušnost nebo jiná provinění byly ukládány neobvyklé u nás
tresty, jako např. stát 2 hodiny se zátěží 10ti cihel, nebo sedět hodinu v dřepu apod.
Nehledě však k tomu, bylo pro nás velkým štěstím, že jsme se dostali do krajů ještě
málo prozkoumaných a osídlených, kde byla vyživovací situace daleko
příznivější než kdekoli jinde v Rusku, a hlavně, že to bylo daleko od
centra a nechali nás tam v klidu žít a trávit zajatecké časy. Chtěl bych
se ještě zmínit o tom, že v cele, ve které jsem nějakou dobu přebýval,
byl před několika desítiletími (nyní již více jak před 120 lety) vězněn
ruský spisovatel F. M. Dostojevskij za protistátní činnost. V roce 1849 byl členem
revolučního spolku, jehož členy při jedné ze schůzek překvapila policie a všechny
zatkla. Mnozí, mezi nimi i F. M. D., byli odsouzeni k trestu smrti. Těsně před popravou
mu byl trest smrti změněn na žalář (катopгa). Ve vězení byl čtyři roky a pak byl
osvobozen. Jisté je, že až sem musel jít z Ruska pěšky, neboť v tu dobu ještě
železnice na Sibiř nevedla a dle tehdejšího zvyku odcházeli trestanci na Sibiř,
v zimě nebo v létě, v transportech pěšky pod dozorem policie nebo vojska.
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Zaměstnání a nové známosti
Ve městě nebylo žádné hudební těleso, proto byl na popud hejtmana Eckerta sestaven
ze zajatců-hudebníků orchestr, jehož dirigentem byl sám hejtman. Byli v něm zkušení
hudebníci, např. z hornických kapel na Kladně anebo z Ostravy. Koncerty ve prospěch
Červeného kříže byly obecenstvem hojně navštěvovány a konaly se každou sobotu
a neděli. Velitel tábora, poručík Balkašin, milovník hudby, činnost orchestru velmi
podporoval. Pamatuji se na jednoho Kladeňáka, jmenoval se Soukup (bohužel tam
zemřel), který tloukl buben, bubínek a činely. Paličky při hře vyhazoval do výše a zase
je chytal; to byla pro velitele tábora zajímavá podívaná, seděl blízko něho za kulisami
a pozoroval, jak to dělá.
Hrávali jsme rovněž k tanci, a to vždy po každém koncertě, jindy v důstojnickém klubu,
nebo vojákům, též v gymnáziu nebo i na svatbách. Po VŘSR jsme účinkovali dokonce
na tatarském večírku, kde ženy a dívky byly již bez závojů. Avšak museli jsme napřed
nápěvy jejich písní odposlouchat, zapsat do not, abychom se strefili, neboť jejich
písně byly málo melodické. Abychom stačili vyhovět všem, kdo měl zájem, rozdělil
se orchestr na dvě skupiny a každá skupina hrála samostatně. Dirigenti orchestru
se střídali. Po Eckertovi, který nějak zmizel, ani nevím, co se s ním stalo, byl Šťastný
z Plzeňské opery a po něm J. Holý. Na piano hrával prof. Rudolf Macháček, který řídil
i pěvecký sbor. Poněvadž jsme se do ubytovny vracívali pozdě v noci, velitel tábora
dovolil, že můžeme bydlet soukromě ve městě. Proto jsem se z pevnosti odstěhoval
do soukromého bytu, kde jsem se velmi pěkně a dobře zařídil. Měl jsem všechno
dosažitelné pohodlí, bylo tam čisto a též jsem se tam stravoval.
Naproti stál dům místního představeného mešity – imáma, s kterým jsem se dobře
znal. Ten, když mě viděl, vždy mne zval na návštěvu, obzvláště na jejich svátky, jako
Kurban Bajram apod. Doma nosil na hlavě vyšívanou tatarskou čepičku – tjubetějku.
V přijímacím pokoji kromě malého nízkého stolku nebyl žádný nábytek. Na koberci bylo
rozloženo několik barevných polštářů, na kterých se sedělo. Moc pohodlné to nebylo
mít nohy zkřížené a sedět takto třeba pár hodin. Podle toho, jak dlouho se to dalo
vydržet, se řídila i délka návštěvy. Hostil čajem a různými orientálními pochoutkami.
Měl v harému čtyři ženy (muslimské náboženství více nepovoluje), které obývaly v tom
domě dva velké pokoje oddělené chodbou, aby nepřišly s cizími lidmi do styku, když
byly doma bez „čačvanů“ (závojů). V manželských právech si byly rovné. Pozoroval
jsem je často, když ve dvoře pracovaly, neb staraly se asi o deset krav, vůbec neustále
něco dělaly, praly prádlo snad obden. Prádlo k praní nosily v nějakých nádobách nebo
koších na hlavě k řece Irtyš. Tam je nějakým mohutným kyjem vyvalchovaly, potom
v tekoucí vodě vymáchaly a vyždímaly, uložily do košů a vraceli se husím pochodem,
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tváře zahalené, domů. Neustále nosily jen černá a tmavá roucha, zvané „feredže“.
Nikdy jsem jim do tváře neviděl, ani jsem neměl příležitost se podívat do harému
dveřním okénkem. Když šly po ulici úplně zahalené, a to i v parném vedru, vypadaly
jako strašáci.
Kromě již vzpomenutého imáma býval jsem též návštěvou u nižšího duchovního
muezzina neboli „aranči“, který pětkrát denně vystupoval na minaret a volal věřící
k modlitbě. Zavedl mě jednou do mešity; musel jsem se zout jako pravověrný,
neb podlaha byla vystlána koberci. Na hlavu mně půjčil tjubetějku. A tak zatímco
muezzin byl na minaretu, vzýval jsem Allaha slovy: „Allah, Allah, Allahu, Juh SalaamSalaam. Allahi Akbar“; co jsem měl a mohl jiného dělat. Chtěl jsem být se všemi
božstvy za dobře. Masalam malejkam!
Když jsem již bydlel ve městě, využili toho i mužíci z
okolních osad a vesnic, kteří přicházeli nebo přijížděli ke
mně s prosbou, abych jim psal adresy na balíky, odesílané
prostřednictvím Červeného kříže do Německa nebo
Rakousko-Uherska, kde měli příbuzné v zajateckých
táborech. Ačkoliv jsem za tu práci od nich nic nežádal,
přece mně platili, kdo čím chtěl. Dávali např. funt (450 g)
másla, nebo kuře, slepici, funt nebo i více prvotřídního
medu, vejce, v zimě přiváželi i maso zmražené a též i
peníze. Moje bytná měla neustále plnou spíž, aniž by
musela nakupovat. Za tu hravou práci to byly vskutku velké
odměny. Cukr, kterého byl nedostatek, jsem si zaopatřoval
zase jinou cestou, takže jsem zásoboval i kamarády.
Za nějaký rok jsem znal skoro celé město. Byl jsem zván do rodin, avšak byli jsme tam
většinou všichni mladí, a proto jsme více pozornosti věnovali ženskému pohlaví. Mezi
mnoho jiných dívek, s kterými jsem se občas stýkal, bych zařadil svou dobrou přítelkyni,
Naděždu Orestovnu Kostjurinu. Studovala též na gymnáziu v Semipalatinsku. Na
svátky a na prázdniny přijížděla domů. S ní jsem si dopisoval. Na každém jejím listu
byly vždy překrásné perokresby. Schovával jsem si je, avšak jak se dalo očekávat,
jsem je buď ztratil, anebo zanechal před svým odjezdem u známých. Její starší sestra
Olga byla ředitelkou místního dívčího gymnázia. Otec měl menší továrničku, avšak
nepamatuji se, co vyráběl, jen vím, že tam byly frézy a vedle měl železářský obchod.
Měl též moderně zařízené kino. Z jiných si vzpomínám na gymnazistku Aleksandru
Kudrjavcevu, dále Tamaru Lopuchinu, Marusju Piskunovu, poštovní úřednici, která
hrozně ráda tancovala tance Hiawathu a Oiru, potom Tatarku Fatimu Abdulovu, dále
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Kozlovu, Chotimskou, Makarčukovu, Sjerovu, Puškarjevu, E.V. Lokotko a jiné, jejichž
jména jsem již zapomněl.
„24. března r. 1916
Na dobrou nezapomenutelnou
pamět mému drahému Lorencovi.
Vzpomínajíc na šťastné chvíle...
Nezapomínej na svou vzdálenou
přítelkyni, která pořád na tebe myslí
a čeká na tvůj návrat. Miluji tě [?]
Tvá L.“

„Lorencovi, na dobrou památku, vzpomínajíc minulých šťastných
dnů ze studené Sibiře. od Lízy L. 18. prosince 1918 s.s.
Šťastný nový rok - přeji zdraví a štěstí v Novém roce...“
(Fotografie - E.V. Lokotko.)

Na jednu dívku jsem nezapomněl ani do dnešního dne. Bylo jí tehdy 18 let a chodila do
gymnázia. Jmenovala se Feofania Vasiljevna Kodinceva. Velmi dobře ji znal též prof.
R. Macháček, který ji dával hodiny klavíru. Bydlela s rodiči naproti náměstí, kde měli
velký dřevěný dům s verandičkou. Vlasy měla černé jako uhel a pleť i v zimě tmavou
jakoby sluncem opálenou. Často mě zvala k nim do rodiny; moje bytná byla s ní
příbuzná a dělala mezi námi doručovatelku psaníček. Chodíval jsem k nim dosti často
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a pamatuji se, že mě v masopustě hostili večeří, ke které kromě obyčejných nějakých
jídel předložili výborné bliny (lívance) se smetanou a máslem, které jsem velmi chválil.
A tak vždy, když jsem k nim přišel, připravili tyto lívance
zvlášť pro mne.
„Milý Laurenc Vladimirovič, [?mělo by být Ignatěvič]
Jestli Vás můžu vidět dnes, přijďte k nám teď.
Chtěla bych Vás vidět.
Feofania
Jestli to nejde teď, dnes v 9. hodin budu čekat doma.“

Jednou se té dívce přihodilo něco s prstenem; vypadl kámen a bylo třeba tento znovu
do prstenu zasadit. Z ruských zlatníků tam nikdo nebyl. Všichni byli u vojska, avšak
měl tam dílničku zajatec Čech, nějaký zlatník Vojtíšek. Pracoval soukromě, dělal nové
věci a samozřejmě prováděl i opravy. Zlata tam bylo dost, a když dělal něco nového,
nějaký šperk nebo prsten, vždy mu několik gramů zbylo a ty zbytky mně prodával.
Ačkoliv jsem s ním ohledně opravy prstenu předem nemluvil, nabídl jsem se, že to
zařídím a prsten mu dám do opravy. Za nějaký čas jsem si přišel prsten vyzvednout,
avšak byl jsem náramně zklamán, neboť náš Vojtíšek mně oznámil, že měl s ním
smůlu. Při práci prý docela nedůrazně klepl kladívkem, zasáhl kámen, od něhož se
kousek odlomil, takže již nebyl k potřebě. S tím jsem přece nemohl k té dívce přijít a
vyprávět jí o nehodě. Naopak, mně záleželo na tom, abych jí vyhověl a prsten jí přinesl
již opravený. Bylo mně z toho na nic. Byl to žlutozelený kámen chrysolit (olivín) a jak
jsem slyšel a také četl, do prstenů se používají jen ty nejlepší kusy, které pocházejí
z ostrova St. John’s Island v Rudém moři. Kdyby to bylo někde ve velkém městě, kde
je více zlatníků, snad by se mohlo něco podniknout, ale hledejte takový polodrahokam
ve vyloženém zapadákově. Ale přece se stal zázrak. Zahlédl jsem na nějaké poličce
malou krabičku plnou všelijakých kamenů; hledali jsme mezi nimi aspoň nějaký, který
by byl podobný tomu odštípnutému, a měli jsme štěstí. Našli jsme jak zbarvením, tak i
vzhledem a tvarem takový, jakým byl originál. Teď už si Vojtíšek dal záležet, šikovně
kámen zasadil, prsten jsem slavnostně odevzdal a jak bylo vidět, velmi jsem se
zavděčil. Ten odštípnutý kámen mám zde u sebe a připomíná mně celou tu historku.

94

Jestliže ta dotyčná žena je dosud naživu (mohlo by jí být 68 let) [nyní by jí bylo 118 let
v 2018], při pohledu na ten prsten zajisté na mne vzpomíná.
Na vánoční a velikonoční svátky tam bylo zvykem osobně blahopřát k těmto událostem.
V každém domě resp. rodině se muselo chvíli posedět, ochutnat nabídnutá jídla ev.
něco vypít a vést zbytečné sváteční řeči. Při jedné gratulační návštěvě mně rovněž
nabídli kousek ořechového dortu. Když jsem se pokoušel kousek sníst, zjistil jsem,
že tam musela být i skořápka, patrně rozemleta nedopatřením; hostitelé asi o tom
nevěděli, neboť dort nebyl ještě načatý. Říci jsem to nemohl, a vždy jsem čekal, až
se nikdo nedíval, přiložil jsem na ústa kapesník, jako bych kašlal, abych se toho sousta
zbavil. Pamatuji se dobře, u koho to bylo, ale nechci to prozradit.

Ve městě se dostalo skoro všechno koupit, jen o teplé oblečení byla dosti velká
nouze. Náhodou jsme se dověděli, že společnost Mezinárodního červeného kříže
pod předsednictvím švédského hraběte Bernadotta organizovala peněžní sbírky ve
prospěch válečných zajatců. Za sebrané fondy opatřoval Červený kříž teplé prádlo,
ponožky, svetry, rukavice, nákoleníky, šály, čepice a jiné předměty teplého oblečení.
Každý takový soubor byl zabalen do krabice z tvrdého kartonu.
Velká zásilka takových krabic (ne prázdných) došla patrně též do
Ruska. Dověděli jsme se to z novin, načež jsme požádali velitele
tábora, aby z ústředí v Petrohradě telegraficky vyžádal příděl i
pro místní válečné zajatce. Po obdržení zásilky jsem též dostal
jeden soubor teplého oblečení, který mně náramně přišel vhod.
Z domova jsem si vyžádal zaslání černého obleku. Balík došel, avšak po rozbalení
jsem zjistil, že došly pouze kalhoty a vesta. Domnívám se, že sako bylo na celnici
přibaleno cizí, barvy nahnědlé, avšak docela nové, a hlavně dobře mně slušelo. Obuv
se posílala ve dvou různých zásilkách, napřed třeba pravá a potom levá bota. Bylo totiž
nebezpečí, že by si kompletní obuv mohl někdo na úřadech přivlastnit, kdyby byl celý
pár pohromadě. Jednalo-li se jen o částečné obutí, nikdo neprojevil zájem. Od sestry
jsem dostával sdělení, že mně poslali to neb ono, a dotazovala se, zda jsem to obdržel.
Poslali mně z domova (rozuměj matka) třenou bábovku, která byla na cestě 4 měsíce
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a došla úplně neporušená. Též pečenou husu, zalitou v sádle, jsem obdržel. Chutnala
docela dobře, ale takovou pomoc jsem neměl zapotřebí, neb na stravu jsem se v zajetí
měl lépe než doma, o čemž příbuzní nemohli nic vědět.

Místní zvláštnosti a zvyklosti
Vchod do každého domu měl zvenčí krytou verandičku, kde byly lavičky a v létě
se tam mohlo sedět a pozorovat pouliční ruch. Kuchyně byly úplně oddělené a s
obývacími místnostmi spojené chodbou. U každého domu byla postavena většinou
docela jednoduchá lázeňská místnost – finská sauna. Tam byly dvě kádě se studenou
a horkou vodou a pryčna. Z velkých kamenů, které byly tak uloženy, aby mezi nimi
zůstal otvor pro odvod kouře, byla zrobena kamna, ve kterých se topilo dřívím. Kameny
se nahřály a sálaly teplo. Aby se koupající mohl potit, polévaly se vodou, která se ihned
měnila v páru. Rusové si zvláštními metličkami z jemného březového proutí šlehali tělo,
nato se myli a oplachovali vodou. Vedle místnosti, kde se myli, bývala ještě menší
komůrka pro svlékání a odívání. Tam se však netopilo a v zimě tam bylo jako venku.
V domě, ve kterém jsem bydlel, byla nádherná, čistá a prostorná sauna, a když se
připravovala lázeň, obyčejně každou sobotu, vždycky jsem měl přednost. Ve vesnicích
neměli takové pohodlí, měli sauny docela jednoduché, jednu malou místnost, svlékali se
venku i za mrazu. Oděv si pověsili na strom a šli se pařit. Když byli pořádně rozpařeni,
vyběhli na mráz, vyváleli se ve sněhu a šli se opláchnout; venku se zase oblékali. Já
osobně bych se takovým způsobem koupat nemohl.
Potíž byla s pitnou vodou, které byl nedostatek. Studní
bylo málo, protože půda byla kamenitá a voda se z
ní těžko dobývala. Čerpala se do dřevěných beček
podlouhlého tvaru a rozvážela se po domácnostech za
peníze. Obyvatelé bydlící blízko řeky brali vodu z řek
v létě i v zimě. Nosili si ji domů po dvou vědrech na
vahadle. Aby se cestou z věder nevylévala, dávali do každé nádoby malé dřevěné
prkénko, jímž se voda i při pohybu stabilizovala. Když jsem je pozoroval, jak celými
houfy chodili k řece pro vodu a znovu a stále se vraceli, připadalo mně to, jako by ti lidé
žili o celé století pozadu. V zimě si ovšem museli prosekat do ledu díru, když řeky byly
zamrzlé. Tato voda se podle mého názoru k pití nehodila a musela se převařovat.
Zda to všichni dělali, není mně známo; mezi zajatci bývali nemocní na úplavici nebo,
jak to náš lékař otypoval – na choleru – a někteří tam i zemřeli. Tvrdil totiž, že nákaza
vznikla od požívání arbuzů (melounů), čemuž jsem sotva mohl uvěřit. Z melounů se
konzumoval jen vnitřek, kde bacily nemohly být, a případy onemocnění byly jen
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ojedinelé. Proto byly ze stravy melouny vyloučeny, avšak naši lidé je jedli dál a nic jim
nebylo. Já jsem si tuto radu však vzal tak k srdci, že jsem melouny přestal jíst, a celou
tu dobu až do dneška, tedy přes padesát let, jsem je nikdy ani neochutnal. Myslím
však, že náš vojenský lékař, nadporučík Dr. Kulhánek, pravdu neměl, neb mu chyběla
praxe. Byl totiž v civilu zubním lékařem. Za to doporučoval pít jen převařené tekutiny,
zejména pivo ze sladu a chmele, které jsme odebírali z místního nevelkého pivovaru,
jehož majitelem a zároveň sládkem byl rodilý Čech. Avšak nestačil zásobovat všechny
zájemce, neboť neměl dostatek vhodných surovin.
Hospodáři si dělali v zimě zásoby ledu, který se jednoduše naházel do kryté, ze stran
uzavřené jámy, kam se sestupovalo po schodech. Lehce se kazící potraviny, uložené
do nádob, se pokládaly přímo na led. Teplý vzduch na led působil, tento postupně tál,
až úplně roztál, ovšem zůstala studená ledová voda. Byl to náramně primitivní způsob
chlazení.
Někteří hospodáři, kteří v tom měli zálibu, chovali koně, krávy, též vepře a drůbež.
Každý měl své vlastní spřežení, neboť při porovnání těch vzdáleností, které se zde
mnohdy musely překonávat, by pěšky nikam nedošel. Často jsem viděl jednu nebo
několik krav na ulici, nebylo to nic zvláštního, neboť vrata domů bývala přes den
většinou otevřená a různý dobytek se lehce dostal do ulic. Frekvence tam byla malá,
takže to celkem nikomu nevadilo. Kdo neměl doma krávu, musel mléko kupovat.
V zimě se např. mléko po dojení vlévalo do nádob určité míry, nechalo zmrazit, pak
se z nádob vyklopilo a prodávalo se třeba na trhu. Prodavači rozložili zmražené mléko
na ubrousek a zájemci si mohli vybrat podle velikosti, koupit a zabalit třeba do papíru.
Železnice do města žádná nevedla. Spojení se světem se udržovalo v zimě na saních
a v létě parníkem. Nyní, pokud vím, je již město spojeno železnicí se Semipalatinskem.
Do nedalekých uhelných dolů v Ridesku vedla jen úzkokolejka. Uprostřed města stála
požární věž (каланча), celá ze dřeva, jejíž stráže ve dne v noci pozorovaly celé okolí.
Jestliže se vyskytl požár, který stráže zpozorovaly, obyvatelstvo bylo upozorněno
zvoněním na zvláštní zvon. V každé domácnosti byla kytara, určitě s nějakou parádní
stuhou, která obyčejně visela na stěně; též se hodně užívala třístrunná balalajka.
Zvláštností tam byla celá řada, ovšem nepamatuji se na mnohé, musel bych hodně
a dlouho přemýšlet.
I mezi zajatci se během doby zakořenily různé zvláštnosti. Byli jsme někdy nuceni
chytračit, když se proti nám dosti neomaleným způsobem postupovalo. Tak, např.
když ruská vojska na frontě postupovala, měli jsme všelijaké úlevy. Avšak jakmile
ustupovala, byl zpřísněn dozor a mnohé z vymožeností byly zrušeny. Příčinou toho
97

byla i ta okolnost, že několik zajatců, vojáků i důstojníků, kteří nebyli hlídáni, z
města uprchlo s cílem dostat se přes poměrně blízké hranice do Číny (Mongolska).
Především byly zrušeny soukromé byty, které jsme museli opustit a nastěhovat se spolu
s kamarády do společného bytu, též v soukromém domě, najatém pro nás velitelem
tábora. Bylo nás pohromadě již 6 mužů, tedy usnadněný dozor. V partě byli: Dr. Boh.
Rohlík z Prahy, Josef Pešta, absolvent hosp. Akademie v Táboře, dále Václav Drmla,
abs. Reálky v Příbrami, Karel Loula, bankovní úředník, Ing. K. Kovács a já. Měli jsme
k dispozici dva velké pokoje a jeden malý pro stráž, oddělený malou chodbičkou.
Hlídali nás dva mužíci, záložní vojáci, kteří se čas od času střídali a někteří byli hrozně
dotěrní. Aby se do našich záležitostí nemíchali, dostávali od nás občas ¼ vědra, tj.
něco přes 3 litry domácího piva, které vařil z chmele, hrozinek, cukru a chleba známý
obchodník koloniálem, nějaký Kulikov. To pivo bylo silné jako vodka, která se po dobu
války nesměla prodávat. Někdy dostali vojáci i nějaké peníze na tabák, proto nás
nechali na pokoji; byli pořád opilí a bavili se ve své strážnici se ženskými.
Naproti v rohovém domě bydleli důstojníci. V létě jsme se s nimi chodili koupat do
řeky Ulby, která nebyla tak dravá jako Irtyš. Byl mezi nimi jeden mladík sportovec,
a podle jeho návodu jsme si před koupáním zacvičili prostná, načež on potom řídil
další program. Každý z nás si uvil z různého kvítí věneček, nasadil na hlavu a všichni
pak vešli do vody na místo, kde byl větší proud. Rozestoupili jsme se na nějakou
vzdálenost jeden od druhého, a když pořadatel dal povel k plavání, předříkával a my
za ním prozpěvovali všem známou písničku: „Pojďte, lidé, touto cestou, kde ty velké
hřiby rostou“ atd. Kolem jdoucí pozorovatelé se zastavovali a smáli se. Byla to pro
ně neobvyklá podívaná.
Dále jsme měli zakázány večerní vycházky a velitel tábora, ještě pořád poručík
Balkašin, v civilu soudce, často navštěvoval byty a prověřoval, zda jsou všichni
doma. Každý z nás měl známou ženu, s kterou se mohl nejlépe stýkat jen večer.
Proto jsme museli být vynalézaví, abychom se i večer dostali z baráku. Udělali
jsme z hadrů a slámy několik panáků, opatřili si masky a paruky. Panák se uložil
do postele, přikryl dekou, záhyby se poopravily a hlava se natočila tak, aby do
tváře nebylo moc vidět. Stráže vždy večer před spaním přišly na prověrku, a
když viděly, že každá postel je obsazena, bylo tudíž všechno v pořádku. Avšak
nestávalo se, že by všichni každý večer odešli. Ti, kteří zůstali doma, se
museli při nenadále kontrole, v posteli aspoň pohnout nebo zakašlat, aby zde
byl dojem, že jsou všichni doma. Jednou, již hodně pozdě večer, vedoucí tábora
skutečně přijel, svítil si baterkou na každou postel. Dva kamarádi byli doma, nějak
svou přítomnost projevili, a vedoucí odešel asi uspokojený, neb stráži vyslovil pochvalu.
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Při chůzi na ulici v noci musel být člověk velmi opatrný. Po městě chodily vojenské
hlídky a takový zajatec, ten se poznal na dálku jednak podle chůze a jednak podle
vojenského držení těla, a když byl zadržen, byly z toho další represálie. Proto, když
nebyla cesta volná, muselo se někde v tmavém místě čekat, až půjde nějaká ruská
společnost a nenápadně se k ní přidružit. Dr. Rohlík měl jednou smůlu a padl vojenské
hlídce do rukou. Byl oblečen v kirgizských šatech a vzbudil tím pozornost. Z hlídky se
oddělil jeden voják a přistoupil k němu blíže, aby se mu podíval do tváře. Ovšemže ho
poznal, neboť býval u nás občas strážným. Nic neřekl, zařadil se opět do hlídky a šli
dále. Nazítří však ten voják přišel k nám a divili jsme se, co u nás pohledává. Usmíval
se na pana Rohlíka, ptal se, jak se mu daří. Kamarád mu vsunul do rukou tři ruble a
incident byl urovnán. Nejlépe se chodilo večer na návštěvy, když byla silná sněhová
metelice nebo buran a nebylo vidět ani na pár kroků, neboť v takovou nepohodu hlídky
ze strážnice ani nevycházely.

Expedice do Altaje
Při jedné návštěvě u známých jsem se seznámil s dvěma bratry, ruskými geometry
z Omsku, kteří měli organizovat práce na stavbě silnice z Altajského kraje snad do
Mongolska nebo do Číny. Získali asi sto nebo i více válečných zajatců a potřebovali
lidi k provádění nivelizace a vedení administrativy. Blížily se prázdniny, kdy veškerá
jiná činnost následkem horka stála, proto se nás několik, nebo snad všichni z naší
party přihlásilo. Je to už velmi dávno a nevzpomínám si přesně, kolik nás odjelo.
Lodí po řece Irtyš proti proudu jsme přijeli do Malokrasnojarsku (dnes Narymskoje) a
odtud dále na vozech. Cíl cesty bylo městečko Katon-Karagai. Doprovázel nás menší
oddíl jízdních kozáků, kteří měli za úkol nás cestou hlídat a pak obstarávat jídlo a
noclehy. Několik kozáků s našimi kuchaři odjíždělo vždy asi o půl dne dříve, než se
celý transport dal do pohybu. Když jsme pak na určené místo přijeli, bývalo jídlo již
připraveno. Asi dvakrát jsme nocovali v přírodě, než jsme do Katon-Karagai dorazili.
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V těch krajích žil mezi ruským obyvatelstvem, stranou ve stepi, kočovný kmen Kirgizů,
kteří se kozáků hrozně báli a všechno jim dali, co od nich tito požadovali. Kozáci jim
např. přikázali, aby nám poskytli jurty nebo stany na spaní. Avšak kde oni je měli
vzít pro více než sto (?) lidí. Starali se, jak mohli. Postavili několik stanů,
a to bylo vše. Náhodou jsem stál u jednoho Kirgiza, který zatloukal do
země kolíky, přitom se neustále ohlížel a opakoval slova: каэак плохой
(kozák špatný). Kirgizové si na čistotu nepotrpěli, a když jsme si šli do
jednoho stanu lehnout, všude a ve všem plno hmyzu. Vyšli jsme ze stanu, láteřili a
škrábali si tělo. Rozhodli jsme se, že půjdeme spát do sena, které bylo blízko složeno
a patřilo Rusům. Mohu si představit, jak ti lidé potom nadávali, když uviděli, co jsme
z jejich sena udělali. Když jsme tam tak leželi, neustále se couraly kolem nás ženské
Kirgizky. Nebyly nijak zvlášť čisté a upravené, a zda se jejich touhy splnily, není mně
známo. U nich platil nepsaný zákon, že bylo nebezpečné využívat pohostinství Kirgiza,
neboť tento považoval člověka, kterého pohostil, za svého přítele a kdyby zavítal do
města, mohl se beze všech okolků u svého přítele ubytovat i s koněm, ev. se svým
doprovodem.
Za dva nebo tři dny našeho putování jsme přijeli do Katon-Karagai. V blízkém
sousedství byla kozácká vesnice – Altajskaja. Přes městečko Katon-Karagai protékala
říčka, pramenící v horách, se dvěma rameny; zda byly přírodní nebo umělé si již
nepamatuji. Po každé straně pěkné vozovky voda tekla úzkým, dosti hlubokým korytem
v šíři asi 1,5 metru, přímo před domy vystavěnými po obou stranách silnice. Jelikož
studny tam nebyly, čerpali obyvatelé vodu z těchto dvou potůčků. Voda byla průhledná
a čistá, hodila se přímo k pití. V tomto městečku jsme dostali nocleh v pěkném a
úhledném domě. Na podlahu nám ustlali velkou „košmu“, tedy plsť z válené velbloudí
vlny, asi 2 cm tlustou. Dávali ji pravděpodobně všem, kdo u nich přenocoval. Proto v ní
bylo bezpočet parazitů, že jsme tam nemohli vydržet. Vyšli jsme na dvůr, třepali oděv a
prádlo, a celý zbytek noci, který byl velmi krátký, jsme probděli na dvoře. Tedy počátek
se nezdál lákavý.
Kirgizi jsou příslušníci turko-tatarské skupiny mongolského kmene. Zabývají se chovem
koní, hovězího dobytka, ovcí, koz a velbloudů. Ve stepích tehdy kočovali. Za obydlí jim
sloužila jurta. Byl to přenosný lehký stan, používaný všemi vnitroazíjskými kočovníky,
kruhovitého půdorysu s kopulovitou střechou, sestávající ze dřevěné kostry a plstěného
pláště. Na pohled to byly chýše velmi nedokonalé, avšak stavěny byly pečlivě, aby
snesly a vydržely zuřivost zimních větrů a tíhu sněhu. Byly snadno přenosné a jejich
stavba netrvala déle než hodinu. Na nová pastviště se dopravovaly buď koňmo nebo
na velbloudech. Jurty nebývaly v nějakém větším seskupení, spíše roztroušené.
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Některé byly rozloženy dosti daleko od sebe, aby se jednotlivá stáda příliš nemíchala
a aby pastevci, kteří je hlídali, měli volný výhled do krajiny.
Vchod do jurty byl přehrazen závěsem, aby dovnitř nevnikala zima. Hned za vchodem,
někde stranou, byla uložena sedla, postroje a řemení. Na některých bývalo ručně
tepané kování ze stříbra, docela umělecky provedené. Vnitřek jurty měl jehlancový
strop z tyčí, pokrytý kůrou stromů a velkými rohožemi z dlouhé trávy. V takové chýši
panovalo přítmí. Nahoře uprostřed byl otvor, který zastával funkci okna a kudy též
ucházel kouř z velkého ohniště. Kolem ohniště uprostřed chýše se válely nádoby.
Ohřívání v nádobách se dělo tím způsobem, že uprostřed ohniště postavili železný
kruh, na němž byly připevněny kolem dokola háky. Na ně se věšely nádoby s obsahem,
který se měl ohřát. V létě se jídlo připravovalo před stanem. Chléb nepekli, ani neměli
kde, neboť půdu neobdělávali a mouku znali jen takoví, kteří byli ve styku s Rusy nebo
Číňany. Místo chleba připravovali z tvarohu placky.
Kolem ohniště stávalo několik prostých sedátek. Po zemi prostřeny, ovšem ne v
každé jurtě, byly velké koberce. Rovněž po stěnách byly rozvěšeny koberce, a na
nich zbraně, váčky na střelný prach, luky, šípy a rozmanité jiné drobnůstky. Vzduchem
čpěl ostrý zápach po kouři, kůžích a česneku. Lůžka bývala vysoko vystlaná kůžemi
všeho druhu, ovšem bez prostěradel. Jejich koně byly nevzhlední, ale za to vytrvalí.
Všichni koně jsou hodni obdivu pro své výkony. Nepohodu počasí, úmor dlouhých
pochodů, hlad i žízeň, zimu i vedro snášeli trpělivě. Obtíže, které by našeho
zhýčkaného koně zabily, překonávali téměř
hravě. Nevyžadují žádné zvláštní péče; o sebe
se dovedou postarat sami a najít si vše, čeho
potřebují. Byly sice menšího vzrůstu, což je
následek odebírání mléka klisnám, ale jejich oheň
v žilách svědčí o jejich přednostech. Koně mají
nápadně širokou hlavu s vystouplými čelistmi, asi
jako jejich majitelé. Srsť mají jemnou, měkkou
a hustou. V barvě převládají všechny odstíny,
avšak vraných je méně, za to jsou cennější.
S těmi se nepracovalo a nejraději byli používáni pro potěšení majitele a jeho rodiny.
Bohatý Kirgiz vlastnil někdy stádo koní, dobytka, ovcí a koz až do deseti tisíc kusů.
Seno připravovali jen takoví, kteří žili s Rusy nebo poblíže nich, jinak seno nesušili.
Nemohli by ho převážet do neurčitých dálek a po neschůdných cestách. Stáda si
potravu musela najít i v zimě sama. Ošetřovali výhradně jehňata, která se ještě
nemohla pást. Jim dávali na přilepšenou drobně sekané seno, které jen za tímto
101

účelem v nevelkém množství chránili. Kirgizové měli své náčelníky, jednoho třeba na
sto nebo i více jurt, a tvořili ajmaky. Náčelníci rozhodovali o všech místních otázkách
a sporech, týkajících se lovišť a pastvisk, uzavírali smlouvy a dohody se sousedními
ajmaky a ukládali pokuty za provinění, nepodléhající pravomocí soudního tribunálu.
Chodili pěšky velmi málo, více jezdili na koních. Když měli nějaké řízení třeba i ve
vzdálenějším městě, sebrala se dosti velká společnost, všichni na koních v jedné řadě,
obzvláště ve stepi a také ve městech, kde jim to šíře ulice dovolovala. Jejich koně
byli tomuto způsobu jízdy tak uvyklí, že když jsem chtěl zkusit, jak se na kirgizském
koni jezdí, neměl moc chuti se pohnout z místa. Klima je tam vnitrokontinentální,
to znamená chladné zimy s třeskutými mrazy a parná léta. Podzim a jaro jsou jen
kratičké. V létě v tom vedru, třeba při 40ºC ve stínu, oblékali kalhoty z beraní
kožešiny, vysoké boty, a na ně ještě zvláštní druh kožených přezůvek, beraní kožich
a kožešinovou čapku – ušanku. Každý jezdec měl vpředu sedla přehozený kožený
vak s kvašeným kumysem. Je to zvláštní lihovina, připravovaná kysáním a pálením
koňského mléka. Dělaly se tři druhy tohoto nápoje. Prvý, nejslabší, se nazývá u všech
Asiatů „čirah“, druhý, ten nejoblíbenější, „kirah“, a třetí je jako čistý líh. Pokračování
v pití tohoto by mělo v zápětí následek zatemnění mysli, a kdo není na tento druh
zvyklý, nemůže ho pít a také ho nesnese, neb v útrobách pálí jako vitriol. Na zastávce,
třeba někde v stepi, si taková kavalkáda udělá pohov, sundají se vaky s pitím a začnou
se vzájemně hostit. Zakusuje se koňské sádlo a nějaké placky. Místo sádla byl v
oblibě vařený ovčí tuk zvaný „kurďjuk“, který se tvoří u jednoho druhu ovcí v podobě
velkého tukového polštáře pod krátkým ocasem. Jedl jsem tento kurďjuk s hořcicí a
solí, chutná jako prvotřídní slanina.
Na delších cestách se zhusta přihodí, že se kůň dlouhou namáhavou jízdou otlačí,
což je pro něho velmi bolestivé. Příčinou toho je propocená, mnohokrát deštěm a
nepohodou promoklá, zdeformovaná kůže sedla, která vysýchajíc tvrdne a smršťuje
se. Tím vzniká mnoho nepravidelností, tvořících ostré záhyby a uzly, které pohybem
jezdcova těla působí koni odřeniny. Žádný jezdec nemůže se sebou brát na dalekou
cestu více než jednoho koně. Nemůže si jej tudíž vyměnit a přece na něm musí jet.
Proto si pomáhá starým, ale osvědčeným prostředkem. Uloví drobného živočicha
(králíka, sysla nebo veverku) a stáhne jej. Vloží jeho maso pod sedlo v ono místo,
kde se ukázalo zranění. Tíží jezdcova těla, jakož i teplem takto vznikajícím, vyměšuje
se tuk a krevní šťávy z čerstvého masa, které jednak hojí rány, mírníc pocit bolesti, a
jednak vstřebáním tuku do kůže sedla činí jej vláčnějším a měkčím.
Z městečka Katon-Karagai jsme vyjeli časně ráno. Povozů byla celá řada, neboť měřiči
vezli různý inventář. Brzy jsme zavítali pro změnu zase do ruské vesnice, která se
102

jmenovala Trojeglazovo. Mohlo tam být asi 300 obyvatel, dědina byla velmi bohatá, a
jak jsem se přesvědčil, všichni měli stejné příjmení – Tpоeглaзoв. Kdysi se tam usídlil
nějaký lovec Trojeglazov, měli s manželkou děti, které se ženili mezi sebou, až z toho
vyrostlo celé plemeno (klan) a osadu pojmenovali týmž jménem.
Potom následovalo místo pod horským pásmem, říkalo se mu Čingistajský piket. Byl to
velký komplex pěkných poschoďových cihlových budov červené barvy, čemuž jsme se
divili, že v takovém zapadlém koutě stavěli cihlové domy místo dřevěných. Měla to být
škola s internátem. Tam se soustřeďovali školáci z celého okolí a byli tam ubytováni.
V tom místě, kromě několika chatrčí, žádná vesnice nebyla. V této škole jsme
přenocovali, spát jsme však museli na dřevěné prkenné podlaze, protože postele
byly krátké, jako pro děti.

Přechod přes horský hřeben
Úpatí hřebene jižního Altaje bylo od internátu vzdáleno asi dva kilometry. Dole čněly do
nebetyčné výše obrovské kolosy pralesa. Rostly tam mohutné duby a buky v rozměrech
nikdy dosud nespatřených, překrásné štíhlé, rovně rostlé modříny a jedle, též
neobyčejného rozměru, rozložité cedry a bělokoré břízy. Stály tu jako němá věčná
stráž beze směny a vzbuzovaly hrůzu. Do této nádherné zeleně jsme měli vkročit. Ze
skalních otvorů zurčely drobné praménky křišťálově čisté vody. Kolem dokola jen moře
lesů a prostupujících je skalin, zakrývajících jakýkoliv výhled, všude přítmí. Ve větvích
stromů skotačila celá hejna velkých tmavošedých veverek a menších tygrovitě žíhaných
veverek pruhovaných, zvaných „burunďjuk“ (Tamias sibiricus). Přes tento horský masiv
jsme měli přejít do údolí na druhé straně.
V čele průvodu byl znalec tamních krajů, místní obyvatel a lovec. Místy byla zřetelně
vidět cestička, která se zase brzy ztrácela, neboť deště a lijáky ji úplně zahlazovaly.
Následkem toho, že ještě nebyla sezóna a tudíž byla zřídka užívána, zarůstala mechem
a v některých místech ji nebylo znát. Přibližný směr se poznal jen podle vykácených
stromů. Byla to nesmírně obtížná a namáhavá cesta. Naše tlumoky a jiná zavazadla
byly naloženy na koně, a nemohl jsem tenkrát pochopit, kde sehnali tu spoustu koní,
kteří nesli náš majetek. Inu, kozáci se postarali i o to. Všichni jsme šplhali jeden za
druhým, a kde to bylo možné, zachycovali se stromů a podrostu. Avšak jaká to byla
chůze! Klopýtali jsme přes nesčetné překážky, vyčnívající kořeny a též balvany.
Zamotávali jsme se do nějakých neobyčejně pevných provazů plazivé trávy, kterou
jsme museli rvát rukama. Vyžadovalo to opatrnosti a nadlidské námahy, aby člověk
v tom někde neuvízl se zlámanou nohou. Kromě všech útrap jsme museli odklízet bůhví
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jak staré zátarasy, aby koně mohly projít. Mnohde ležely obrovské kmeny, vyvrácené
buď stářím nebo posledním uragánem, a byly navaleny přes sebe jako umělé záseky.
Došli jsme na dosti prostornou otevřenou mýtinku, kde jsme zpozorovali, že se obzor
černal mrakem hustým jako saze. Zanedlouho se ohlásil blesk a zlověstný řev hromu;
vypadalo to, že bude bouřka. Strašlivé hromobití, jež následovalo, nelze vylíčit,
obzvláště v horách působí děsivě. Do všeho toho řval zběsilý uragán, ohýbaje
nejsilnější pně k zemi, jakoby to byla pouhá stébla slámy. Koruny stromů se ohýbaly
jako vrbové proutí a k dovršení hrůzy se spustil prudký liják. Do tohoto nepopsatelného
řádění zněl třeskot lámajících se stromů. Právě v tu dobu nám přálo štěstí, neboť jsme
náhodou dorazili na plošinu, kde stály mohutné cedry. Byly to nejkrásnější stromy
tamních lesů, které rostou ponejvíce v malých skupinách nebo i ojedinělě; za to
dosahují úctyhodných rozměrů. Kůra jejich kmenů je hladká jako kůže hada, silné
rozsochaté větve rostou vodorovně nad sebou. Jsou rozložité, porostlé dlouhým,
jemným jehličím, a hlavně skýtají dobrou ochranu před nepohodou. Jsou krásně rostlé,
mohutné a jejich sametově hebké jehličí oku přímo lahodí. Pod těmito cedry jsme našli
jakýsi úkryt. Celou tu cestu jsem měl při sobě svinutý plášť a jeden díl nepromokavého
stanu 1,5 m2, který mně dobře posloužil, takže jsem nezmokl. Za nedlouho nebylo již
ani potuchy po nedávné zkáze, jen celá řada čerstvých pahýlů trčela k nebi. Všude
ležely haldy zurážených větví, vývratů a roští. Taková místa se pak musela obcházet,
neb nebyl čas na úklid tohoto roští.
Jinde se nohy bořily do deštěm podmočené prsti, v níž se to smeká a klouže, a kde
se mimoto promáčí obuv. Pevná půda byla místy kamenitá, neschůdná, nebo jsme
se bořili do měkkého mokrého mechu. Kde rostly skupiny cedrů, byl prales prořídlý
a schůdný, neb pod nimi podrost tolik nebují. Pod hustou klenbou pralesa panovalo
příjemné teplo, prosycené výpary tlejících dřevin a silnou omamnou vůní pryskyřice,
stékající po rozbrázděné kůře. Pozorovali jsme, že kořeny vyvrácených stromů netkví
tak hluboko v zemi, jak by to žádala jejich síla a velikost; proto vichřice, řádící tu dosti
často strašlivou silou, je snadněji vyvrátí.
Čím výše jsme stoupali, tím více hustý prales řídl a na místě jedlí, modřínů a buků
a ojedinělých cedrů, objevoval se nízký porost mlází se zakrslými borovicemi. I ten
poznenáhlu mizel, neb jsme vkročili do zasněženého pásma. Na místě křovisk se
objevovala písčitá pole, posetá drobným kamením, stále se sesouvajícím pod nohama.
Zde byla jen písčitá a kamenitá poušť. Tam jsme udělali delší zastávku, uvařili čaj a
snědli studenou masovou konzervu. Chýlilo se již k večeru. Vypadalo to, že budeme
muset přenocovat v lesích, což by byla hotová katastrofa. Citelné ochlazení vzduchu
zvěstovalo, že jsme ve velehorských výškách. Země tu byla chladná, až ledová. Na
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rozprýskaných sežehlých krajích rostlo jen málo zakrslých boroviček a vyhublá kleč.
Po celé délce temene ležela špinavě šedivá hladina sněhové laviny. Byla tu třeskutá
zima; ledový vítr skučel po hřebeni a pronikal až do kostí. Nahoře zůstat nebylo
rozhodně možné. Člověk zůstavší tu nahoře bez tepla a žádného ohně musel by
zešílet zimou, kdyby nezmrzl. Oněch několik hubených křovisk by nestačilo k udržení
ohně nebo i více ohňů ani na půl hodiny. A co potom. Zpět dolů to bylo také nemožné;
předně to bylo již daleko do hloubi pralesa a cestou by nás pohltila tma. Bylo
rozhodnuto, že bude třeba se odvážit k sestupu do údolí. Tam byla zřetelně znát již
pěkná cestička. Opatřili jsme si každý již dříve pevnou a delší hůl k podpoře stoupání,
která se nám nyní dobře hodila, abychom se jí mohli případně zadržovat. Terén byl
bez lesů, cesta schůdná, nebylo tam již zvlněných ploch a svah tam byl pozvolný. Také
povrch byl stále tvrdší a hole nalézaly na tvrdém povrchu dostatek opory. Dolů jsme
přišly za soumraku. Jídlo bylo již připraveno, rovněž horký čaj, takže se všichni nasytili
a rozmístili po rozlehlých jurtách již pro nás připravených.
V údolí bylo jezírko, z něhož vytékal malý potůček, vlévající se asi 200 kroků níže do
většího potoka. Na vysokých hřbetech horských útesů se bělal a žlutil sníh. Jeho
drobné krystalky nebo vločky se jiskřily v jasu slunečních červnových paprsků jako
duhový pás. Zde v údolí byla malá osada, pouze tři domy, kde žili Rusové, a jmenovala
se Tarbagatai. Měli jsme dva dny volno. Po příchodu zašel jsem do jednoho z těch
tří domů, neb jsem zahlédl na dvoře krávu, a požádal je o trochu horkého mléka. Po
přenocování v chladné jurtě mně nebylo zrovna dobře. Nabídli mně s velkou ochotou
bezplatně pěkný hrnek mléka, k tomu chléb s máslem, takže jsem se pořádně zahřál.
Stejně jsem se necítil zdráv a řekl jsem si, že s transportem dále nepojedu. Konečný
cíl byla asi deset kilometrů vzdálená vesnička – Alti-Kis. Když jsem se o tom
vedoucímu celé výpravy, geometru Perstruzovi, zmínil, přemluvil mne, že mě nutně
potřebuje, abych jel s nimi. Opatřil mně koně se sedlem, abych se k transportu mohl
připojit. Všude v těch krajích byla jen nepatrná kolonizace. Většinu obyvatelstva tvořili
původní domorodci – Asiati, náležející vesměs ke žlutému plemeni, jen místy se
vyskytovaly docela ojediněle ruské rodiny nebo i menší osady.
Ráno jsme jurty opustili a nastoupili další cestu. Alti-Kis je název kirgizský a v
překladu znamená „šest děvčat“. Bylo tam pouhých šest domů a v každém domě
mladá dívka. Kirgizové podle počtu děvčat pojmenovali i osadu, aby se mohli na
cestách snáze orientovat. Cesta, vlastně jen úzká stezka ve stráni, vedla podél hluboké
strže, kde dole tekla dravá říčka. Chodec musel dávat dobrý pozor, aby neuklouzl a
neskončil v ní. Jel jsem na koni za geometrem, kůň nebojácně vyšlapoval. Byl asi na
takovou cestu zvyklý, pravděpodobně nešel tam poprvé. Později jsem zpozoroval, že
kůň se stával neklidným, a nevěděl jsem, co je toho příčinou. Stále sebou pocukával,
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zastavoval se, oháněl se ocasem, ačkoliv žádné mouchy nebo ovádi nedotíraly,
až jsem nakonec příčinu zjistil. Kluci, co šli za mnou, si uřízli dlouhé pruty, na konci
kterých nechali několik lístečků, udělali si z toho metličku a tu koni v chůzi strkali mezi
nohy a lehtali ho na břichu. Proto se kůň neustále ježil a ošíval. Nakonec, abychom
i s koněm do strže nespadli, jsem slezl a vedl koně celou další cestu za uzdu. Šli
jsem směrem k jezeru Markakol; dále na jih k jezeru Zajsan, odkud vytéká řeka Irtyš.
(Připomínám kvůli orientaci).
Po příchodu do osady Alti-Kis nastěhovala se naše skupina do jednoho ještě
nedokončeného domu. Byl úplně prázdný, měl jeden pokoj a malou chodbičku.
Udělali jsme z prázdných podlouhlých beden pryčny, dále lavice a stoly, a tím bylo
zařízení hotovo. V oknech ještě nebyly rámy, proto jsme okenní otvory zaplnili
voskovaným papírem.
Před vchodem do domu byla místo dvorku koňská stáj, ale kolem velmi pěkná krajina.
Asi 50 metrů od baráku tekla řeka KaraKaba (černá řeka), plná velkých balvanů. Voda
byla z hor a proto chladná; koupali jsme se v ní
jen při pěkném teplém počasí.
Při chůzi v trávě jsme museli dávat bedlivý
pozor, neb se tam vyskytovaly jedovaté zmije.
Nejúčinnější zbraní proti nim byl ohebný prut,
jimž se zmije šlehla. Tím se jí přerazila páteř
a byl s ní konec. Nebezpečí hrozilo při sbírání
malin, jahod nebo borůvek. Dnes si ani nemohu
představit, odkud se ve mně vzalo odhodlání
vydat se do neprozkoumaných krajin, kde civilizace nezapustila kořeny; a ještě k
tomu bez lékaře a léků. Jediný ranhojič, nacházející se nablízku, byl kirgizský nebo
mongolský šaman, který všechny nemoce léčil zaklínáním, vykuřováním, vyháněním
ďábla z těla a pitím různých odvarů, včetně moči. Šaman je slovo původem z
evenského jazyka. Označuje kněze v starém náboženství národů severní Asie. Šaman
býval oblečen ve zvláštní šat a čepici, poseté četnými kovovými cetkami, které za jeho
divokého krouživého tance chřestily. Často šamani používali též bubnů s klepadly.
Při obřadech šamanistického náboženského rituálu se šamani dokázali přivést do
zvláštní nervové hysterické extáze a hypnotizovali zároveň věřící. Ti byli přesvědčeni,
že šaman v extázi obcuje s duchy a vyprošuje od nich, oč žádá. Šamani bývali voláni
i k zaříkávání nemoci.
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Bydleli jsme tam na tehdejší poměry docela dobře a dbali o to, abychom i v těch
nuzných poměrech měli všude čisto. Při dobré vůli to možné bylo, avšak žil tam s
námi jeden inteligent, jmenoval se Novák. K naší skupině nepatřil a nevím, kdo ho
a proč poslal k nám. Vůbec jsme nevěděli, odkud se vzal. Vedle něho nemohl a
nechtěl nikdo ani sedět, ani spát; ten se nikdy nemyl, prádlo nepřevlékal a byl zdrojem
a živitelem všemožných parazitů. Nic nám však nepomohlo, že jsme se ho stranili,
všelijaký hmyz se objevil i na nás.
V stráni, odkud jsme přišli, se stavěla silnice a zároveň se musel kácet les. Byly tam
celé hektary polomů a od blesku spáleného smrkového a jedlového lesa. Suchého
dříví, z něhož si i místní obyvatelstvo dělalo bezplatně zásoby na zimu, byla hojnost.
Práce na stavbě nebyla pro naše lidi namáhavá; odkopaná a přebytečná zem, většinou
kamenitá, se nikam neodvážela, nýbrž se házela dolů do strže. Za tu dobu, co jsem
tam byl, pokračoval výkop normálně a již se rýsovala pěkná silnice, která v těch místech
jednou povede.
[Pomocí dnešní technologie je možné najít tuto silnici na Google: Na kazachstanské
mapě je označena jako “Aʙстрийская дорога”, což znamená „rakouská silnice“,
poněvadž byla postavena zajatci rakouské armády.
GPS souřadnice: 48° 56’33.46”N, 86° 04’10.48”E.]

Neobvyklý případ, při kterém jsme zažili mnoho strachu, se stal na pravoslavný svátek
Petra a Pavla, tedy 29. června st.st. (starého stylu, tj. podle juliánského kalendáře).
V ten den jsme seděli v kanceláři, která byla v jedné půlce obyčejného vesnického
domku, a jako vždycky, svátek nesvátek, pracovali. Uslyšeli jsme, jak se zvenčí ozývaly
nárazy kopyt o nějaké tvrdší předměty, asi o dřevěné schody, po nichž se stoupalo do
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předsíňky. Najednou se otevřely do chodbičky dveře a náš hospodář, majitel domku,
přivedl do naší miniaturní kanceláře svého osedlaného hřebce. Hospodář byl, jak se
patří, podroušený, neboť každý svátek se u Rusů oslavoval především pitím. Divili jsme
se, jak se mohl takový statný a bujný kůň protáhnout přes malé a nízké venkovní dveře.
Hřebec stál zrovna za mými zády a pořád mě očichával, prskal na mě slinu, stále se
ošíval, nechtěl stát, neb prostředí bylo pro něho nezvyklé. My jsme se všichni tiskli ke
stěnám málo prostorné jizbičky. Okno jsme měli otevřené, a jelikož tam bylo pro nás
všechny málo místa, dva kamarádi vyskočili oknem na ulici. Hospodář dělal ze sebe
hrdinu a stále trvdil, že nám chtěl ukázat, jakého má výborného koně. Vedoucí mu ho
pochválil, nabral si smělosti a řekl hospodáři, aby ho zase šikovně odvedl do stáje. Jak
se nám ulevilo, když s tím souhlasil. Museli jsme nenápadně odsunout stůl a židle, aby
koně obrátil čelem ke dveřím. Nevzpomínám si však, jak to dokázal, myslím, že jsem
se ani nedíval. Jen vím, že jsme museli opravovat práh u dveří, dveře byly kopytem
proražené a jedna lavice vzala za své.

Živnosti usedlíků a můj návrat
Každý majitel hospodářství, a bylo jich tam šest, měl stádo (tabun) koní – hřebce, klisny
a hříbata, které se po celý den volně páslo. Pastva tam byla k pohledání, a proto přes
léto neměli s tím žádné starosti. Aby se koně nerozběhli, spoutaly se vedoucímu hřebci
přední nohy, čímž nemohl chodit ani běhat, mohl nanejvýš jen poskakovat. Ostatní
stádo se drželo při něm a nerozuteklo se. Když se začalo stmívat, hospodář je přihnal
domů do stájí, které byly pouze zastřešené a obehnané dřevěnou ohradou. Jisté je,
že v zimě neměli teplé stáje a že byli i v nejsilnějších mrazech stále venku. V létě
jim připravili velkou zásobu sena, které bylo složeno v malých stozích blízko ohrady.
Louky tam byly rozsáhlé a k volnému použití. Kromě toho obdělávali malá políčka,
kde pěstovali oves a jiné plodiny, kterým se tam dařilo. Když museli za nějakým účelem
navštívit vzdálenější vesnici nebo osadu, kterých bylo směrem na jih, k Zajsanskému
jezeru, již více, vždy používali jezdeckých koní, hlavně hřebců. Taková cesta, zhledem
k velkým vzdálenostem, jim někdy trvala i několik dní. Nebáli se podnikat delší cesty
bez průvodce a vždy jezdili sami. Brali se sebou dokonce několik koní, když měli
odvézt nebo přivézt nějaký náklad.
Kromě koní chovali též stáda krav. Hospodář Korobejnikov měl velký včelín, při něm
zahradu, kde pěstoval různou zeleninu a vyséval mnoho rozmanitých rostlin a kde jeho
včely vždy našly potravu. Mimoto měl vlastní oboru, kterou neustále rozšiřoval, neboť
půda byla nikoho a tudíž mohl si se svolením obecní rady přivlastnit tolik „desjatin“, kolik
potřeboval. V této oboře choval zvláštní druh jelenů, zvaných „maral“ (cervus elaphus
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sibiricus). Tento druh žije převážně v lesích Altaje, Tchienšanu a západního
Mongolska, avšak vyskytuje se též v Číně. Viděl jsem je v rekreačním
středisku Pei-tai-ho na břehu zálivu Liao-Tung, a mám odtud fotografie.
Maral má žlutavé zbarvení a mohutné parohy, které však obyčejně
nevytvářejí tak zvanou „korunu“, tj. rozvětvené konce lodyh z jednoho
místa. U zdravých evropských jelenů je tato koruna pravidlem. Parohy
maralů, resp. jejich obsah, je polomazlavá hmota, ze které Číňané dělají
jeden druh léků (Pantocrin), potřebný, zdá se, více v ženském lékařství.
Proto se parohy maralům po dozrání seřezávají (zda každoročně, na to
si již nepamatuji), a jsou hledaným artiklem na orientálních trzích. Majitel obory je
prodával Mongolům, kteří žili nedaleko ve stepi, a ti opět Číňanům. Kolik kusů jich
v oboře bylo, si rovněž nevzpomínám.
Byli jsme tam roztroušeni po celém velkém úseku, dokonce jsme bydleli po různu,
neboť některým kamarádům nebylo možné se každodenně vracet z pracoviště do
osady. Jen někdy jsme se kvůli rozptýlení navštěvovali, neboť v takovém zapadlém
koutě, jako byl tam, jsme se cítili úplně ztraceni. Jedna naše skupina si vyhloubila
zemljanku, zavedli si tam jakési provizorní ústřední topení resp. vytápění (Ing. Kovács)
a jídlo si vařili na ohníčku. Pro ostatní partu se porážel dobytek a z masa naši kuchaři
připravovali jídlo pro nás. Něco se dalo koupit u hospodářů, jako vejce, mléko, med,
zelenina, kuřata, slepice, tvaroh. Na jídlo to tam nebylo špatné, měli jsme všeho
hojnost, dokonce i peníze.
Asi tři kilometry od vesnice, již mezi kopci a zvlněnou krajinou směrem k mongolským
hranicím, žili v jurtách Kirgizi – kočovníci, trochu dále Kalmyci a Mongolové, Torguti
a jiná plemena. Zřejmě se tito národové pomalu stěhovali z pouště, kde bylo samé
kamení a písek, do přilehlého ruského území, kde byly vydatné pastviny a jejich stáda
měla dostatek potravy. Stejně je nikdo nekontroloval. Matriky nevedli, nevěděli kde
se narodili, a proto se jejich původ zjistit nedal. Často jsem ve volných chvílích
navštěvoval nejbližší kirgizské jurty a díval se, jak hospodaří a jak vůbec žijí. Chovali
stáda ovcí a hovězího dobytka, měli též větší počet koní a velbloudů, s kterými
pracovali, ale zdá se, že víc seděli a jedli, než se zabývali prací. Všichni mě znali, a
když mě zhlédli, volali již z dálky „amamba“. V takový moment celé osazenstvo jurty
i se svými ženami vyběhlo před obydlí a všichni mně vítali a samozřejmě chtěli i hostit,
na což jsem moc chuti neměl. Kirgizský pozdrav „amamba“ znamená něco jako
„mnoho zdraví“. Bez pohoštění se to neobešlo. Na rožni opékané masíčko mladého
jehněte chutnalo náležitě i mně. Čaj a doušek lihoviny přišel mně také docela vhod;
ovšem bez chleba, místo něho nějaké placky. Mezi řečí si stěžovali, že všichni bílí
muži nejsou k nim dobří. Mají prý s nimi mnohé trpké zkušenosti. Jezdili do ruských
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a čínských osad, měst tehdy v blízkosti nebylo. Vyměňovali kožešiny a ostatní úlovky,
někdy i kupovali za zlatý prášek nutné potřeby, které neměli a neuměli vyrábět. Ruské
osady a místa byly jim bližší a přístupnější, a proto je rádi navštěvovali, přestože se
Rusové k nim chovali mnohem hůře než Číňané. Rus, jakmile spatří Kirgiza, Kalmyka,
Burjata, Mongola atd., pokládá jej za živel, kterého není nutno šetřit. Okrade jej, kde
se dá. Tak jsme se vždy spolu bavili, ovšem rusky uměli málo a všechno, o co jsem
se zajímal, mně vysvětlovali na půl rusky, na půl kirgizsky. Jejich řeč je jednoduchá,
avšak zní divně, jako i jiné řeči asijských národů:
Otázka: „Kam jdeš?“
Kirgiz řekne: „Kajda barasen?“
Odpověď: „Jdu na procházku.“
“
„Men berem sairanga baram.“
Otázka: „Máte také děvčata?“
“
„Kisinga barma?“
Odpověď: „Máme“ nebo „Jsou u nás.“ “
„Barma“
V dlouhých a nudných chvílích to bývalo hezké rozptýlení, avšak nehledě na to, toužil
jsem se vrátit zpět do civilizovanějších míst. Když jsem to zde všechno viděl a také
zakusil, jak našinec musí živořit, řekl jsem si, že bych toho mohl mít již dost. Zkušenou
jsem absolvoval a při první příležitosti dám těmto krajům a lidem „vale“. A hle, tu se
najednou naskytla příležitost k návratu do města. Náš hlavní geometr chtěl odvézt
svou manželku, která tam byla s ním, do města Usť-Kamenogorsku, neb měla před
porodem. Všichni jsme se divili, zda měl rozum, když ji vezl takovou dálku, vždyť
musela celý pochod prodělat s námi. Využil jsem této příležitosti a odjel s nimi. Museli
jsme projít zase toutéž cestou zpět. Zavazadla byla naložena na koně a pro manželku
vedoucího přizpůsobeno zvláštní sedlo, aby mohla jet na koni, neboť cesta pěšky by
ji pravděpodobně dělala potíže. Přitom musel stále někdo koně vést za uzdu. Cesta
zpět, bylo to již v srpnu, byla mnohem schůdnější, neboť nebylo příkrého stoupání
z údolí na horský hřeben, jako bylo z druhé strany, a kromě toho provázelo nás několik
lidí navíc.
Přešli jsme šťastně bez příhod altajský hřeben, viděli jsme tisíce sibiřských šedých
veverek, které si pochutnávaly na právě dozrávajících cedrových oříškách.
Mohutných cedrových stromů tam byly tisíce, zvěře všude plno a kolem
dokola ani živé duše. Lovcům asi nestálo za to prodělat útrapy spojené
s výstupem, proto sem ani nešli.
Po příchodu do poštovní stanice Čingistaj dali nám trojku koní s kibitkou. To
je zastřešený košatinový vozík, aby stříška chránila před slunečními paprsky.
V doprovodu dvou jízdních policistů jsme vyjeli do stepi. Geometr, jakožto státní
úředník, měl nárok na zmíněný doprovod jakož i na povoz s koňmi. Celá cesta byla
rozdělena na úseky, kde se vyměňovali koně, doprovod a kočí. Na nejbližší zastávce,
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kde se koně přepřáhali, jsme spolu s geometrem sehnali dva osedlané jezdecké koně,
abychom jeli až do příští zastávky v sedlech. Sedět celé hodiny v tom hlubokém a
nepohodlném voze bylo utrpení. Cestou jsme se předháněli v jízdě, kdo bude rychlejší,
avšak než jsme dojeli na místo, byli jsme natolik unaveni, že jsme toho měli oba dost
a nasedli pak opět do vozu. S takovými zážitky jsme přijeli do známého již městečka,
Katon-Karagai. Hlavní a velmi důležitá věc byla, že se po cestě nic nepřihodilo a že
žena geometra to trmácení vydržela a neměla potíže.
V městečku jsme se zase po dlouhé době pořádně najedli. Pamatuji se, že honili po
dvoře kuřata, která jsme potom měli, kromě jiných zákusků, k večeři. V domě, ve
kterém jsme našli útulek, byli moc slušní lidé a udělali všechno, o co jsme požádali.
Tam jsme se všichni pořádně umyli i vykoupali. Mně nabídli menší separovaný pokojík
s postelí, a abych řekl pravdu, dlouho jsem v těch polštářích nemohl usnout, neb jsem
byl zvyklý na něco tvrdšího. Naši hostitelé měli mladou, hezkou, černookou dívku.
Seděli jsme s ní večer na prostorné a zasklené verandě a povídali o všem možném.
Nejvíce se zajímala, jak to vypadá u nás ve městech a na vesnicích, jak se cestuje
železnicí atd., neb ona doposud nikde nebyla a z městečka nevytáhla paty. Bylo to po
čase zase hezké rozptylení a rovněž i zábava. Druhý den zapřáhli koně, neboť všichni
měli na spěch, a jeli jsme dále až do přístavu Malokrasnojarsk, kde jsme po krátkém
odpočinku nasedli na loď. Šťastně jsem se z té dobrodružné expedice vrátil do UsťKamenogorsku, mého prozatímního stálého bydliště, a vzpomínal na ty trpké časy,
které jsem tam prožil, a na kamarády, kteří tam ještě až do podzimu zůstali. Všichni
se potom v pořádku vrátili.
Avšak i v tomto místě jsem se necítil dobře, neboť život tam byl, až na malé vyjímky,
jednotvárný. Chyběla mi pořádná a zajímavá práce, proto jsem se na mnohá
doporučení zajímal o volné místo úředníka v tamním kreditním ústavu. Banka byla
ochotna mě přijmout, neb se dobrých, zkušených a hlavně spolehlivých pracovníků
všude nedostávalo. Avšak potíž byla v tom, že váleční zajatci mohli být využiti jen
v oborech, které vyžadovaly manuální práci. Proto si ústav vyžádal od generálního
štábu v Petrohradě zvláštní povolení, že mě může zaměstnat. Telegrafický souhlas
podepsal náčelník kanceláře plukovník Sokolovskij. Takže jsem nyní měl i zaměstnání
a byl jsem, jak jen zajatec může být, více méně spokojen. Navíc jsem dále působil jako
člen hudebního tělesa složeného ze zajatců.
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Moje zpráva sestře Karle z 20. 3. 1918, kdy jsem
pracoval v bance

Ohlas na obě ruské revoluce
Svržení cara i samoděržaví (únorová revoluce) [25. 2. 1917 s.s.] vyvolalo mezi
obyvatelstvem Usť-Kamenogorsku velkou senzaci a jásot. Uvážíme-li, že kádr
původních obyvatel se skládal většinou z bývalých politických delikventů, kteří byli
z Ruska vyhoštěni a až sem carskou vládou deportováni za účelem nuceného osídlení
kraje, lze pochopit, jakou náladu a radost u nich tato událost způsobila. Byla ještě zima,
všude plno sněhu, avšak zástupy nadšených lidí defilovaly městem v průvodech a
s bílými páskami na rukávech. Byli jsme právě v ubytovně a viděli jsme tento průvod
jásajících obyvatel, jdoucí ulicí s transparenty a hesly, zdravící Prozatímní vládu.
Když došla zpráva, že nastoupila vláda Sovětů (VŘSR [Velká říjnová socialistická
revoluce 25. 10. 1917 s.s.]), utvořily se ve městě dva tábory – pro i proti. V prvních
dnech se nic nedělo, život šel dál ve starých kolejích. Po obdržení směrnic a nařízení,
adresovaných městské správě, byl z místních občanů, chudých i bohatých, utvořen
místní sovět, zvoleni komisaři jednotlivých rezortů a převzaty do správy sovětu
obchody, banky, pošta, telegraf, policie a jiné úřady, ovšem prozatím na papíře, protože
se novým nařízením nechtěl nikdo podřídít. Jednak naše město bylo daleko od centra,
a pak to nebylo tak docela jednoduché odevzdat komusi klíče od trezoru, celou hotovost
se všemi aktivy a pasivy nebo obchod a jiné. Jelikož do místního sovětu byli povoláni
lidé většinou majetní (hlavně mládež), bylo jim ze strany rodičů samozřejmě vytýkáno,
že zradili svůj stav, takže začali sovět postupně opouštět a nakonec vznikl nepopsatelný
chaos. Členové sovětu, kteří zůstali na svých místech, se rozhodli svolat veřejnou
schůzi čili tábor lidu, který se odbýval na náměstí. Schůze měla občanům vysvětlit
vzniklou situaci a požádat je, aby respektovali a plnili všechny příkazy a nařízení
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sovětské vlády. Na této schůzi promluvil jakoby za české zajatce, kteří se stali
rovnoprávnými občany, Čech zajatec, soc. dem. Formánek. Slyšel jsem jeho
nepromyšlenou řeč, mluvil vesměs samé nesmysly a ještě k tomu v česko-ruském
dialektu, takže mu z přítomných občanů sotva kdo rozuměl.
Místní vojenskou posádku nyní tvořil oddíl námořníků, který převzal vojenskou správu
a doplnil posádku náborem nováčků z místní mládeže. Tito námořníci působili mnoho
výtržností. V noci přepadávali pokojné občany jdoucí po ulici, obtěžovali ženy a činili
různé jiné nepřístojnosti. Jednou se stalo, že 18tiletá dcera mé bytné šla večer do kina
sama. Když se již za tmy vracela domů (ulice se tam neosvětlovaly), přepadli ji dva
námořnící, povalili ji, zvedli jí již sukni a chtěli ji zřejmě znásilnit. Bránila se, jak mohla,
kopala nohama a křičela, aby křikem upozornila vzdálenější chodce na nebezpečí,
v jakém se ocitla. Podařilo se jí uniknout, přiběhla domů vyděšená, že sotva dech
popadala. Ztratila přitom rukavičky a klobouk. Na tomto případu jsem měl částečně
vinu i já, neb před odchodem do kina mě požádala, abych jí přišel naproti a doprovodil
ji domů, což jsem promeškal.
Jaké vládly ve městě poměry (po VŘSR) je vidět z případů, které nyní uvedu. V noci
chodily různými směry party mladíků. Ti oslovovaly po ulicích jdoucí ženy, nejraději
osamělé, hlavně z lepších kruhů a pěkně oblečené, nabízeli se k doprovodu a v
tmavých místech nebo ulicích je pak svlékali, odebírali kožíšky, peníze a cennosti.
Ukradené věci potom v jiných městech na trzích prodávali.
Praktikoval se i jiný, řekl bych, surovější způsob loupeže. V sibiřských městech se dříve
stavěly domy většinou ze dřeva, z klád na způsob srubu, jedno – nanejvýš dvoupatrové.
Téměř každý takový dům měl nějaké plotem ohraničené volné prostranství. Stávalo
se, že večer nebo v noci číhali za plotem dobrodruzi, kteří kolemjdoucím hodili na krk
smyčku, říkalo se jí „arkán“. Postižený byl pak vtažen přes plot do prostoru za ohradou,
obrán o všechny cennosti i šatstvo a event. i zbit. Proto lidé za tmy chodili středem
ulice v jízdní dráze. Město bylo plné cizích lidí, pracovních příležitostí tam v tu dobu
nebylo, tudiž získávali peníze na obživu jinak než poctivou prací.
Po rozpadu prvního sovětu přijelo několik nových lidí, patrně z Omsku, kteří pomohli
místní sovět reorganizovat, vydávali dekrety, vyhlášky apod. Tyto se však neplnily.
Když to měli všechno zaběhnuté, obklíčili je jednoho rána kozáci, kteří si dříve ničeho
nevšímali, a vyzvali komisaře a posádku, aby složili úřad a zbraně. Též se přitom
střílelo a bylo rovněž několik zabitých. Celý sovět a vojenskou posádku odzbrojili a
prozatím je internovali v bývalé pevnosti. Na hlídání těchto lidí byla zřízena občanská
milice. Povídalo se, že je zakrátko odvedli do krajského města, avšak cestou se
pokusili o útěk a byli všichni zlikvidováni.
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Když se o tomto incidentu dověděl gubernský sovět v Omsku, poslal do našeho kraje
větší oddíl rudoarmějců, aby zavedli pořádek. Po příjezdu oddíl rudoarmějců
organizoval nový místní sovět, který nějakou dobu fungoval, avšak publikované
příkazy a nařízení se opět neplnily. Před velikonočními svátky 1918 se kozáci, kteří
byli mezitím utábořeni mimo město, vrátili do města, všechny funkcionáře pozatýkali
a vojenskou posádku odzbrojili. Zdá se mně, že při tomto převratu byla pouze jedna
osoba usmrcena. To se stalo asi 6 měsíců po Říjnové revoluci. Jelikož omský sovět
nový oddíl Rudé armády neposlal a byl, jak známo z předešlých kapitol, 7. června 1918
rozprášen čs. legionáři, zůstal tento stav snad až do listopadu 1919, kdy město Omsk
bylo rudoarmějci znovu dobyto.
Při provádění očisťovacích akcí na trati N.Nikolajevsk – Semipalatinsk došly legionářské
jednotky až k nám do Usť-Kamenogorsku. Po skončení bojových akcí prováděli i
zde legionářští emisaři mezi zajatci české a slovenské národnosti nábor do vojska.
Přihlásivší se byli odesíláni do N.Nikolajevsku a tam byli zařazováni do tvořících se
nových pluků II. sboru. Tenkrát jsem se i já spolu s kamarády rozhodl vstoupit do legií,
avšak nemohu zaručit, že se to stalo zcela dobrovolně, možná že to bylo poněkud
v důsledku nátlaku.

Na pomoc bojujícím na Volze
Po příjezdu do Novo-Nikolajevsku, kde se formovaly nové útvary II. sboru, jsem byl dne
28. 8. 1918 zařazen k 11. pluku Frant. Palackého. Během jednoho dne jsme obdrželi
ošacení a výzbroj a museli obstarávat strážní službu. První stráž, která mně byla
přidělena, bylo hlídání stáda krav a ovcí v jakési ohradě blízko kasáren. V noci byla
tma, že nebylo do dálky nic vidět. Pršelo, hrom burácel, a nejbližší předměty jsem viděl
jen když se zablýsklo. Kdyby ty krávy chtěl někdo odvést, nebo jich část odvedl, nic
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bych o tom nemohl vědět. Stál jsem pod jakousi narychlo zhotovenou stříškou, abych
nezmokl, a liják nebral konce. Až k ránu lijavec přestal, a když se rozednilo, zase jsem
klidně odešel.
Když jsem se vrátil do kasáren, bylo mně oznámeno, že se mám připojit k oddílu, který
bude eskortovat nákladní vlak s různými zásobami pro vojska bojující na Volze. Své
osobní věci jsem všechny nemohl vzít s sebou, proto jsem požádal svého přítele, se
kterým jsem bydlel v zajetí, aby mé svršky přivezl za mnou, neboť ta skupina, která se
doprovodu nezúčastnila, měla pokračovat za námi v ešalonu. Přítel se jmenoval Václav
Drmla, absolvent reálky v Příbrami, adresa ve vlasti Drahlín, p.Obecnice u Příbrami.
Když náš nákladní vlak, který byl dosti přetížený, projížděl přes horstvo Ural, kde bylo
značné stoupání, někde mezi stanicemi se přetrhl, následkem čehož zadní část vlaku,
která se odpojila, sjížděla velkou rychlostí zpět. Zpozorovali jsme to dosti pozdě, než
jsme začli brzdit ručními brzdami, čímž se rychlost zpomalila a na nejbližší stanici se
souprava zastavila. Naštěstí to dopadlo dobře a nikomu se nic nestalo.
Za Ufou, v uzlové stanici Čišmy, byly stráže vystřídány a já jsem se vrátil k ešalonu,
kde jsem našel všechny své osobní věci. V této stanici, kde celý ten čas, co jsme tam
čekali, neustále pršelo, jsme zůstali několik dní, než přišel rozkaz k odjezdu do Samary.
Měli jsme odjet původně na frontu, avšak náš ešalon se nějak zdržel. Proto místo
nás poslali jednotku, konající strážní službu v Samaře. My jsme po příjezdu do města
nastoupili tam na její místo. Ve městě byl vyhlášen vyjímečný stav, zákaz vycházení
v určitou noční dobu a vůbec vše, co s tím souviselo. Obyvatelstvo bylo vyzváno k
odevzdání všech druhů zbraní. Prozatímní vládou, která se tam vytvořila, byly určeny
osoby podezřelé ze spojení s bolševiky, a ty byly prozatím zajištěny. To se odehrávalo
někdy začátkem září 1918, přesné datum si nepamatuji.
Mezitím byly ze soukromých skladů rekvirovány všechny potraviny jakož i různé
jiné zboží, které převzala zásobovací jednotka našich vojsk. Zboží takto získané se
neplatilo, nýbrž se vydávaly stvrzenky, které se někdy později musely pravděpodobně
proplatit. Z místního lihovaru jsme si vyžádali jisté množství čistého lihu pro účely
armády. Za celou dobu našeho nedlouhého pobytu se ve městě nic zvláštního
nepřihodilo. Čechoslováci na frontě však marně čekali na vystřídání „spojeneckými“
vojsky. Na volžské frontě byla situace kritická. Říkalo se tehdy, že jestliže spojenci
ihned nepřijdou na pomoc svými oddíly, budou Čechoslováci nuceni ustoupit za Ural,
aby zachránili svou armádu. Legionáři se zařizovali na delší pobyt v Rusku a zatím
již v srpnu 1918 se počalo ukazovat, že sovětské Rusko je síla, kterou vůbec neznají.
Sovětská vláda se s nesmírnou energií pustila do organizace silné, dobře vycvičené
a vyzbrojené armády. Princip dobrovolného vstupu do Rudé armády nemohl již
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dostačovat a počátkem července 1918 bylo rozhodnuto zavést všeobecnou vojenskou
povinnost. Výsledky byly takové, že již koncem srpna 1918 ucítili Čechoslováci tlak
Rudé armády a první známkou ústupu bylo vyklízení Nikolajevsku v Povolží. Byl to
nejzazší úsek na povolžské frontě. Katastrofa legií začala 10. 9. 1918, kdy Rudá
armáda dobyla Kazaň, 12. 9. 1918 byl obsazen Simbirsk (dnes Uljanov) a 13. 9. 1918
Volsk. Očekával se celkový ústup legií, a proto se dělaly přípravy k evakuaci. Krátce
před odjezdem z této oblasti měla naše jednotka za úkol zabavit v tamní pobočce státní
banky všechno zlato, stříbro a cennosti, převezené sem z Kazaně. Přebírané zlato bylo
v mincích, prutech nebo slitcích. Byly i vzácné somorodky. Vojáci udělali řetěz, zlato
v pytlíčkách anebo dřevěných bedničkách se vynášelo a skádalo na vozy. Odtud bylo
odvezeno ke štábnímu ešalonu a tam uloženo. Velmi dobře si vzpomínám, že v té
době, kdy jsme prováděli právě popsanou operaci, byla ve městě zřetelně slyšet
kanonáda. Měli jsme všelijaké pocity.
I když v té době měly legie jisté menší úspěchy na uralské frontě, povolžská fronta, v
centru Ruska nejnebezpečnější, se zhroutila. Dalo se to očekávat, neboť tam bojovala
fakticky pouze jedna necelá divize (penzská skupina), tedy něco kolem deseti tisíc
mužů na frontě roztažené na 500 kilometrech. Ostatní divize musely být použity na
obsazení sibiřské železnice. Nepomohlo ani, že se na západ vrátila část čs. jednotek
z východu. Nestačilo též, že byla na Sibiři provedena povinná mobilizace zajatců
české a slovenské národnosti, která dala na 14 až 15 tisíc nových vojáků. Nesčetněkrát
opakované výzvy ke spojencům o vyslání intervenčních jednotek na frontu zůstaly bez
odezvy. Velitelství Rudé armády však postavilo čtyři polní armády. Bojový elán
legionářů vyprchával a ztrácel se úměrně se sílícími údery protivníka. Porážky byly
hlavní příčinou toho, že v řadách legionářů zesílily již předtím uzrávající počátky
morálního rozkladu.
Po odchodu ze Syrzaně 4. 10. 1918 byla i Samara 8. 10. 1918 opuštěna. Bojující
skupiny se tentýž den vracely z fronty na nádraží a nastupovaly do připravených
ešalonů. Pozdě večer, 8. 10., když se už všechny jednotky vrátily a byly naloženy do
vagonů, ihned začaly odjíždět směrem na východ. Náš útvar urychleně stáhl stráže
z města a odjinud, nastoupil do svého ešalonu a vyčkával, až bude na řadě, neb měl
být v tomto transportu docela poslední. Za námi opodál stály na trati tři obrněné vlaky
s velkými posádkami. Poslední z nich měl za úkol zničit několik větších železničních
mostů, aby Rudá armáda nemohla za námi rychle postupovat. Jelikož hrozilo
nebezpečí, že by rudoarmějci mohli vpadnout do boku od Buzuluku, který bolševici
znovu obsadili, byla prý v tom směru odvelena menší jednotka legionářů i s
dělostřelectvem, aby tyto útvary zadržela a usnadnila nerušený ústup z bojiště.
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Vyprávělo se potom, že se tato jednotka již nemohla vrátit. Zda tato legenda
odpovídala skutečnosti, nevím a nemohu tvrdit, že tomu tak bylo, ale možné to je.
Rudá armáda neměla zřejmě v úmyslu nás pronásledovat, neboť spojení po železnici
bylo přerušeno. Nemohla by, aspoň její větší útvary, přijít s námi do styku, a pak byla
zaměstnána na jiných úsecích, neboť ruské reakční živly postavily proti Sovětům do
pole několik bílých armád. V jižním Rusku to byl sbor Děnikinův u Orla a Voroněže,
sbor Wrangelův na Krymu, v Pobaltí sbor Judeničův, kolem Carycinu (dnes Volgograd)
se stáhly oddíly generála Krasnova a ve městě samém, které hladovělo, řádili
bělogvardějci. Angličané opanovali Archangelsk a Murmansk na severu, Baku na jihu
a k tomu ještě některé oblasti ve střední Asii. V Moskvě, Jaroslavli a v jiných místech
vypukla protisovětská povstání. V srpnu 1918 byli v Petrohradě zavražděni Volodarskij
a Urickij, v Moskvě byl menševičkou Kaplanovou spáchán atentát na Lenina. Dvě
třetiny Ruska byly pod cizí správou. Avšak všem bílým sborům, působícím v různých
končinách velikého Ruska, se valně nedařilo, a byly, jakož i jiné armády reakčních živlů,
postupně poraženy.

Průběh odsunu ze Samary
Odtud vyjížděly ešalony ve velmi krátkých intervalech, bez grafikonu a dodržování
jakýchkoli železničních dopravních pravidel. Zásadou bylo, co nejdříve a nejdále se
dostat z této oblasti. Když už jsme cestou na východ ke Kinelu byli v polích, byla to
úžasná podívaná na naše ešalony, které se pomalu pohybovaly jeden za druhým a
tvořily nedohlednou, mnoho kilometrů dlouhou řadu vagonů. Jen tu a tam vystupoval
mezi nimi dým z komínů lokomotiv. Vypadalo to, jako by byl na trati jeden nesmírně
dlouhý vlak. Terén tam byl úplně rovný, žádné pahorky nebo lesy, jen dobře přehledné
lány polí, takže při tehdy panujícím nádherném slunečném počasí bylo daleko široko
vidět. Chvilku jsme stáli na místě, a když přední ešalony popojely kupředu, i náš vlak
vyplnil mezeru za nimi, a tak to šlo až do odpoledne 9. 10. 1918.
I když jsme se pohybovali hlemýždím krokem, přece jsme se dostali z oblasti Samary
na vzdálenost asi 50 kilometrů a byli jsme překvapeni, když jsme uslyšeli kanonádu.
Zásahy u nás nebyly a střelba přestala. Dodatečně jsme dostali zprávu, že střílel jeden
obrněný vlak na zkoušku. Velitel vlaku byl pravděpodobně o tom již dříve informován,
takže nenastala žádná panika, ovšem my vojáci jsme o tom nic nevěděli. Je třeba
připomenout, že jeden ze tří obrněných vlaků se přemístil na volnou kolej v protisměru,
jezdil neustále vpřed i vzad, aby kontroloval sjízdnost tratě. V protisměru tehdy žádné
vlaky nejezdily, proto nebezpečí srážky bylo vyloučeno.
117

Postupně nastávalo na trati uvolnění a jízda se zrychlovala. Ve stanici Kinel jsme
déle čekali, neb tam byl každý ešalon začleněn do pořadí. Bylo tam množství stánků
s různým zbožím, převážně s jablky a jiným ovocem. Prodavačky, vesměs mladé
ruské dívky, na nás pokřikovaly, předháněly se v nabízení ovoce, které jsme si do
zásoby kupovali, neb nikde jinde na magistrále ovoce k dostání nebylo. Všechny tyto
prodavačky mluvili již docela dobře česky. Před odjezdem jsme se s nimi rozloučili
a řekli jim, že nás již nikdy neuvidí. Byly sklíčeny a velmi toho litovaly.
Následovaly větší stanice jako Buguruslan a potom Belebej. Terén se začínal měnit.
Step mizela a ukázala se mírná pahorkatina, ještě pořád bez lesů. Za Belebejem
v Baškirsku přivedl jednou večer náš velitel roty malý oddíl legionářů, kteří patřili
k jinému ešalonu, a řekl mně, abych jim půjčil ze zásob zimní čepice a válenky. Tato
skupina dostala za úkol prohlédnout a pročesat okolní vesnice, což mělo trvat asi dva
dny. Bylo tam již dosti chladno, vál ostrý a studený vítr. Přání bylo vyhověno. Půjčené
věci měli pak vrátit, avšak asi na to zapomněli. Pokračovali jsme v jízdě a téměř všude
jsme přešetřovali okolí. Rovněž i náš prapor byl na nějaké menší zastávce poslán
na průzkum vzdálenějších vesnic a mužstvo zůstalo venku asi tři dny. Mezitím
poloprázdný ešalon, jehož jsem byl velitelem, byl z bezpečnostních důvodů odsunut do
stanice Davlekanovo. Vzpomínám si, že jsem tam koupil šicí stroj značky „Singer“ pro
naši krejčovskou dílnu. Po uplynutí tří dnů byl ešalon zavolán zpět, neboť jednotka se
z průzkumu vrátila. Někteří jednotlivci již tenkrát utrpěli menší omrzliny, hlavně na
tvářích. Jako prevence proti tomu byl doporučován čistý líh.
Místo plánovaného odjezdu na východ jsme v každé i zapadlé stanici dlouho stáli a
zkoumali okolí, avšak vždy bez jakéhokoliv výsledku. Během asi pěti týdnů jsme dojeli
do stanice Abdulino. Tam jsme však nezůstali, nýbrž jsme museli odjet do nejbližší
malé staničky – Ik na stejnojmenné říčce. Její jméno se nyní velmi často vyskytuje
v našich křížovkách. V těch místech muselo být podnebí teplejší, byla tam obleva,
půda rozmoklá, sněžilo s deštěm, mrholilo a nakonec byla neprůhledná hustá mlha.
Při prohlídce okolí a stálém chození po polích a rozbředlé oranici jsme stěží vytahovali
nohy z rozmoklé půdy.
V tomto místě jsme se dověděli o vytvoření samostatného čs. státu, což mohlo
být někdy začátkem měsíce listopadu 1918. Jeden z projíždějících čs. útvarů vybral
na stanici Abdulino, kterou jsme již minuli, nějaké nářadí, kterého prý tam byla hojnost.
Naši velitelé si umínili, že se tam musíme vrátit a též se zásobit. Jeli jsme tedy nazpět,
otevřeli železniční sklady a naložili různé lopaty, pily, krumpáče, dláta, kleště, sekery a
různý jiný materiál a předměty, které by se po cestě ev. mohly hodit.
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Pokračovali jsme v jízdě a asi v polovině listopadu 1918 jsme se ocitli na stanici Čišmy
před Ufou. Je to křižovatka na dráze směrem na Bugulmu a
na Samaru. Do Ufy jsme přijeli v noci a kromě nádraží jsme
neviděli nic. Mnozí z nás vyšli na nástupiště a velmi dobře si
pamatuji na hnědožlutou budovu nádraží, největší na celém
úseku až do Omsku. Ve stanici jsme viděli dva sanitní vlaky,
odstavené na vedlejší kolej, které byly zařízené pro přepravu
raněných a nemocných. Jeden byl odeslán dopředu a měl
sloužit jako divizní nemocniční vlak. Z druhého si každý
projíždějící ešalon vzal jeden vůz, který měl být přizpůsoben
k ambulančnímu provozu, v němž měla být i lůžka pro lehce
nemocné. Ufa leží ještě v rovině; za tímto místem začíná
náhorní planina. V místě na Urale, které dělí Evropu od
Asie, je blízko železnice postaven velký hraniční kámen,
čtyřmetrový monolit ze žuly, a na něm výtesán nápis:
„AЗИЯ-ЕВРОПА“. Projížděli jsme kolem ještě za světla a
potvrzuji, že jsem tento hraniční kámen viděl tenkrát již po třetí. [Foto: Despoina Psomiadi]
Po rozpadu volžské fronty stalo se centrem legionářského odporu město Ufa i s okolím.
Zde velel plk. Švec jednotkám 1. divize. Odpírání poslušnosti jednotlivci i celými
skupinami se počalo objevovat již od konce září 1918 a vyvrcholilo u 1. a 4. pluku.
Nejvíce používaným prostředkem, aby vojáci byli udrženi na frontě, byly sliby, že budou
brzy vystřídáni spojeneckými vojáky. Mluvilo se o tom, že Američané jsou již v Omsku,
že budou v Ufě za týden, potom za pět dnů, za čtyři dny, ....avšak spojenci nepřicházeli
a neměli ani v úmyslu legionářům pomoci, jak je o tom zmínka dříve. Mezi mužstvem
rostlo ovšem roztrpčení, když termíny procházely. Tato skutečnost se stala osudnou i
plk. Švecovi.
Dne 25. 10. 1918 stál na malé stanici Aksakovo nastoupen v sevřeném útvaru 1. prapor
1. čs. pluku, tedy všichni starodružiníci. Předstoupil před něj plukovník Švec, též bývalý
starodružiník a velmi oblíbený velitel. Snažil se vojáky přemluvit k nástupu a útoku na
úseku Buzuluk – Bugulma, aby Rudá armáda nemohla zasáhnout z boku, a sliboval jim,
že budou do tří dnů vyměněni spojeneckými vojsky. Narazil však na odpor, odmítání
a vtipy. Všeobecně se vědělo, že od Harbinu až po Čeljabinsk nebyl ani jeden
spojenecký útvar, který by mohl legiím přijít na pomoc. Na Švecovu otázku: „Vy mně
tedy nevěříte?“ odpověděli vojáci hromovým „Ne“. Plk. Švec odešel bledý jako stěna
a druhého dne, asi ve 3 hodiny ráno, se zastřelil.
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Střetnutí čs. politických skupin
Mezitím co se naše ešalony pohybovaly po magistrále a plnily vzorně a poctivě svěřené
úkoly, docházelo mezi různými čs. politickými skupinami k vážným nedorozuměním.
Od podzimu 1918, kdy se legie staly ovládnutím Sibiře a středního Povolží známými
v celém světě, začala se masa legionářů ptát po dalším smyslu boje, začala pociťovat,
že jejich úkol v Rusku je skončen. Ve stále větší míře odpírala poslušnost velitelům,
vzrůstalo napětí mezi ní a politickým vedením legií. Skončení války a vznik samostatné
Československé republiky, spolu s porážkami od Rudé armády a materiálními ztrátami,
vedly k poznání, že legie nebojují proti Němcům, ale proti ruskému lidu. Přispěl k tomu
i vývoj vnitřní situace na Sibiři, který směroval prudce doprava a vyvrcholil nastolením
diktatury admirála Kolčaka.
Alexandr Vasiljevič Kolčak (1874 – 1920), jako námořní důstojník za rusko-japonské
války v r. 1904/5, velel minonosce, která hrdinně vzdorovala japonské přesile. Za první
světové války čelil na Východním moři německým útokům, a poté převzal jako viceadmiral velení černomořského loďstva. Převratem v Omsku 18. listopadu 1918 vládní
moc převzaly monarchistické kruhy v čele s vrchním vladařem Kolčakem, který se
prohlásil za hlavu všech kontrarevolučních sil v Rusku a začal organizovat pomocí
Anglie novou Bílou armádu proti bolševikům. Demokratická opozice a všichni, kteří
s převratem nesouhlasili, byli vystaveni represáliím. Zvlášť známým se stalo vraždění
socialistů v Omsku 22. 12. 1918. Lidové masy byly povinny platit velké daně, byly
zavedeny nucené odvody do armády a vůbec zhoršeny sociální poměry. Proto se
brzy po převratu začala zvedat proti Kolčakovi široká vlna demokratického hnutí, které
vyúsťovalo do stále sílícího partyzánského boje. Kolčakův převrat vyvolal u řadových
přislušníků legie prudký odpor. Nebyli proto daleko od myšlenky násilně zakročit, neboť
byli jedinou silou schopnou takový zákrok provést. Rozkaz k tomu však nikdy nepřišel.
Pod tlakem mluvčích Dohodových spojenců na Sibiři byl však vydán rozkaz zachovávat
naprostou neutralitu a zakázána ve vojsku jakákoli agitace pro i proti Kolčakovu puči.
Zahraniční odpůrci, nepřející novémů sovětskémů režimu, podporovali kontrarevoluci
diplomaticky i finančně, doufajíce, že se jim podaří zvrátit stav věcí dosažených
Říjnovou revolucí. Hlavní naděje skládali ve svého chráněnce – admirála Kolčaka.
Zoufalá morální i materiální situace legií přesvědčila posléze i nejoddanější stoupence
intervence o nutnosti stáhnout československé pluky z fronty. Stalo se tak v průběhu
měsíce ledna 1919; frontu tehdy plně převzala kolčakovská vojska.
Legiím, sestávajícím z 12ti střeleckých pluků, jednoho záložního pluku, dvou jízdních a
několika pluků dělostřelectva a dalších příslušných složek, bylo ovšem přikázáno nikoli
odjet domů, nýbrž obsazením sibiřské magistrály v délce asi 2 300 kilometrů, zhruba od
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stanice Čulumskaja až k Bajkalskému jezeru a v pásmu 10 kilometrů severně a jižně
od ní, chránit Kolčakův týl. Štáb sboru a vojenská správa byly umístěny v Irkutsku, kde
měl současně sídlo štáb 1. divize (plk. Voženílek), chránící trať od stanice Mysova až
k Nižně-Udinsku (830 km). Dále na západ od Nižně-Udinsku až k Ačinsku měla obsadit
železnici 3. divize plk. Prchaly, jejíž štáb byl rozmístěn v Krasnojarsku (770 km). Další
úsek od Ačinsku až ke stanici Čulumskaja (700 km) spolu se železnicí na Barnaul byl
svěřen 2. divizi plk. Krejčího se štábem v Tomsku. Proto se všechny jednotky postupně
posunovaly do určených jim úseků a kolčakovská vojska měla obsazovat železnici
od stanice Čulumskaja na západ. Omsk, Kolčakovo sídlo a současně sídlo čs.
plnomocníka a též francouzského generála Janina, chránil 6. hanácký čs. pluk a
čs. 1. záložní pluk.
V tu dobu přijel na Sibiř generál Štefánik, který jako ministr národní obrany a
člen vlády ČSR přijal nejenergičtější opatření: likvidovat odbočku čs. Národní rady
14. 12. 1918. Zřídil 16. 1. 1919 zvláštní sbor jakožto vedoucí orgán legií, odpovědný
přímo československé vládě. Jeho vedoucím byl jmenován Bohdan Pavlů. Den před
tím odevzdal legie do rukou francouzského generála Janina, s nímž měl ruku v ruce
postupovat Kolčak jako velitel všech ruských sil, a anglický generál Knox, mající na
starosti týl a zásobování. Současně byl zpracován rozkaz číslo 588, jímž se rušil
legionářský sněm a plukovní a rotní zastupitelství, načež generál Štefánik náhle
ze Sibiře odjel. Tento rozkaz byl zveřejněn až koncem února 1919.
V průběhu března 1919 se Štefánikovu rozkazu č. 588 vzepřely prakticky všechny
jednotky legií. Propukly nepokoje, živené jednak ruskými komunisty, jednak
komunistickými členy bývalého sněmu, kteří se dokonce pokusili o revoluci, jež však
byla rychle vojensky zdolána. Brzy na to byl svolán (nepovolený) mimořádný sjezd,
který však nepřinesl rozhodnutí. Potom 20. 5. 1919 byl svolán II. sjezd legií, který si
vytyčil požadavek, aby vojsko nebylo hříčkou neodpovědných jednotlivců a aby bylo
zastaveno další prolévání krve za zájmy režimu, s nímž nesouhlasí. V souvislosti s tím
delegáti žádali, aby jim bylo vysvětleno, zda, kdo, kdy a do jaké míry slíbil Dohodovým
spojencům účast legií v boji proti ruskému lidu. Část delegátů přijela do Irkutsku, kde
je generál Syrový dal zatknout pro porušení rozkazu č. 588. Když pak ve vhodné chvíli
Pavlů se Syrovým pohrozili sjezdu intervencí japonských a jiných spojeneckých vojsk,
velmi se prý zajímajících o „český bolševizmus“, všichni až na jednoho delegáta
kapitulovali. Delegáti byli převezeni z Irkutsku na východ do Vladivostoku a tam
internováni. To umožnilo vedení přikročit k řadě protiopatření: především byla řada
nejradikálnějších jednotek (5 rot 4. pluku, slovenské roty, několik rot 5., 7., 8. a 11.
pluku a úderného praporu) odzbrojena a část jich poslána na trestanecké práce,
většinou do dolů.
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Pohyb jednotek k ochraně magistrály
Přemísťování útvarů na východ bylo velmi pomalé, neboť kolčakovská vojska, která
měla přebírat od nás úseky, se teprve formovala. Proto čs. ešalony někdy dosti dlouho
uvízly na jedné stanici, kde vykonávaly ochrannou službu. Cestou na východ přijel náš
vlak do jedné menší stanice na Urale, která se jmenovala Kropačevo. Bylo to před
Zlatoustem a zůstávali jsme tam snad celý měsíc, nebo i déle. Po příjezdu do stanice
přesunuli náš ešalon na nepoužívatelnou kolej. Místo nebylo příliš rozlehlé, avšak bylo
tam krásně. Mírně sněžilo, nebyla tam nikdy vichřice, kterou tam nazývají „buran“ nebo
„purga“, neb kolem dokola byly vrchy zalesněné jehličnatým a březovým porostem.
Vzduch tam byl čistý, sníh bíly jako křída, žádné saze, popílek nebo jiné zplodiny, topilo
se všude jen březovým dřívím. Volného času tam bylo dost, a proto byl organizován
kulturní kroužek; našli se (jen v našem vlaku) herci, kupletisti, hudebnící, skladatelé
kupletů a písní, vyprávěči a jiní. Celá obec byla seskupena kolem nádraží, takže všude
bylo blízko.
V místní prostorné škole bývaly po večerech zkoušky, bylo tam piano a konaly se
přípravy k nějakému večírku. Účinkoval jsem též v hudebním kroužku a hrál na flétnu.

Měli jsme pěkně sehranou partu – první a druhé housle, cello, flétna, dva klarinety,
basa a piano (když bylo). Flétnu jsem měl neustále v tlumoku pro případ, kdyby se
snad někdy stalo a ešalon se musel opustit. Na pozvání jsme vyjížděli na trať k jiným
jednotkám zahrát jim k tanci. Za tím účelem nám přednosta stanice, jimž byl obyčejně
legionář, propůjčil lokomotivu se strojníkem a asi dvě teplušky, nebo obyčejné nákladní
vagony. Byla-li taneční zábava, ať to bylo u nás nebo kdekoliv v jiném místě, o
partnerky nikdy nebyla nouze. Ruská děvčata chodila velmi ráda tancovat a je
samozřejmé, že se při tancích navazovaly známosti. Nebýt toho, byl by život na
trati a v zapadlém koutě příliš jednotvárný.
Když jsme se jednou v noci vraceli z návštěvy u cizí jednotky a naše kratičká souprava
zastavila na nějakém malém nádraží, někteří přátelé vyšli z vagonu na volné nástupiště
se trochu projít. Mohlo to být asi ve 2 hodiny ráno, měsíc byl právě v úplňku, sníh
samozřejmě všude bílý a čistý, a vůbec bylo světlo jako ve dne. Vyšel jsem rovněž
na prostorné nástupiště a spatřil tam dvě ruské dámy, které čekaly na příležitost odjet
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s nějakým vojenským vlakem na západ. Otázali se mne, zda bych dovolil, aby s námi
mohly jet do Ufy. Stěžovaly si, že tam na tom mizerném a chladném nádraží čekají
již třetí den a že žádný vojenský vlak je nechtěl vzít. Jiné vlaky, kromě vojenských,
nejezdily. Řekl jsem jim, že s Ufou není již spojení a jmenoval jsem
stanici, ve které se naše jednotka právě zabydlela. Ženy ihned
souhlasily, že by tedy dojely až tam, odkud prý to nemají daleko domů.
Tam chtěly počkat, až by se zase naskytla jiná příležitost k přepravě.
Měly namířeno do stanice Šafranovo, kde bydlely.
Jedna ze dvou žen z fotografie po 20ti letech z r. 1938
(Agafia Timofejevna Šavrygina)

Museli jsme těm ruským lidem nějak pomáhat. Proto jsem souhlasil, aby nastoupily
do mého vozu. Měly s sebou nějaká zavazadla, ve kterých byly peřiny nebo něco
podobného a jiné osobní věci. Ani jsem se pak nezajímal, jak ty bílé peřiny vypadaly,
neb se mně zdá, že právě v tom vagoně se dříve přepravovalo uhlí, a když ho naše
parta obsadila, nebyl ještě vyčištěn. Když jsme k ránu dojeli do cíle, musely vystoupit
a hledat si tam nějaké bydlení, neboť venku ani v čekárně, kde se netopilo, nemohly
zůstat na neurčito, mrzlo a byla ukrutná zima. Více jsem se o ně nestaral, ani jak to
s nimi dopadlo. Až k večeru přišly k naší teplušce, aby se pochlubily, že našli přístřeší,
a zvali mne na návštěvu. Šel jsem se tam podívat. Byl to ruský venkovský domek,
spíše chatrč na spadnutí, ve kterém bydlel nějaký méně důležitý železniční
zaměstnanec.
Před domkem stálo „žudro“, to je krytá verandička
asi 1 ½ m2, a přes tuto přístavbu se vcházelo do
kuchyně, která byla obydlená. Místo kamen tam
byla ruská pec, asi taková, jako bývaly na našem
venkově na pečení chleba. Když jsem vešel do tzv.
kuchyně a uviděl jsem tu společnost, která seděla
za stolem, mráz mně přešel po zádech. Nad stolem
visela žárovka a na lavicích, neb židle tam žádné
nebyly, seděl jeden mužský a asi 5 nebo 6 ženských. Náramně hlasitě se bavili, na
stole bylo rozestaveno nějaké pití, a zpívali písně. To znamenalo, že všichni už byli
v povznesené náladě. V místnosti bylo tolik nakouřeno, že jsem jim do tváří vůbec
neviděl. Z kuchyně vedly dveře, které byly v tu dobu asi vysazeny, do jediné větší
komůrky, neb pokojem se nadala nazvat; více místností jsem tam neviděl.
V té komůrce bez oken nebyl vůbec žádný nábytek, jen na podlaze rozhozená vrstva
slámy, na které se asi celá společnost v noci utábořila. Ty mé známé ženy tam měly
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v jednom koutě rozloženy své věci a tam také měly spát. O nějaké hygieně nemohlo
být ani řeči; umýt si ruce nebo tvář, to prý vůbec nebylo možné. Především tam blízko
nebyla voda a pro tu se na dálku nikomu nechtělo. Proto používali sníh, který ale bylo
nesnadno získat, neb byl zmrzlý a musel se roztavit. Byl jsem v tu doby zvyklý na
ledacos, i na takové věci, takže mě to až příliš nepřekvapilo, avšak když si to
představím dnes, je mně z toho úzko.
V ty dny jsme připravovali večírek, na který jsem obě známé ženy pozval. Dějištěm
byla dosti prostorná školní učebna, sedělo se v žákovských lavicích. Chápu, že moc
pohodlné to nebylo, ale seděli tak všichni. Byly tam zpěvy s hudebním doprovodem,
recitace, komické scény pro zasmání, vyprávění, rychlomalíři, dále sborové zpěvy
(s harmonikou) a jiné. Ženské role obsadili legionáři, a to vemi dokonale.
Příležitost k odjezdu těch žen se nenaskytovala, neboť žádný vojenský vlak projíždějící
stanicí Kropačevo je nechtěl vzít. Proto se rozhodly, že příležitostně pojedou zpět
na východ, do Zlatoustu. Naše muzikantská parta měla navštívít jednu naši jednotku
a obě ženy se svým skromným majetkem odjely s námi. Avšak cíl naší cesty končil
několik zastávek před Zlatoustem. Musely tudíž z naší kratičké vlakové soupravy
vystoupit a počkat na nějakou jinou příležitost, aby se dostaly do města. Zařídili
jsme to, neb jedoucí za námi čs. ešalon je vzal s sebou. Před rozloučením slíbily, že
v nádražním bufetu nechají zprávu, kde, v které ulici a domě budou ubytovány. V té
době zmatků a anarchie se tento způsob praktikoval na všech nádražích. Někde na
stěně nebo přímo u bufetního pultu byla vyvěšena tabule a na ní připevněna různá
oznámení, které si každý mohl přečíst a mohl ev. nalézt i adresy těch známych, které
hledal.
Na služební cestě jsme se dlouho nezdrželi a brzy se vrátili ke své jednotce.
Nezůstali jsme na stanici Kropačevo dlouho, neboť v několika málo dnech přišel
rozkaz, že budeme vystřídáni. Naše jednotka se měla posunout o nějakou stovku
kilometrů na východ, až do stanice Vjazovaja. Jak jsem se již dříve zmínil, byl náš
ešalon po příjezdu do stanice přesunut na slepou kolej. Když však nyní k vlaku
přisunuli lokomotivy, aby ešalon postavili na hlavní magistálu, marně se strojvedoucí
snažil vlakem pohnout. Nešlo to, neboť kola vagonů byla ke kolejnicím pořádně
přimrzlá. Mužstvo nedodržovalo předpisy a vylévalo různé splašky přímo pod vagony.
Vrstva ledu byla v některých místech tak mohutná, že mnohde nebylo kolejnice vůbec
vidět. Ani při velké oblevě a tání by se kola od kolejnic neodpoutala. Proto všechno
mužstvo bez výjimky muselo nastoupit, chopit se krumpáčů, seker, kladívek a jiného
nářadí, osekávat a odstraňovat led, aby se kola vagonů mohla zase točit. Z tohoto
názorného příkladu bylo vidět, že se nám ty kradené krumpáče velmi dobře a též
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poměrně brzy hodily. Nebýt toho nářadí, nevím, jak bychom se dostali na hlavní trať.
Zkrátka, zase jedno velmi cenné ponaučení.
Na novém působišti nebylo nic zajímavého, obyčejná služba a při tom jednotvárnost a
hrozná nuda. Kolem malého nádraží několik polozbořených krámků většinou bez zboží,
několik venkovských domů nebo srubů, zato více chatrčí, kde nic neměli a zejména děti
se staraly, aby dostaly něco od nás.
Jednou, když jsem měl delší volno, řekl jsem si, že se podívám do Zlatoustu, kde
jsem chtěl navštívit známé ženy a podívat se, jak se zařídily. Připravil jsem se na cestu
a odjel sanitním vlakem projíždějícím stanicí. Město Zlatoust je od nádraží vzdáleno asi
dva kilometry. Bylo tam krásně, avšak všude mnoho sněhu a cesta do města nebyla
lehce schůdná. Především jsem vyhledal jejich adresu, která, jak slíbily, na tabuli
skutečně byla a odjel jsem k nim na saních, které jsem si před nádražím pronajal.
Ve všech, i menších sibiřských městech provozovali živnost „izvozčíci“ (držitelé fiakrů).
V létě používali košatinových bryček pro dvě osoby, kdežto v zimě malých sáněk pouze
pro jednu osobu. Do těchto vozidel zapřahali pouze jednoho koně.
Našel jsem obě ženy ve zdraví a v pořádku. Byly zařízeny docela pěkně, měly zvláštní
pokoj, dosti nábytku a mohly si vařit. Zůstal jsem u nich jen přes den a noc, kterou jsem
přespal na podlaze, zabalen do beraních kožichů, neb v pokoji se netopilo, ani tam
nebyla kamna. Již si ani nevzpomínám, zda jsem si z těch kožichů nepřivezl domů
nějaký dotěrný hmyz, avšak bylo to možné a pravděpodobné. Jelikož jsem odjel od
své jednotky bez dovolení, musel jsem se co nejrychleji vrátit zase na trať. Proto jsem
se druhého dne hned ráno s nimi rozloučil a pospíchal na nádraží, abych stihl nějaký
vlak, jedoucí směrem na západ. Avšak marně jsem vyhlížel, dotazoval se a čekal.
Až teprve ve 4 hodiny odpoledne, když se už stmívalo, podařilo se mně nastoupit
do vojenského vlaku, ve kterém byla naložena kolčakovská vojska. To znamená, že
jsem skoro celý den zbytečně promarnil na nádraží, a k tomu bez jídla. Umístil jsem
se v nákladním vogoně, kde bylo plno lidí, kteří všichni kouřili ty nejhorší papirosy.
Proto měli celou cestu, co jsem s nimi jel, nehledě na mráz, zasouvací dveře dokořán
otevřené, foukalo tam až hrůza. Jedinou útěchou bylo, že do rána budu zase mezi
svými. Pár set kilometrů bylo podle tamního měřítka – nedaleko.

Přesun jednotek do přidělených úseků
Po uplynutí několika dnů jsme v jízdě na východ pokračovali již mnohem rychleji.
Projeli jsme Zlatoust, Mias až do Čeljabinsku, kde byla delší zastávka. Samozřejmě,
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že i v mezistanicích jsme se krátce nebo i déle zdrželi. V Čeljabinsku bylo v době
našeho příjezdu velmi rušno. Projíždělo mnoho vojenských vlaků s kolčakovskými
vojsky na frontu, rovněž i čs. ešalonů stálo ve stanici několik. Město Čeljabinsk bylo
vzdáleno od nádraží též nějaký kilometr a vypadalo jakoby postavené bez plánu. Domy,
většinou dřevěné, stály porůznu, mezi nimi velké proluky, ulice široké, nedlažděné a při
dešti blátivé, chodníky z dřevěných obyčejných prken. Velmi dobře si na toto město
pamatují, neb jsme často chodívali do kina a restaurací, které byly vždy přeplněné,
ačkoliv tam nic zvláštního k jídlu ani k pití neměli. Ruská děvčata se každý večer
procházela v houfech před kinem, takže příležitostí k navázání známostí bylo dost.
Seznámil jsem se také s ruskou dívkou, často jsme se scházeli, dokonce jsem chodíval
k nim do rodiny na návštěvu a na pravý ruský čaj. Prožil jsem v jejich společnosti pěkné
chvíle a rád na ně vzpomínám. Avšak rozkaz k odjezdu byl důležitější než všechny
radovánky, a proto jsme se s lidmi i městem museli, snad navždy, rozloučit. Ještě
večer před odjezdem jsem je naposled navštívil.
Velmi litovali, že město opouštíme. Dali mně
adresu, abych jim někdy napsal, jak se daří.
Několikrát jsem jim dopis poslal, pak jsem
pravděpodobně adresu ztratil a muselo se na
vše zapomenout (ne poprvé a také ne naposled).
„Na památku, drahému Víťovi, od Marusi“
Další větší středisko, kterým jsme projížděli, byl Kurgan, potom Makušino a
Petropavlovsk. Mohlo to být již začátkem dubna 1919, počasí bylo nádherné, skoro
letní. V tomto posledním místě jsme čekali déle než obvykle. Nebezpečí zde nehrozilo,
terén byl přehledný, a kromě služby jsme vynalézali všemožné hry a zábavy. V mém
voze byl menší čtyřhranny stůl. Ve volné chvíli se zde scházela menší společnost
ke hře v karty nebo taroky, což dříve nikdy nebývalo. Jednou odpoledne, když jsme
byli pohrouženi do taroků (já, bratři Němec, Peštuka a Netušil), přišel do vozu mně
neznámý čs. legionář a sdělil mně, že na nástupišti čekají dvě ženy, které by chtěly se
mnou hovořit. Ve hře mne někdo zastoupil, oblékl jsem se a odešel na nástupiště. Měl
jsem tušení, kdo by to asi mohl být, a také jsem se nemýlil; byly to dvě známé ženy ze
Zlatoustu. Vyprávély, že jedou do Novonikolajevsku, neboť prý není prozatím naděje,
že by se mohly vrátit domů a v N.N. měly známé, kteří je k pobytu tamtéž pozvali.
Tenkrát bylo již normální, avšak dosti omezené spojení osobními vlaky, takže jely
v osobním voze na platné jízdenky s místenkami. Pohovořili jsme, pokud to čas
dovoloval, brzy musely nastoupit do vlaku, při čemž slíbily, že mně sdělí svou novou
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adresu, abych je po příjezdu do Novonikolajevsku přišel navštívit. Adresu jsem od nich
dostal prostřednictvím čs. polní pošty.
Vzpomínám si, jak se nám všem jednou po večeři, právě na této stanici Petropavlovsk,
udělalo nevolno. Cítil jsem v okolí žaludku takový tlak, že jsem se odhodlal oběhnout
poklusem celý ešalon aspoň třikrát v naději, že to přejde a zmizí. Při této vynucené a
neobvyklé procházce jsem pozoroval více postiženych, jak stojí mezi vagony, naříkají
a drží se za břicho. Muselo ten večer být nekvalitní jídlo, něco bylo zkažené; bylo již
málem letní počasí a chladničku jsme neměli.
Po Petropavlovsku následoval Omsk, město asi takové jako Čeljabinsk; chodníky
rovněž dřevěné a v jízdní dráze fůry hnoje a prachu. Město leží na soutoku řek Om
a Irtyše, který se někde výše – severněji – vlévá do řeky Ob. Na řece plavalo tisíce
dřevěných klád a různého dříví, které voraři dirigovali po proudu dále na sever. Za
Omskem následovala stanice Tatarskaja, potom Barabinsk, Čulymskaja a dále
Novonikolajevsk. Vzdálenost z Omsku je 626 kilometrů, tedy tolik, jako z Prahy
do Varšavy. Město N.N. jsme dobře znali z dřívějšího pobytu v tamním vojenském
městečku. Zde byla delší zastávka, aby mohli mnozí legionáři navštívit své známé.
Jelikož náš pluk byl zformován většinou ze zajatců, kteří přišli z jižní Sibiře, a protože
někteří tam zanechali rodiny, žádali o poskytnutí dovolené, aby mohli své rodiny
navštívit anebo je přivézt k útvaru. Z Novonikolajevsku vedla jižním směrem železnice
na Barnaul a Semipalatinsk, a to byla tehdy nejkratší cesta do míst, kde před nástupem
vojenské služby žili. Dovolenou všichni žadatelé dostali, ovšem zda se pak také všichni
vrátili, na to si již nepamatuji. Myslím však, že někteří zůstali u svých rodin, neboť
bylo pro ně těžko se rozhodovat, když manželka tam měla svůj dům a blízké příbuzné.
Jeden Slovák, který byl jediný u naší roty, nějaký Šalata, a pracoval na ošetřovně, si
jednoduše a bez jakéhokoliv dovolení sbalil tlumok, dal nám všem „sbohem“, a více
jsme ho my ani nikdo jiný, neviděl. Ztratil se, neb Rusko je veliké.
Já osobně jsem rovněž žádal o poskytnutí dovolené; ženatý jsem sice nebyl, ale měl
jsem k tomu jiné důvody. Velitel roty mně řekl, že musím počkat, až přijedou resp. až
se vrátí legionáři, kteří právě dovolenou dostali; nemůže prý pustit celou rotu najednou,
a slíbil, že dovolenou dostanu až později !! My jsme totiž měli být podle rozvrhu
ubytováni v Ačinsku, kam jsme měli nyní namířeno. To je 578 kilometrů za
Novonikolajevskem, a to dá rozum, že takovou dálku bych sám nemohl jet zpět. K
tomu se musí ještě připočíst vzdálenost od Novonikolajevsku do místa, kam bych měl
namířeno, a to by bylo na tehdejší dopravní poměry velmi složité. Z Novonikolajevsku
vedla železnice jen do Semipalatinsku, a odtud ještě 240 kilometrů buď koňským
spřežením nebo lodí po Irtyši do Usť-Kamenogorsku. Lodě v tomto úseku jezdily
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pořídku, bůhví jak dlouho by taková cesta trvala. Vůbec, cestování v té době, kdy už
působily partyzánské skupiny, bylo pro jednotlivce a k tomu legionáře velmi riskantní.
Odmítnutí mé žádosti mě tak rozzlobilo, že jsem ani nešel navštívit ty dvě známé ženy.
Jediné, co jsem tam podnikl, bylo, že jsme se s přítelem šli do vanových lázní vykoupat.
Důvodů k mé žádosti o dovolenou bylo mnoho. Chtěl jsem si odvézt z mého dřívějšího
bydliště především své osobní věci, mezi nimiž byl prvotřídní hnědý koníkový kožíšek
s kožešinovou podšívkou a límcem z pravé vačice. U známých, s kterými jsem si stále
dopisoval, jsem měl v úschově předměty a věci, které jsem si s sebou k vojsku nemohl
vzít. Byly to surové kožky, přivezené z Altaje, které jsem získal od Kirgizů, např. zimní
bílé hranostaje, křížové lišky, sibiřské šedé veverky – popelky, rysi, lasičky a jiné v
dosti velkém počtu. Dále tam byla, z mého hlediska, slušná položka zlata v mincích,
zrnkách, písku, prachu a zlatém odpadu, mimo pěkné kolekce stříbrných rublů.
Bankovní ústav, kde jsem byl jako zajatec zaměstnán, prováděl mimo jiné obvyklé
bankovní a peněžní operace i nákup přírodního zlata od soukromníků a taktéž od
správy rudných revírů v blízkém Zypjanovsku a Změjnogorsku. Vedl jsem tam, kromě
jiných prací, i záznamy o koupeném na vlastní účet a o svěřeném do komise zlatu, které
bývalo drobně šupinové, drátkové, plíškové, menší oblázky, drobná zrnéčka a valounky
různých velikostí a pak i práškové. Než se surové zlato proplatilo, muselo se nejen
zvážit na zvláštních vahách, ale i zkoušet, jaké procento jiných kovů, třeba stříbra, mědi
nebo i železa je přimíseno, aby byl zjištěn obsah čistého zlata. Tomu se říkalo „určit
próbu“.
Zkoušeč neboli prubíř, obyčejně starý praktik, bývalý zlatokop nebo zlatník, používal
k tomu zlaté zkoušecí jehly, tj. zlatá dlátka, kterými se dělaly čáry na černém kameni
a porovnávaly se co do odstínu s čárami provedenými zkoušeným kouskem zlata, a
to z každého vzorku zvlášť. Když odstíny souhlasily, byla určena próba (проба), a to
ta, která byla označena na zkoušecí jehle. Pro laika je dosti obtížné odsouhlasit tyto
odstíny, neb jsou těžko viditelné, ovšem pro odborníka je to obyčejná věc. Prubířský
neboli lýdský kámen (lydit) je menší, rovná, černá a hladká tabulka z odrůdy buližníku.
Zkoušecích jehel bylo nebo bývá velmi mnoho, pro každou možnou eventualitu jedna,
na které je vyznačena próba, tj. % obsah čistého zlata. Tyto jehly bývají v pořadí
připevněny na kovový kroužek jako klíče, takže zkoušeč s nimi lehce manipuluje.
Navíc on již od oka přibližně odhadne, která jehla by mohla přijít v úvahu, aby
nemusel, než najde tu pravou, na kameni zbytečně mnoho čmárat.
Když se nahromadilo větší množství zlata, toto se odesílalo do laboratoře k dalšímu
zpracování na zlato dukátové ve formě slitků větších nebo menších rozměrů, podle
přání. Obyčejně to bývaly slitky do váhy 1 libry (funt) = 32 lotů = 409,517 gramů, a zlato
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muselo mít obsah 23,5 – 23,66 karátů neboli 979 až 986/1000. Tam se slitky též
úředně značkovaly čili puncovaly. Při opracování slitků zůstávaly odřezky, piliny nebo
prach, kteréžto odpady nikdo nechtěl, a mohl jsem si je ponechat. Kromě toho jsem
měl plat 80 rublů měsíčně ve zlatých mincích, které jsem ukládal, poněvadž jsem měl
ještě jiné příjmy, jako 0,2% z hodnoty
vráceného dukátového zlata, hrál jsem též
v orchestru, dával jsem hodiny atd. Jestli
vzít v úvahu, jak laciné tam bylo živobytí,
mohlo se ušetřit, ovšem kdo chtěl, hodně
peněz. Na příklad nejlepší maso hovězí i
vepřové stálo průměrně 3 kopejky funt (přes
40 dkg), to bylo na dřívější rakouské koruny
asi 10 haléřů, bílá mouka 40 kopejek pud
(16,380 kg), sádlo 4 kopejky funt, med 10
kopejek funt, velké sáně březového dříví
na otop – 1 rubl, za pokoj jsem platil 1,50
rublů, atd. Oběd v restauraci stál 8 kopejek,
čili 20 haléřů rakouských peněz. Kromě
toho jsem často docházel do známé rodiny,
kde bývalo všelijakého pohoštění tolik, že
to bylo až k neuvěření.
Tímto způsobem, jsa z domova uvyklý
skromnosti, jsem si nastřádal a měl před
odjezdem k legiím jen v mincích asi 250
zlatých desetirublů, kromě zlatého odpadu a písku, který odhadem mohl vážit asi ¾
kilogramu. Jestli jeden zlatý desetirubl měl obsah čistého zlata: 1 zolotnik a 78 ¼ doli,
což se rovná na gramy: 7,7432 g, tedy přepočteno na kilogramy to bylo 1,9358 kg
čistého dukátového zlata. [V říjnu 2018 by to mělo hodnotu kolem US$76 735,00].
Kdyby se jednalo jen o 10 až 20 kusů, byl bych je vzal s sebou. Avšak vzít s sebou
všechno a navíc ještě ten poklad opatrovat, to bylo prostě prakticky nemožné.
Když k čisté váze připočtu příměs, která u 14 karátového zlata dělá asi 41,5% (u 18
karátového méně), tak jen příměs by vážila 803 gramy, tedy bezmála celý kilogram.
Sbírka (kolekce) stříbrných rublů, v daném případě velmi cenná, by též vážila nejméně
4 kilogramy. Když všechny tyto položky sečtu, dělá to kolem 8 kilo, možná že i více,
vždyť zlato a stříbro jsou velmi težké kovy. S takovým břemenem, které by muselo
být v kufru, bych cestou stěží pohnul. Pravda, v Semipalatinsku jsme naše zavazadla
převáželi z přístavu na nádraží na vozech. Eskortoval jsem tento transport, šel jsem
samozřejmě pěšky a nevěděl jsem, kam bych měl šlápnout, neb nohy se bořily až po
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kotníky do písku, a kola vozů až téměř po osu. A co bych dělal, kdybych své zavazadlo
musel 2 kilometry nést v rukou? V Novonikolajevsku, kde bylo do kasáren asi 3 – 4
kilometry, jsme žádný vůz nesehnali a zavazadla jsme museli celou cestu nést v rukou.
V kasárnách se kufr, třeba uzamčený, zasune pod kavalec, avšak kdo by si chtěl obsah
prohlédnout, tak by to dokázal, neboť nejsou ještě všichni lidé poctiví.
Neříkám, že by mnozí byli nepoctiví, ale byli mezi námi jedinici, kteří neradi viděli, když
někdo měl něco, co oni neměli. Jako malý příklad bych uvedl příběh, který se mně
osobně přihodil. V jedné stanici, kde jsme delší dobu stáli, byl hned vedle trati větší
potůček, nebo říčka, nepamatuji se přesně. Vyšel jsem do přírody, abych se u toho
potoka oholil. Měl jsem tehdy prvotřídní břitvu „Solingen“, kterou mně daroval známý
mohamedánský muezin v Usť-Kamenogorsku. Dal mně vlastně dvě břitvy, z nichž
jsem jednu stále používal. Tataři si holili hlavi tak musela být tedy dobrá. Když jsem
se oholil, nechal jsem tuto břitvu a jiné předměty prozatím na pražcích, které tam byly
složeny a sloužily mně za podstavec, a šel se pár kroků odtud k vodě opláchnout.
Když jsem se za malou chvíli vrátil, abych své věci uklidil, zjistil jsem, že jak břitva, tak
i štětka byly prýč. Ten člověk, co to vzal, to musel být virtuóz anebo kouzelník, který
se uměl udělat neviditelným. Od té doby jsem již nikdy a nikde takovou kvalitní břitvu
nesehnal, ačkoliv všude, kam jsem se při svém putování dostal, jsem se zajímal jen o
břitvy, kterých jsem nakonec měl (jednou jsem je počítal) asi 70 kusů. Avšak se žádnou
jsem se nemohl tak dobře oholit. Říkám tuto příhodu jen proto, aby bylo jasno, že
cennosti, třeba zlato, opatrovat na vojenském pochodu a za neurčitých podmínek a
okolností, bylo prakticky nemožné, nehledě k eventualitě, že by se ešalon musel opustit
a každý musel vzít s sebou aspoň 10 kg nábojů.
Tím bych odůvodnil svou žádost o poskytnutí dovolené. Velmi mně záleželo na tom,
abych když pojedu, mohl jet se svou partou, poněvadž později, jak mně to velitel roty
nabídnul a jak se situace vytvářela, byla by cesta z důvodů bezpečnostních riskantní,
ne-li úplně nemožná, a končila by, když dobře, možná i zajetím. Celý můj zanechaný
v Usť-Kamenogorsku majetek jsem ztratil jen proto, že jsem tam nemohl odjet. Vinu
na tom má velitel roty kpt. Ed. Hamáček.
Naše jednotka nedostala žádný operační úkol, neboť na magistrále a všude ve
stanicích bylo našeho vojska bezpočet. Tudíž jsme si prohlíželi město a okolí, koupali
se v Obu a nakupovali v poměrně dobře zásobených obchodech různé osobní potřeby.
Za několik dní jsme v jízdě pokračovali, a to přes stanice Bolotnaja, Jurga I., Tajga a
Mariinsk, až jsme přijeli do Ačinsku, kde jsme měli ešalon opustit a ubytovat se
v kasárnách.
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V tomto poměrně dlouhém úseku (578 kilometrů) si naši vojáci opatřili, snad chytili,
koupili nebo dostali darem, docela malého a mladého medvídka, kterého si posadili
ve vagoně do větší dřevěné klece. Dobře si pamatuji, že ve stanici Mariinsk jsme delší
dobu čekali, a proto celé osazenstvo vlaku vyšlo na nástupiště, aby se trochu osvěžilo,
neb za jízdy musely být vagony uzavřeny. Vyšel rovněž opatrovník medvídka, kterého
držel v náručí, načež ho pustil na zem, aby se trochu proběhl. Ovšem nikdo nečekal,
že medvěd měl špatný úmysl. Rozhlédl se kolem, viděl spoustu lidí, asi dostal strach
a namířil si to k blízkému náramně vysokém topolu a v několika vteřinách byl nahoře.
Dolů medvídka nijak a ničím nemohli zlákat, a když za ním jeho opatrovník, kterého
musel již znát, lezl po žebříku, šplhal se pořád výš. Nějaká žena z okolních domů jim
poradila a nabídla, že přinese plást medu a tím ho snad přivábí dolů. Medvídek, ačkoliv
mladý a tudíž i nezkušený, jakmile uviděl nebo ucítil med, ihned se stromu slezl a
pochutnával si na něm. Ešalon měl již dávno odjet a jen kvůli medvědu nastalo zdržení.
Když se medvěd projevil jako neukázněný spolujezdec, připoutali ho vojáci potom
řetězem a měl po svobodě.
Po příjezdu na hlavní nádraží v Ačinsku byl ešalon přemístěn na železniční odbočku
vedoucí jižním směrem do Minusinska, která tenkrát nebyla v provozu, a ponechán na
trati v polích, ovšem v obvodu města. Legionáři se přestěhovali do blízkých kasáren ve
vojenském městečku, kde byla kasárenských budov celá řada. Medvěda vzali s sebou,
postavili mu na velkém dvoře krytou dřevěnou boudu, přivázali pevným řetězem, a tam
si medvěd žil. Že by tam měl mnoho pohodlí, to bych netvrdil, neb medvěd rostl a za ty
tři měsíce, co jsme tam byli, byl již pořádný chlapík. Na svého ošetřovatele byl zvyklý,
jiný se k němu již neodvážil.
Postupně přijížděly i ostatní prapory našeho pluku, takže byl zde nakonec soustředěn
celý pluk i s plukovním štábem a plukovní hudbou. Všechny ešalony se nacházely na
stejné odbočce železniční trati a byly hlídány dosti početnými strážemi. Počasí bylo
letní, pěkné, všude rovina bez lesů a jiných porostů. Dny se prodlužovaly, noci byly
světlé a krátké, takže partyzáni, jestliže v těch krajích byli, se blízko neodvažovali, proto
byl zde i v okolí klid. Vojska měla hlídat jednak kasárenské budový, ale také přístupové
cesty, nádraží a mosty. Hlídky navštěvovaly blízké okolí, pročesávaly město a přilehlé
vesnice apod. Byl jsem odvelen od roty ke štábu pluku, kde jsme s mnoha jinými
legionáří vykonávali službu u velitele pluku, jak bývá zvykem v kasárenských
podmínkách. 18. května 1919, ve výroční den založení pluku (11.), byl nařízen plukovní
svátek a z toho důvodu byla v malém háječku, stranou od kasáren, pořádána slavnost.
Koncertovala tam plukovní hudba. Byl jakýsi zábavní program, avšak přesně nevím
jaký, neb jsem tam nebyl, měl jsem právě v ten den službu. Po službě jsme se scházeli
na pokojích, debatovali, hráli karty nebo taroky, někdy četli, bylo-li co, anebo chodili do
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města, které nebylo příliš veliké, mohlo mít nanejvýš asi 15 tisíc obyvatel. Domy
tam byly většinou přízemní a samozřejmě dřevěné, jen nádražní ulice byla poněkud
výstavnější. V dřevěných domech, u nichž mezery mezi jednotlivými kládami bývaly
ucpány mechem, bylo v zimě teplo a v létě chladno. Proto kamenné nebo cihlové domy
tam nebyly v oblibě. V nich stěny v zimě vlhly a pokrývaly se jíním. V celém městě bylo
pouze jedno kino.

Jednou jsem si potřeboval něco koupit a zašel jsem do lékárny. Obsluhovala mne
mladá, velmi sympatická dívka – praktikantka. Zeptal jsem se jí, zda bych ji mohl
pozvat do kina. Ihned souhlasila, určili jsme si schůzku a známost byla
hotova. Jmenovala se Taisja Vladimirovna Samochvalova a bydlela u
tety ve škole. Chodili jsme spolu na procházky do velmi pěkného parku,
kde byla na tehdejší poměry slušná restaurace a podávali tam výtečná ruská jídla.
V tomtéž lokále bývaly o sobotách taneční zábavy, které jsme někdy navštěvovali,
ovšem nebyli jsme tam sami, tam bývalo mnoho našich lidí i s partnerkami. A to bylo
právě dobře, neboť když nás bylo více pohromadě, bylo
to v každém ohledu jistější. Člověk se nemusel pořád
ohlížet a každého podezřívat, avšak též nikdy nemohl
vědět, co se stane nebo co by se mohlo přihodit. Proto
musela být kapesní zbraň vždy po ruce. Na kino zůstala
též vzpomínka. Našel jsem ve svých věcech její
vstupenku, kterou si dala u mně uschovat. Na vstupence
je datumovkou vyznačeno „7. июля 1919“, tj. 7. července
1919, a proto vím přesnou dobu, kdy jsme spolu byli v
kině. Někdy jsem ji navštěvoval i v bytě ve škole.
Kdykoliv naše jednotka pořádala taneční zábavu, při které hrál kolektiv našich
hudebníků, vždycky na mé pozvání přišla a velmi se jí na našich večerech líbilo. To bylo
ovšem samozřejmé, neb ve městě se nic podobného nepodnikalo. Po skončení taneční
132

zábavy jsem ji vždy doprovázel domů. Jednou, když jsem se v noci vracel do ubytovny,
prošel jsem hlavní branou, a abych nemusel obcházet celý ohromný dvůr, namířil
jsem si to středem dvora (diagonálně) k budově, ve které jsem byl ubytován. Avšak
zapomněl jsem na medvěda, který byl v boudě, neboť myšlenky mé se asi toulaly
někde jinde. Když jsem se přiblížil k medvědímu brlohu, řetězy najednou zachrastěly
a medvěd bleskurychle z boudy vyrazil; měl jsem co dělat, abych stačil uskočit stranou.
Tak jsem se polekal, že jsem zůstal stát jako omámený, neboť můj život v ten okamžik
visel možná na nitce. Medvěd několikrát obešel boudu a pak zalezl dovnitř. Když jsem
o tom vyprávěl jeho ošetřovateli, ujistil mě, že by mně stejně nic neudělal, neb je prý na
lidi zvyklý, a předvedl mně hned důkaz: šel se s medvědem objímat. Ovšem já jsem po
takové něžnosti moc netoužil.
Jelikož bylo tenkrát parné léto, měli jsme dovoleno koupání v řece Čulym, která městem
protékala. Chodili jsme též do vanových lázní, na které si velmi dobře pamatuji. Je
zvláštní, že teď, když o tom píši, se mi vybavilo přesné rozdělení všech umyváren, kde
a na které chodbě byly umístěny, jakož i celá budova těchto lázní. Dokonce vidím paní
pokladní, jak mně prodávala mýdlo a jiné atributy. Ve městě byl větší zajatecký tábor
a v něm několik set Čechů, většinou však tam byli Němci. Češi měli v táboře svůj
divadelní sál a klubovní místnost, které si sami postavili. Měli též dobře sehraný
orchestr. Občas jsme chodili k nim na divadelní představení; pamatuji se jen na
operetu „Cikánský baron“. Ženské role byly obsazeny výhradně zajatci.
Čas míjel, a když byla hlavní magistála uvolněna a čs. vojsko rozmístěno podle předem
vypracovaného plánu, odjely všechny složky našeho pluku, kromě našeho praporu, na
východ, aby obsadily a chránily přidělený jim úsek sibiřské železnice. Naše jednotka
spolu s plukovním štábem a hudbou zůstala v Ačinsku. Došla nám zásilka amerických
modernějších zbraní, které jsme vyměnili za staré ruské a nepohodlné „vintovky“,
jichž jsme dosud užívali. Bylo vyhlédnuto vhodné místo, kde se v noci vykopala dosti
hluboká jáma, kam jsme staré pušky, po vyjmutí uzávěrů, uložili. Jáma se zaházela,
srovnala, ušlapala, pokryla drnem a přizpůsobila ostatnímu terénu, aby nebylo nic
poznat. Uzávěry se zakopaly zvlášť. Kulomety jsme si ponechali. Mezitím jsem
se zase vrátil do štábu pluku k 1. praporu. V dohledné době měla být naše jednotka
vystřídána a proto se konaly přípravy k odjezdu.
Sbalili a naložili jsme své věci opět do ešalonu, který stál na trati v polích nedaleko
kasárenských budov, rozloučili se s městem, lidmi a všemi známými, načež byl náš
ešalon přemístěn na hlavní magistrálu. Celkový náš pobyt v Ačinsku trval přes tři
měsíce. Když jsme byli již na nádraží a náš vlak měl určenou dobu odjezdu, odešel
jsem přes lesík, rozpoložený při nádraží, do města, abych se definitivně rozloučil se
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svou známou. Bylo to již večer, takže jsem ji zastal doma, a jak bylo znát, asi mě
očekávala. Pamatuji se, že jsem ji tenkrát přinesl čokoládu, kondenzované mléko,
nějaké jiné drobnosti, kterých jsem měl hojnost, a dva kilogramy pískového cukru, který
se tam vůbec nedal koupit. Dala mně svou podobenku na památku. Měl jsem ji vždy
u sebe, avšak později, když jsem působil v Číně, jsem ji před odjezdem do Evropy
uložil s ostatními věcmi do velkého železného kufru, který jsem v důsledku nepříznivých
dopravních podmínek nemohl vzít s sebou a prozatím deponoval u firmy „Carlowitz &
Co.“ v Tientsinu, Taku Road. Tehdy už totiž byla druhá světová válka, a námořní
spojení s Evropou bylo přerušeno. Potom byla v Číně revoluce, a proto mně o osudu
tohoto kufru není nic známo, neboť firma se zřejmě později likvidovala.
Po svém návratu jsem nastoupil do ešalonu a ještě téže noci jsme z Ačinsku odjeli do
stanice Černorječenskaja, asi 100 kilometrů před Krasnojarskem. V této stanici jsme
zůstali na neurčitou dobu i s plukovní hudbou, která každý den odpoledne pořádala na
prostorném nádražním nástupišti koncerty. Stranou od magistrály byla rozlehlá step,
jen v dálce byly vidět lesy. Zde byla prováděna cvičná střelba a zkoušeny nové
americké zbraně. Taktéž byly zkoušeny ruční granáty, které vypadaly jako větší husí
vejce, ovšem plněné výbušninou, nahoře s kruhovým otvorem, do kterého se před
použitím měla našroubovat rozbuška. Za účelem obeznámení s tímto druhem zbraně
byli k nám posláni legionáři od úderných praporů jako instruktoři. Cvičení v házení
ručních granátů se provádělo na prostoru, který byl sice rovný, ale strana, kam se měly
odhazovat, byla srázná a tam tekla nějaká říčka. Granáty, již zapálené, měly dopadat
do vody a my jsme nemohli vidět, kde a zda vybuchovaly. To mohli pozorovat a počítat
jen vzdálení pozorovatelé.
Cvičilo se následujícím způsobem: deset mužů v jedné řadě se rozestoupilo na čtyři
kroky od sebe, granát se vzal do levé ruky, pravou rukou si každý našrouboval
rozbušku, která již sama byla nebezpečná, a když byla našroubována, čekalo se
na povel. Rozbušky se nosily v tvrdé kožené tašce na patrony aby se nárazem o
nějaký předmět nevznítily. Na povel se uchopil granát do pravé ruky, a stranou, kde
v rozbušce vyčníval zapalovač, se udeřil o pravé koleno, na kterém měla být připevněna
dřevěná destička, aby úder byl tvrdý. Podle slov instruktora, v moment nárazu o
destičku měla se rozbuška zapálit, a zároveň se měl ukázat malý modravý plamínek,
který však při denním světle byl špatně vidět. Po úderu se zásadně granát musel
odhodit, ať se plamínek ukázal nebo ne, neboť nikdo nemohl posoudit, zda je zapálený
nebo ne.
Když naše parta odcházela, byla na řadě další desítka, ve které byl legionář Gustav
Tvarůžek. Tomu se zdálo, že se po úderu v rozbušce plamínek neukázal, zřejmě
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znervózněl, granát neodhodil a držel ho stále v ruce. Instruktor, který to zpozoroval,
ihned k němu přiskočil, vyrval mu granát z ruky, a měl již ruku napřaženou k odhozu,
když v ten okamžik granát explodoval a instruktor byl zabit. Legionář Tvarůžek, a snad
i několik jiných blízko se nacházejících bylo raněno, avšak již si nepamatuji, kolik jich
bylo. Viděli jsme všichni tuto scénu, neb jsme stáli opodál. Instruktor byl pochován
na tamním pravoslavném hřbitově.
Později jsme z Černorječenské odjeli do Krasnojarsku. Tam byl guvernérem generál
Charpentier, francouzského původu. Řeka Jenisej tehdy obtékala město z východu a
přes řeku byl postaven, nedaleko od stanice, ohromný most, jak železniční, tak i pro
pěší. Za mostem byla malá železniční zastávka, na jméno si nepamatuji, a tam jsme
měli při své cestě na východ strávit nějaký čas a hlídat ten velký most. Ve městě byl
ještě štáb naší 3. divize, z čehož se dalo soudit, že za námi muselo být ještě mnoho čs.
ešalonů. Stráže na mostě, který tam byl v celém okolí jediný, byly jak nahoře na mostě,
tak i dole pod mostem. Tento most dříve sloužil i pro pěší, neb jiného spojení s městem
nebylo, avšak za nás byl průchod pěším zakázán. Ve volném čase jsme chodili
na nádraží nebo i do města. Počasí tam bylo nádherné, noci byly tak světlé, že se
v tepluškách vůbec nemuselo svítit. V řece Jeniseji, nehledě na teplé počasí, jsme
se nemohli koupat, neb voda byla ledová. Brzy nás jiná vojenská jednotka vystřídala
a náš ešalon byl odeslán dále na východ; jméno stanice si bohužel již nepamatuji.
To, že jsme neustále jeli k východu, bylo náznakem, že se přece jen provádí toužená
evakuace.
Z této stanice jsem na pozvání hospodářské části divize odjel do Krasnojarsku za
účelem vyřízení nějaké záležitosti. K cestě jsem použil nákladního vlaku, neb jiného
spojení nebylo, a umístil se v budce určené pro brzdiče. Pobyl jsem ve městě dva
dny. Měl jsem s sebou koženou tašku na řemeni a pušku s náboji. Po vyřízení oné
záležitosti jsem se chtěl vrátit k své jednotce. Čekal jsem na krasnojarském nádraží na
nějaký vlak, abych se svezl zpět na trať, avšak žádný vojenský vlak nepřijížděl. Proto
jsem se chtěl již vrátit do ubytovny, když tu jsem zpozoroval, že do stanice vjíždí od
západu nějaký luxusní rychlík. Myslel jsem si, že to mohl být vlak omské vlády, avšak
tenkrát jsem se o to nezajímal. Vešel jsem do jednoho vozu, kde v průchodu stál
nějaký elegantní železniční zaměstnanec v uniformě a bílých rukavičkách a rozmlouval
s několika dámami. Pozdravil jsem po vojensku a požádal o dovolení, zda bych s nimi
mohl jet několik zastávek. Beze všeho mně to bylo dovoleno. Když se mě však ten
zaměstnanec, který byl velitelem vlaku, již za jízdy zeptal, kde chci vystoupit, sdělil mně,
že ve stanici, kterou jsem uvedl, rychlík nestaví. Měl jsem na rozmyšlenou, buď jet dál
a potom zpět, anebo vyskočit za jízdy. Rozhodl jsem se, že vyskočím a upozornil jsem
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ho na to. Nevím, co mě to napadlo, nebo jsem chtěl ze sebe dělat hrdinu, vždyť to bylo
velmi nebezpečné a nemuselo to být. Dnes bych se k tomu nikdy neodhodlal.
Poděkoval jsem za ochotu, stoupnul jsem si na stupátko a čekal, až strojvůdce jízdu
zpomalí. Ačkoliv rychlost, čím blíže ke stanici, byla mnohem menší než na trati, přece
to byla rychlost veliká. Vzal jsem si pušku do pravé ruky a vyskočil jsem z toho rychlíku
ve směru jízdy, jak jsme to cvičili. Násep tam byl rovný, měkký, porostlý trávou,
jednou nebo dvakrát jsem se převrátil a vstal bez jediného škrábnutí. Zamával
jsem průvodčímu, který vyhlížel a byl samozřejmě zvědav, jak to dopadne. Inu,
nebezpečenství číhalo na každém kroku. Když jsem se potom ve stanici sháněl
po našem ešalonu, všude jsem viděl jen cizí lidi. Ti mně řekli, že naše jednotka se
posunula do stanice Kamarčaga. Kdybych to byl předem věděl, mohl jsem pohodlně
dojet rychlíkem až tam, neboť v této stanici rychlík stavil. Musel jsem proto zase hledat
nějakou příležitost, abych se dostal ke svému ešalonu. Náhodou odjížděla tím směrem
pojízdná ošetřovna, do které jsem nastoupil. Zjistil jsem však, že u vlaku zůstaly
pouze stráže. Osazenstvo ešalonu bylo v akci; v okolí byly zjištěny skupiny partyzánů
Ščetinkina, a bylo nařízeno je do vzdálenosti asi 10 kilometrů pronásledovat. Politické
ovzduší nevypadalo příznivě. Docházely zprávy, že kolčakovská vojska v Povolží jakož
i jiné reakční bílé sbory v centrálním Rusku byly Rudou armádou tísněny a musely
ustupovat. Rudoarmějci obsazovali na magistrále jednu stanici za druhou a neustále
postupovali vpřed. Tato okolnost dala podnět k aktivizaci partyzánských skupin,
operujících na magistrále a hlavně před a za Krasnojarskem, kde byl pro ně výhodný
terén, všude neprůchodná tajga, která byla znovu a opět naším věrným průvodcem.

Všeobjímající tajga
Každá učebnice zeměpisu říká, že se tajga nebo divoký les rozprostírá takřka po celé
asijské části ruského panství, tedy Sibiře, od Uralu až k Pacifiku. Je to nekonečný
a všeobjímající oceán lesa. Je v něm cosi hrozivého a zasmušilého, snad pro jeho
nesmírnost, neohraničenost, neobydlenost, tajemné ticho a smutek. Na severu je
pásem tunder oddělena od Ledového moře, na jihu se mísí s loukami nebo poli, ale
na východě téměř splývá s vysokými horami a lesy. Porost je složený z různých druhů
modřínu, borovice, jedle, smrku, cedru a jiných odrůd s hustou spletí bylin a keříků
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v podrostu. K jihu přibývají listnáče, hlavně bříza, jeřáb a jiné. V některých místech
to bývá nádherný modřínový prales. Silní, až třicet metrů vysocí krasavci se zeširoka
vrývají do země mohutnými kořeny a pyšně nesou světle zelené koruny. Občas
prosvětlí jejich hradbu lesík bělostných břízek. A tam, kde možno projít po měkkém
mechovém koberci hlouběji do pralesa, uvidíš i cedr, sosnu, sibiřskou jedli a skupiny
vzácných listnáčů. Nejširší tajga je právě ve východní Sibiři, kde překračuje na severu
polární kruh a na jihu hranici Mongolské republiky. V tom místě je její pás široký dva
tisíce kilometrů.
Lesní společenství se vyvíjí a obnovuje bez lidského zásahu, nenese stopy lesního
hospodaření. V tajze se nelze orientovat, je tam přítmí a šero, nepokojné ticho. Padlé
kmeny leží jeden přes druhý, změť křovin a větví, a to hned několik metrů od kraje
silnice nebo železnice. Nepohne se tam ani lísteček a houpavá půda vtahuje nohy
do hloubky. Vedle obrovité sosny nebo modřínu a jedle se takřka po zemi plazí slabý
doubek nebo břízka a zatarasí cestu. Když se zvedne, je pod ní nahnilý pařez a
přeražený kmen se položí před nohy. Kmen se dá překročit, avšak dále je pichlavé
křoví. Sem a tam se ukáže jakoby uzounká cestička, ale hned první krok je
nebezpečný. Pod nohou se rozevře lačné černé bahnisko, v němž překvapená
oběť zmizí okamžitě pod hladinu. Kromě těchto bahnitých tůní jsou tam ještě jiné
nebezpečné močáloviny, usazující se v místech, kde se vsakuje povrchní vlhkost do
špinavě žlutých proláklin, na nichž plují veliká mastná oka, plná bublinek, které jsou
semeništěm komárů.
Křoviny jako ostražití ptáci tajemného hradu zkříží před každým vetřelcem svá ostrá
kopí, přeražené kmeny jsou nepřekonatelnými závorami a bažiny skryté na pohled pod
jemným mechem, na který se chce stoupnout, se stanou pastí. Každý, kdo do tajgy
vstoupí, je poražen. Prodírat se sto metrů by trvalo aspoň hodinu. Divoký les má
své zákony: jsou přísné, tvrdé a nesmlouvavé, a kdo jich nedbá, má v tajze krutého
nepřítele, který odvážlivce pohltí a je pak navždy ztracen. Tajga se vzpouzí, brání,
hrozí a klade neuvěřitelné překážky. Na příkrých březích řek stojí jako zeď. Kdo chce
dále dovnitř, musí rozbít lesní stěnu; bez pily, sekery a trhavin se nikdo nedostane
vpřed ani na pár kroků. Tajga je nekonečná, nepřístupná, divoká a liduprázdná, k
tomu dodejme třeskutý mráz nebo vedro, nekonečné vzdálenosti a neprostupnost.
V tajze žije četná lesní zvířena, hlavně divoký los, jelen, srnec, liška, vlk, rys, kuna lesní,
sobol, jezevec, medvěd brtník, veverka a mnoho jiných. Též četní zpěvaví práci, pak
datlové, tetřev, tetřívek, divoký holub a jiní. Živí se, pokud nejsou šelmy,
hlavně listím a mladými výhonky nebo plody stromů a křovin. Většina ptáků
se živí hmyzem, žijícím na stromech a kmenech. Je tam zvěře hojnost.
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Lovci si málokdy všimnou například divokých kachen a vůbec celého ptačího rodu,
který zpravidla nechávají v klidu. Nevycházejí na lov se psem, nýbrž sami. Novou
pušku namáčejí a provádějí s ní všelijaká kouzla, dokud povrch hlavně nezrezaví.
Na vyleštěnou zbraň Sibiřan nedá. Nejdůležitější je vnitřek, dobrá pažba a přesnost.
Pušky se u nich nesmějí lesknout, aby neodrážely paprsky. Stačí sebemenší záblesk,
zvěř se poleká a rozprchne, ukryje se a na celý den je po lovu. Na kilometry kolem
tajga ví, že jde lovec, a proto mu zavčas uhne z cesty. Není snad Sibiřana, který by
nebyl vášnivým lovcem. Podle vyprávění lovců-starousedlíků, nejčastějším
cílem je, ovšem kromě jiné zvěře, sibiřská veverka. Tajga doslova oplývá
touto havětí. Sibiřská veverka je větší než naše, avšak lov na ni není nebo
nebývá vždy snadný. Veverka se lehce najde, neb je jich tam až miliony,
ale střelit ji je již těžší. Spatří-li člověka, zahemží se v korunách stromů, skáče z větve
na větev, je velice rychlá, a stačí prý jediný výstřel, aby se její hra a neposednost
změnila v hromadný úprk do hlubin lesa. Naproti tomu v Altaji se veverky neplaší,
klidně sedí na místě a louskají cedrové oříšky, takže se malorážkou lehce zasáhnou.
Při řekách se prý každé léto statisíce veverek stěhují z jednoho břehu na druhý, plavou
jedna vedle druhé, takže když jsou ve vodě hustě vedle sebe, hladina vody se zdá být
jakoby načervenalá. Každá z nich vysoko zvedá svůj huňatý chvost, neboť jediné
neopatrné namočení znamená smrt ve vlnách. Ostatně jich utonou při takovém
stěhování až desetitisíce. Celé obrovské území skýtá veverkám dostatek prostoru.
Kromě toho jsou na obou březích v podstatě stejné podmínky, proto je záhadou, proč
se veverky stěhují.
Tajga je lidmi řídce osídlena, a to jen na březích řek, jako všude jinde. Tok řeky udává
směr, proto nehrozí žádné nebezpečí zabloudění. Četná vypálená místa ukazují, že
požáry jsou tam časté. Sibiřský lovec dbá, aby po jeho odchodu nezůstala v ohništi
ani jiskřička. Ale tajga nepotřebuje, aby ji někdo podpálil. Vzplane sama; oheň vzniká
často samovznícením a předejít mu není možné. Dříve hořívaly celé části tajgy, dokud
nebyl oheň uhašen dlouhým deštěm nebo silným lijavcem. Nyní se na místo požáru
dopravují lesní požárníci vrtulníky. Ti nesou s sebou kromě jiného nářadí krabice
trhavin, které jsou nejlepším prostředkem proti ohni. Zničí porost a postaví mu do
cesty holou pláň, na níž nemá co hořet.
Velmi je rozšířen lov na malé černohnědé zvířátko s chytrýma očkama – sobola.
Má nejdražší kožešinu, která se cení vysoko a byla ruským zlatem. Žije v houštinách
sibiřské tajgy. Na Sibiři sobol postupně mizel, ačkoliv zastřelit ho bylo velmi těžko.
Již za carské vlády se vyskytoval jen pořídku, už jedině v dalekých oblastech tajgy,
kam lovcova puška nedosáhla, proto vláda zakázala jeho odstřel. Postupem doby
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byly zaváděny chovatelské farmy, a proto se v tajze objevovali lovci, kteří nestříleli,
ale chytali.
Bylo tedy třeba ulovit jej živého, aby jej pak odvezli dvě nebo třista kilometrů daleko do
míst, kde byl sobol v minulosti vybit. Párek sobolů se nikdy nevrací do starého domova
a v novém místě docela ochotně rozmnožuje svůj rod. Při lovení živého sobola vcházejí
lovci hluboko do tajgy, jakmile napadne první sníh, neboť sníh uchovává jeho stopy,
proto lovci přibližně vědí o jeho skrýši. Vyhlédnou si jeden strom, nejlépe modřín, a
kolem něho vykácejí malou planinku. Potom v elipse několik set metrů natáhnou sítě
a vytvoří z nich neviditelnou stěnu nebo ohradu. Osamělý strom na planince má být
nejblíže této stěny. Nato lovci vyhánějí sobola nebo párek z jeho skrýše. Ženou ho
směrem k planince, k osamělému stromu. Sobol, jak běží, se chvílemi před nimi mihne,
prý jako jiskra. Ale lovci vědí, že zanedlouho se opět před nimi blýskne. Hodinu za
hodinou pročesávají lesní úsek, hodinu za hodinou se tmavé tělíčko objevuje častěji
a častěji. Prostor, v němž se sobol může ještě volně pohybovat, se neustále zužuje.
Zvířátko se tak nevyhnutelně blíží k osamocenému modřínu nebo stromu. A nakonec –
není jiné záchrany. Zoufalý malý dravec se rychle vyšplhá do koruny stromu, kde
zběsile skáče z větve na větev. Uniknout nemůže, neb strom stojí osamocen na
planině, nemůže tedy přeskočit na jiný strom.
A dole snášejí ke kmeni stromu větve a jehličí, které podpálí. Potom z té hromady
začne stoupat sloup čpavého dýmu. Sobol nesnáší kouř (kdo by ho taky snášel), a
nesnáší jej natolik, že nehledě na číhající nebezpečí, sjede se stromu, rozběhne se –
a ve vteřině se zachytí do nastražené sítě. Lovci se k němu okamžitě vrhnou, neboť
sobol dovede v maličké chvilce přehryzat i nejsilnější provaz. Potom bleskurychlý hmat
a sobol je v připravené kleci. Nejlepší sobol je barguzinský – má nejcennější kožešinu.
Je to místo severně od Ulan Ude a východně od Bajkalského jezera. V tom kraji žije
mongolský kmen – Evenkové, kteří patří mezi nejlepší znalce tajgy a nejlepší lovce
sobola.
A tak by se mohly vyprávět desítky různých způsobů lovení a příběhů, prožitých
sibiřskými domorodými lovci, kteří třeba ještě neviděli kamenný nebo cihlový dům,
neuměli číst ani psát, ale uměli lovit zvěř tak, jak je naučila staletá tradice.
Prokletím tajgy je sibiřský komár, kterých je v neproniknutelné tajze na miliony nebo
dokonce na miliardy. Vrhají se zvláště na vetřelce. Domorodý lovec podle dávného
zvyku aspoň jednou denně rozdělá oheň z navlhlého dříví a v jeho kouři propere své
prádlo, šatstvo i svou kůži. Komáři napadají i velkou zvěř, útočí na ni, jejich kusadla
a bzukot přivedou soba, jelena a často i medvěda k šílenství. Zoufalé zvíře se tře o
kmeny stromů, šíleně běží lesem cestou necestou, hledá úkryt ve vlhkých křoviskách –
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a najde v nich svou smrt. Stačí, aby na chviličku pro neschůdnost cesty někde uvázlo,
a komáři z něho vysají každou kapičku krve. Zničit komára by znamenalo zničit
rozsáhlé bažiny uprostřed tajgy, zkultivovat statisíce hektarů divokého lesa. Avšak
úplně jej vyhubit je nad lidské síly.
Podobně jako komár je prokletím tajgy i moškara. Maličká muška naplňuje vzduch
v miliardových hejnech, leze do uší, do nosu, do očí, zachycuje se ve vlasech, zalézá
pod košili a zespodu pod kalhoty. Znervózňuje, obtěžuje a unavuje. Kousnutí samičky,
po němž zůstane na pokožce poměrně velká krvavá skvrna, působí velké otoky a i
horečky. Proti této havěti se nosí bílý plátěný klobouk, z jehož okrajů visí hustá černá
síťka.
Komáři a mušky se např. stali (v poslední době) největší překážkou při stavbě přehrady
a elektrárny v Bratsku, kde v letních měsících v celých mračnech napadali dělníky.
Tehdy se skupině vědců podařilo hmyz téměř úplně zlikvidovat. S podobnými obtížemi
se nedávno setkali a ještě setkávají naftaři na novém naftovém nalezišti v Tjumeni na
západní Sibiři. V létě tu mračna hmyzu snižují produktivitu práce až o 40%.
Tajga je skoro nepřístupná a nehostinná, avšak domorodci si nenaříkají, neb jim
poskytuje obživu. Musí však velmi dobře svůj úsek znát, teprve pak tam mohou
nebojácně chodit, avšak jen se sekerou a puškou. Odvážní lovci, a těch je
v obyvatelstvu většina, musí za pomoci všelijakého nářadí a trhavin prosekat různými
směry pěšinky, vykácet průseky a prorubávat cestu a značkovat ji, aby se po lovu mohli
vrátit. Jinak by hrozilo nebezpečí zbloudění a smrti hladem a zimou, nebo v bažinách.
Jisté je, že i v místech, přes které vedou různé komunikační spoje, jako silnice nebo
železnice, byla dříve tajga, kterou budovatelé těchto spojů museli napřed vykácet, než
přistoupili ke stavbě.
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Názory na intervenci
Otázkou další protisovětské intervence legií se v létě 1919 na pařížské mírové
konferenci zabýval spolu se zástupci Dohodových vlád nejen Kramář, který se se
svými názory netajil a bez obalu je sdělil např. vládnímu poselství na Sibiř, ale i
mnohem opatrnější ministr zahraničí Beneš. Dělo se tak pod zorným úhlem možnosti
co nejrychlejšího přesunu legií domů. Výsledky jednání tlumočil Beneš 5. 9. 1919
telegramem do Omsku – Bohdanovi Pavlů. Uváděl v něm:
„Při vyjednávání se spojenci ohledně repatriace československé armády Angličané
navrhují, aby část šla na Archangelsk a druhá na Vladivostok. Vláda je rozhodně proti
každému kroku, který by postavil v nebezpečí byť i část armády, souhlasila by však
tehdy, uznáte-li plán za proveditelný a je-li vojsko samo odhodláno prorazit dráhu na
Archangelsk, byť za cenu nových bojů s bolševiky. Veřejné mínění je u nás proti
intervenci, vůle armády však bude směrodatnou. Dohodněte se a odpovězte
bezodkladně.“
Odpověď však vzhledem k vnitřní situaci legií nemohla být jiná než negativní. Obdobné
pokusy znovu ožily hlavně v říjnu 1919, když se pod drtivými údery Rudé armády na
frontě a partyzánů v týlu začalo Kolčakovo panství definitivně rozpadat. „Vrchní vladař“
posílal vedení legií zoufalé prosby o pomoc. Sliboval zvýšení platů ve zlatě nebo
jiné hodnotné valutě, neb ruský státní poklad byl v jeho moci, výhodné udílení
půdy na Sibiři, výnosné koncese v sibiřském průmyslu, rozsáhlý export surovin pro
československé továrny atd. Korespondence mezi Pavlů a Syrovým je v té době
plná námětů, jak požadovanou pomoc realizovat.
Velmi lákavou se zdála myšlenka pokusit se o průlom k Denikinovi, který v té době na
jihu Ruska dosahoval značných úspěchů. Ovšem jen v tom případě, kdyby sibiřská
vojska byla ještě na Volze. Zkušenost však ukazovala, že takové akce by se nemohly
zúčastnit legie jako celek, nýbrž pouze dobrovolníci. Shrnuje své závěry, posílá Pavlů
20. října 1919 Benešovi do Paříže telegram, v němž uvádí: „Velké úspěchy Denikina
vnucují nám myšlenku probít se s odhodlanější částí vojska Západem .... Při opatrném
vedení, ztráty západním směrem sotva by převyšovaly naše nynější normální ztráty,
byla by to ohromná úspora času, peněz na dopravu a výživu, zachrana velkého
množství vojenského materiálu. Prosím o direktivu v této věci. Nejde o dobrodružství,
ale o vážnou věc.“
Zůstalo však opět jen při plánech, tentokrát dokonce ze dvou hlavních důvodů.
Předně vojsko samo takový plán odmítlo. Opatrné pokusy získat dobrovolníky skončily
beznadějným fiaskem. Nadto se již v té době vyslovil proti plánu zcela jednoznačně
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i Beneš vzhledem k situaci Kolčakově a situaci doma. V odpovědi na Sibiř oznámil,
že českoslovenká vláda považuje „každé nové angažování vojska jakož i dobrovolců
za hazardní avanturu, že považuje projekt Bohdana Pavlů za neuskutečnitelný“.
Plnomocník československé vlády v Sibiři tento změněný vládní kurs záhy pocítil na
vlastní kůži, neboť byl Prahou ze své funkce odvolán.
Mezi legionáři byla šířena zpráva, že v srpnu nebo v září přijelo do Vladivostoku vládní
poselstvo, vedené soc. dem. poslancem F. V. Krejčím. Pochopení pro tragickou situaci
legií se zdála potvrzovat i skutečnost, že jeden z pvrních činů Krejčího byla návštěva
internovaných delegátů II. sjezdu. A ti nenechávali poselstvo na pochybách o svých
názorech. Prohlašovali „jestliže se zde provádí politika vlády, pak československé
vojsko protestuje proti tomu, aby bylo dobrovolnické armády proti její vůli používáno
k policejním službám, k potlačování stávek atd., a aby tradice této armády byla vláčena
špínou ruské protirevoluce.“ Dožadujíce se spravedlnosti, nemohli neprotestovat i proti
politice vítězných spojenců slovy: „V nejvyšším stanu vítězné mezinárodní demokracie
se to vojensky spočítá a pak přikáže: Padesát tisíc Čechoslováků bude řešit v Sibiři
osudy 150 miliónů ruského národa, poněvadž věhlasná mezinárodní politika neví si
s Ruskem rady. Náš lid, pánové, rozumí těm čachrům tajné diplomacie a říká tomu
přímo: Kanonenfutter...“
Tato upřímná slova sjezdových delegátů nejen dojímala, ale i zarážela Krejčího,
stoupence nové čs. svobody. Přiznal, že národ doma, zcela jednotný, neměl o
tragickém stavu legií ani tušení. Slíbíl, že jejich věc bude spravedlivě vyšetřena a
rozřešena. Poté se rozejel k vojenským útvarům, kde musel vyslechnout nekonečnou
řadu žádostí a rezolucí, které plně potvrzovaly stanovisko internovaných delegátů
a svorně vyslovovaly základní požadavky, tj. neutralitu a rychlý odjezd na východ.
Ale hlasy vojska, jež zpočátku respektoval, nebyly jediné, které na něho působily.
Nedostatečná schopnost orientovat se ve složitych sibiřských poměrech, vliv Francie,
reprezentované generálem Janinem, oficiální oslavné bankety a parády aj., to vše
nemohlo nenést příslušné ovoce. F. V. Krejčí se ocital stále více ve vleku oficiální
Sibiře a ze strachu před velikostí své odpovědnosti i v ideovém područí legionářského
vedení. Sliby, které dříve rozdával, zůstaly nesplněny. Začal odsuzovat protikolčakovské vzpoury a vidět v různých zákrocích čs. vojska nutné následky boje a
nakonec uznal činy internovaných delegátů za trestné a odeslal je domů s tím, aby
byli postaveni před vojenský soud.
V té době reprezentovala poselstvo prakticky již jen Krejčího vlastní osoba; někteří jeho
členové byli odvoláni domů, jiní jako David a Jeník se svých funkcí vzdali, nesouhlasíce
s novou politickou linií vůdce poselstva. Shodou okolností došlo k tomuto obratu právě
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v době, kdy byl Prahou odvolán ze své funkce plnomocníka československé vlády
Bohdan Pavlů, jehož politický kurs se vzhledem ke katastrofální situaci Kolčakova
panství a též vzhledem k politické situaci doma ukazoval jako neúnosný. Aby ze
své reputace zachránil, co se ještě zachránit dalo, vydal Pavlů veřejné provolání
ke spojencům, které vzbudilo ve vládních kruzích bílé Sibiře obrovský rozruch.
V tom provolání se uvádělo, že ochrana magistrály československým vojskem se stává
nemožnou z důvodů nejprimitivnějších požadavků spravedlnosti a humanity, dále že
československá armáda je nucena proti svému přesvědčení podporovat a udržovat
stav naprosté libovůle a bezzákonnosti, že ruské orgány se dopouštějí skutků, nad
nimiž žasne celý civilizovaný svět. Po uvedení příkladů ..... konstatuje, že odpovědnost
za to vše padá i na nás, že majíce sílu vojenskou, nezabránili jsme tomuto bezpráví.
Naprostá loajalita a princip neutrality a nevměšování prý způsobil, že se stáváme proti
své vůli účastníky zločinů. Provolání končí prosbou, aby legiím byl umožněn odjezd na
východ.
Dokument byl políčkem nově nastoupené loajální politice Krejčího, jmenovaného
mezitím náčelníkem Vojenské správy legií, neměl však na ni vliv. Poněvadž všechny
deputace a rezoluce se ukazovaly neúčinnými, vyvstávala opět otázka voleb nových
delegátů a otázka nového sjezdu. Avšak tyto a jiné projevy odporu byly záhy zatlačeny
do pozadí, a to pod dojmem rudé záplavy, která se mílovými kroky přibližovala od
západu. Na pořad dne se stále výrazněji dostával pouze jediný problém: vlastní
záchrana.
Vzhledem k situaci, která se na všech frontách v Rusku a hlavně na Sibiři vytvářela,
bylo možné očekávat, že v západní a jižní Sibiři se vbrzku nastolí sovětská moc, takže
Rudá armáda bude moci postupovat rychleji než dosud. Druhá příčina byla v tom, že
čs. vojska nezničila, vyjma v okolí Samary, na celé magistrále ani jeden železniční most
nebo stanici, a to s ohledem na potřebnost dráhy pro transporty kolčakovské armády.
V některých úsecích naše rozvědka zpozorovala soustředění partyzánů, v důsledku
čeho byla nařízena přísná pohotovost. Partyzáni, kterých nikdy nemohlo být mnoho
pohromadě, neodvažovali se zasahovat naše ešalony střelbou. Naše teplušky byly
po obou stranách zpevněny fošnami, které by kulka nemohla provrtat. Za to činili jiné
mnohem účinnější nástrahy: rozebírali železniční trať a působili tím vykolejení vlaků, a
to ponejvíce v noci a v terénu, který jim nejlépe vyhovoval. Až teprve v nastalé panice
byli legionáři ostřelováni, čímž vznikaly i ztráty na životech a železnice se musela
opravovat. Stráže na lokomotivě, byť by se vlak sebepomaleji pohyboval, nemohly
ve tmě porušení kolejnic zpozorovat, protože kolejnice nebyly se svršků odstraněny,
byly zdánlivě na svém původním místě, avšak byly rozpojeny nebo byly odstraněny
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spojovací šrouby. Jakmile lokomotiva najela na kolejnice, které měly uvolněné šrouby,
katastrofa byla nevyhnutelná.
Tímto způsobem vykolejil náš ešalon na 948. kilometru od Novonikolajevsku. Bylo to
na úseku v délce 115 km mezi stanicemi Kljukvennaja a Kansk Jenisejsk, asi 230 km za
Krasnojarskem. Mohlo to být snad v říjnu 1919 ve dvě hodiny ráno. V těchto končinách
bylo již docela chladno, proto se v některých tepluškách topilo. Při této katastrofě,
jak jsem zjistil, bylo postiženo více nebo méně 36 teplušek, jeden osobní vagon a
ošetřovna, a samozřejmě obě lokomotivy, které se převrhly a spadly z náspu.
Některé teplušky staršího typu nevydržely tlak zezadu, způsobený setrvačností. Byly
poškozeny, začaly hořet, uskladněné munice explodovat. Uvnitř byli lidé. Požár vznikl
tam, kde se v železných kamínkách topilo a oheň nebyl zavčas uhašen. Kamna byla
normálně instalována v každé teplušce, a v zimě, anebo když bylo obzvlášť chladno,
se muselo pořád topit i za jízdy.
Vzpomínám si, jak v tom zmatku jedna žena, zřejmě manželka některého našeho
vojáka jedoucí v našem ešalonu, hledala manžela a své dvě malé děti. Obrátila se
na mne s otázkou, zda nevím, kde jsou a zda jsem je neviděl. Jak jsem to mohl vědět,
vždyť jsem tu ženu viděl poprvé a o dětech jsem neměl ani tušení. Zřejmě zůstaly
v těch rozvalinách a uhořely. Při tomto neštěstí byl těžce raněn prof. Rudolf Macháček
ze Smíchova, Na Hřebenkách, který se později léčil ve Vladivostoku. Bylo pro mne
vůbec záhadou, jakým způsobem se octl v našem vlaku, když jako kapelník plukovní
hudby měl být ve štábním ešalonu. Ačkoliv jsem ho později často vídal a mluvil s ním
dokonce i v Praze, zapomněl jsem se ho na to zeptat, jinak tato informace by byla
přesnější. Před několika roky prof. Macháček zemřel.
V právě popsané nehodě nacházel jsem se v sedmatřicáté teplušce, počítáno za
lokomotivami, kterýžto vagon, jakožto první a pak následující za ním, zůstaly na kolejích
neporušené stát. Jakmile jsem si uvědomil vážnost situace a uviděl hořící teplušky
přede mnou, začal jsem vyhazovat z vozu na násep munici a ostatní věci, aby též
neshořely. Nezabýval jsem se s tím dlouho, neb všichni z vozu vyskočili a bratr major
Kurc na mě volal zpovzdálí, abych též vystoupil z vagonu na násep. Měl obavu, že
uskladněná munice od velkého žáru může explodovat. Ostřelováni jsme nebyli, avšak
při prohlídce terénu jsme našli různé nářadí a řadu polovyhaslých ohníčků. Daleko do
terénu jsme se vzdalovat nemohli, rozestavili jsme stráže a začli záchraňovat ostatní
ve vozech, kteří se z nich nemohli samostatně dostat ven. Jedna skupina zdravého
mužstva odešla pěšky podél trati do nejbližší stanice, kde celou záležitost vysvětlili a
požádali o vyslání dvou lokomotiv (z východu i ze západu) které by odtáhly nezničené
teplušky, o které byla na magistrále nouze.
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Jak bylo při podrobném zkoumání a ohledání zjištěno, nebyly v důsledku pomalé jízdy
všechny vykolejené vozy, až na několik předních, zničeny. Rozbité vagony, které již
nebyly k potřebě, byly svrženy z náspu. Méně poškozené vozy byly postaveny na
kolejnice, které byly brzy pojízdnou mechanickou dílnou opraveny, a ihned začalo
posunování teplušek do jednoho souvislého vlaku. V tomto úseku se řídil pohyb jiných
vlaků po druhé volné koleji, která nebyla porušena. Projíždějící kolem nás ešalony
sbíraly raněné, aby se jim dostalo ošetření co nejdříve. Zda při této katastrofě byli
i ztráty na životech, na to se nepamatuji. Pro mužstvo, které ztratilo teplušky, byly
v nejbližší stanici opatřeny jiné, avšak než si je mohli zařídit, musely se napřed
desinfikovat. Podle sdělení našich sanitářů převážela v nich dřívější ruská armáda
tyfozní nemocné, tedy moc lákavé to nebylo.
Teplušky byly obyčejné kryté nákladní vagony, dosti prostorné, neboť ruské železnice
měly rozchod 1 676 mm a byly zařízené pro přepravu vojsk na velké vzdálenosti.
Vnitřní prostory byly jako obývací místnosti s okny, dveřmi, schůdky a dobrým
těsněním proti prachu a mrazům. Kde to bylo možné, byla etážová lůžka, jako např.
v kancelářích, skladech, dílnách, kuchyních atd. Jinak po obou stranách etážové
pryčny, uprostřed stolek a u uzavřených zasouvacích dveří železná kamínka, na kterých
se dalo i vařit. Do takového vozu se pohodlně umístilo až 24 mužů, v případě potřeby i
více. Zato Francouzi i Američané, jichž na Sibiři nebylo mnoho, měli luxusní rychlíkové
vozy typu Pullman, sprchy, vagon-restauraci a jiné vymoženosti.
Chtěl bych se při této příležitosti zmínit jakož i připomenout jednu zajímavou věc. Po
srážce vlaků na stanici Šafranovo jsem se zdráhal nastoupit do předních vozů, které
srážkou nejvíce utrpěly. Tenkrát jsem se umístil až na konec ešalonu, do čtyřicátého
vagonu. Od té doby jsem, bylo-li to možné, úzkostlivě dbal, abych se nacházel ve
vagoně co nejvíce vzdáleném od lokomotivy. Před odjezdem našeho ešalonu
z Ačinska na východ jsem dokonce vozy počítal. Při tom jsem zjistil, že se nacházím
v sedmatřicáté teplušce, jak výše vzpomenuto. Řekl jsem si, že v případě podobné
nehody se mně nic nemůže stát. Jak je z vyprávění zřejmé, také se mně nic nestalo,
avšak mnoho nechybělo.
Na čtyřnohého spolubojovníka v našem ešalonu jsem nezapomněl. O našem medvědu
chtěl bych říci též několik slov. Byl přivázán řetězem v prostoru vyhraženém pro
brzdaře. Při nehodě se asi silným nárazem řetěz přetrhl a medvěd vyšel z úkrytu na
volné prostranství. S ošetřovatelem se asi něco stalo, neb medvěda si nikdo nevšímal.
K velkému údivu všech pobíhal mezi námi s kouskem řetězu na krku sem a tam.
Nakonec, když si ho nikdo nevšímal, pustil se směrem k tajze, namířil si to do ní
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a zmizel nám z očí. Když se později po něm sháněli, bylo již pozdě, byl pryč. V tajze
chodil, chrastil řetězem a plašil ostatní zvěř.
Všeobecně vzato, nastaly pro legionáře horší časy. Jak se dalo očekávat, stálo
místní obyvatelstvo za bolševickou vládou a všude, kde mohlo, ji skrytě ba i veřejně
podporovalo. Hlavně železniční zaměstnanci, s kterými jsme byli neustále ve styku,
byli proti nám zaujati. Prováděli různé sabotážní akce, jak na nádražích, tak i na trati,
např.: nefungovaly automatické výhybky, byly poškozeny vodní nádrže (водокачки)
ve stanicích, odkud naše lokomotivy čerpaly vodu, nebyla v provozu návěstidla, ve
stanicích byla tma, neboť lampy byly rozbité atd. Na náš dotaz, proč neni to neb ono,
jednoduše odpovídali: nemáme, nebo nevíme, kdo to poškodil atp. Rázným zákrokem
by staniční personál musel dát všechno do pořádku, ale napřed by se musela vina
dokázat. Nakonec by bolševici o nás řekli, že terorizujeme jejich železničáře. Dělali
to vše proto, aby nás co nejdéle zdrželi. Museli to být ke všemu odhodlaní lidé, neboť
mnoho riskovali. Kdybychom měli přísnějšího velitele, jistě by dal na výstrahu druhým
část osazenstva zastřelit. Museli jsme si pomáhat sami, jak se dalo.
V podzimních jakož i zimních měsících, na sklonku roku 1919 i později, byli jsme
několikrát nuceni čerpat vodu do parního kotle lokomotivy ze zamrzlých řek ručně
následujícím způsobem: vlak byl přisunut k mostu (tím byl na několik hodin přerušen
a zastaven provoz), všechno osazenstvo ešalonu kromě stráží nastoupilo s vědry, která
byla k dispozici, a utvořilo řetěz. Do ledu se prosekala díra a voda se pak nabírala
vědry, která se předávala z ruky do ruky až k parostroji. Tam se voda vlévala do
nádrže. Při velkém mrazu se díra v řece musela častěji prosekávat. To všechno
nebyla žádná příjemná záležitost, která trvala dvě, někdy i tři hodiny. Voda totiž k
vědru přimrzala, čímž se objem vědra neustále zmenšoval. Místo 15 litrů, které vědro
obsahovalo, se do nádrže vlévalo mnohem méně, někdy snad jen polovina, záviselo
to na teplotě vzduchu. Kromě toho, ať jsme dávali sebevětší pozor, aby se voda při
předávání vědra do dalších rukou nerozlévala, nebylo možné se tomu ubránit.
Rukavice se i tak promáčely, čímž ruce velmi trpěly.
Měli jsme však při té smůle zároveň velké štěstí, že ruské lokomotivy, výrobek
Putilovských závodů v Petrohradě, bezvadně fungovaly i v největších mrazech.
Strojvůdci byli z řad legionářů a museli neustále o lokomotivy pečovat. Taktéž
technický velitel a obsluha vlaků byli naši lidé. Navíc jsme se museli starat, abychom
měli dostatečné zásoby dříví a uhlí. O dříví nebyla nouze. Když jsme někde delší dobu
stáli, šlo se do lesa nebo tajgy a udělala se pořádná zásoba pro celý ešalon. Dříví
bývalo vlhké, avšak plné smůly, a dobře hořelo. Uhlí jsme měli v zásobě vždy několik
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vagonů, neboť po cestě se málokdy naskytlo, nanejvýš jen v místech, kde byly uhelné
doly.

Nová sovětská sibiřská armáda a její osud
Z četných nepřátel, jimiž byla sovětská republika i po skončení první světové války
obklopena ze všech stran, byl na jaře 1919 největším nebezpečím carský admirál
Kolčak, který měl k dispozici celý mohutný sibiřský týl a všestrannou materiální podporu
států vítězné vojenské koalice. Počátkem března 1919 zahájila jeho vojska mohutnou
ofenzívu, jejímž cílem bylo dobýt Moskvu a svrhnout sovětskou moc. V průběhu
těžkých březnových a dubnových bojů se jim podařilo zatlačit na středním úseku fronty
sovětská vojska téměř až k Volze. Koncem dubna však přešly posílené sovětské
armády východní fronty do protiofenzívy, která znamenala počátek Kolčakova konce.
Zvláštní úderná skupina, která zahajovala koncem dubna 1919 protiofenzívu Rudé
armády úderem do boku a týlu nejsilnější a nebezpečně vpřed pronikající Kolčakovy
Západní armády, byla složena z nejosvědčenějších jednotek jižní skupiny vojsk
východní fronty (tj. z 1., 4. a Turkestanské armády). Tato se formovala v prostoru
Buzuluku, a byl do ní zařazen i (sovětský) internacionální pluk 24. divize. Podílela
se tak významným způsobem na buguruslanské operaci a hned poté na operaci
belebejské a ufské, jež vyvrcholila dobytím Ufy 9. června 1919. Po dalších úspěšných
bojích, v nichž byl Kolčak zatlačen daleko do nitra Sibiře, byla 24. divize spolu s
internacionálním plukem stažena na jiné fronty občanské války.
Po odchodu Čechoslováků na podzim 1918 se v Samaře začal formovat sovětský
internacionální strážní pluk, ve kterém byli i Češi a Slováci. Po slavnostním
shromáždění, jež se konalo 24. dubna 1919, byl jako 222. střelecký pluk včleněn do
sovětské 25. Čapajevovy divize a odeslán na frontu proti Kolčakovi. Účastnil se rovněž
buguruslanské a belebejské útočné operace a těžkých bojů u Ufy. Poté se fronta
posunula do prostoru Zlatoustu a Čeljabinsku, potom do prostoru Kurganu a Omsku.
V červenci 1919, tedy v době, kdy naše jednotka byla v Ačinsku, překročila Rudá
armáda Ural a v druhé půli srpna stanula již na březích řeky Tobolu.
Kolčaka do značné míry podporoval generál Denikin, s nímž sváděla sovětská vojska
urputné boje na jižní Ukrajině. V létě 1919, asi koncem července, se zmocnil Poltavy,
v srpnu pak obsazením Chersonu, Nikolajevu a Odesy celého jižního pobřeží Černého
moře. Jezdecký sbor generála Mamontova prolomil sovětskou obranu a zle řádil v týlu
armád jižní fronty. Ze západu spěchala Denikinovi na pomoc vojska panského Polska
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a ukrajinského atamana Petljury, která v srpnu obsadila Vinnici, Žitomír, Berdičev, Bílou
Cerkev a Fastov. Ve sféře soustředěného náporu sil jižní kontrarevoluce se octlo hlavní
město Ukrajiny – Kijev. V urputných bojích byly sovětské útvary, když je jednotky bílých
na obou křídlech obcházely, nuceny ustoupit ke Kijevu, který padl 31. srpna 1919.
Po pádu Kijeva ustupovala Rudá armáda podél řeký Desny na sever. Byl vyklizen
Černigov 11. října 1919. U Gomele se podařilo frontu stabilizovat až do druhé
poloviny října, kdy vítězná bitva u Orla a dobytí Voroněže znamenalo začátek
konce i Denikinových vojsk.
Ačkoli 11. listopadu 1918 skončila první světová válka, nebylo mnoha Čechům a
Slovákům, působícím v té době v Rusku nebo na Sibiři, dopřáno odložit zbraň a vrátit
se k mírovému životu. Na rozdíl od československého vojska ve Francii a Itálii bylo jim
souzeno ještě dlouho zůstat v zahraničí a z obou stran barikády se podílet na občanské
a intervenční válce v Rusku, jež s novou silou vzplanula na jaře 1919 ofenzívou
Kolčakovy armády.
V důsledku přechodu české revoluce do nacionálních kolejí, velká část národa
sympatizovala s českou armádou – s ruskými legiemi a českými legióny ve Francii
a Itálii. Po nevyhnutelných srážkách a bojích na cestě do Vladivostoku byly legie
přesunuty do týlu. Avšak tento přesun nebyl počátkem cesty domů, ale ani oddechem,
neboť proti Kolčakovu teroru rozpoutal ruský lid právě v tu dobu rozsáhlou partyzánskou
válku, především na Sibiři, kudy československé ešalony projížděly, a to v oblasti
Kainsku, Krasnojarsku, Nižne Udinsku a Minusinsku. Přitom, jak již známo, měly
legie chránit sibiřskou magistrálu.
Většina mužstva projevovala otevřenou nechuť k zásahům proti tomuto hnutí, které
zvláště po Kolčakových neúspěších na frontě vzplálo obrovskou silou a rozšířilo se
do celé Jenisejské gubernie, a též do oblasti Barnaul – Bijsk a povodí řeky Many. Boj
proti partyzánům a jejich pomahačům vedly především vládní kolčakovské jednotky
samy, postupující většinou na svou pěsť a v duchu čirého banditizmu. Vylupování a
vypalování celých obcí, ukládání kontribucí, braní rukojmí, hromadné popravy, tělesné
tresty – to vše pobuřovalo celou Sibiř a přilévalo oleje do partyzánského ohně.
Partyzánské skupiny, které dobře znaly nechuť legionářů k dalším bojům a ke
Kolčakovu režimu, se prý srážkám s legiemi úzkostlivě vyhýbaly. To však nemohlo
zabránit tomu, aby se trestných výprav proti nim neúčastnily československé oddíly.
Později se to dělo svérázným způsobem, neboť jednotky, podílející se na těchto
výpravách, musely být formovány na principu dobrovolnosti. Obvykle dvě třetiny
mužstva odmítaly účastnit se pronásledování a bojů s partyzány. Docházelo mnohdy
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k dramatickým scénám, neboť útvary odmítající bojovat snažily se zabránit odchodu
do tajgy těm, kteří se na výpravu dobrovolně přihlásili.
Avšak, ať tak neb onak, jednotlivé útvary se při hrozícím nebezpečí musely, v zájmu
zachování své existence, s každým případem přepadení nebo útoku jednotlivě a
samostatně vypořádat.
Na podzim 1919 se situace Kolčakovy armády stala katastrofální. Rudá armáda, po
přechodném zdržení na řekách Tobolu a Išimi, přešla v říjnu 1919 do nové ofenzívy,
kterou již nic nemohlo zastavit. Společným úsilím 5. a 3. armády byl dobyt 29. října
Petropavlovsk a 14. listopadu, právě ve dnech prvního výročí nastolení Kolčakovy
diktatury – Kolčakovo sídelní město Omsk. Poté byl úkol pronásledovat zbytky
kolčakovských vojsk svěřen pouze 5. armádě, která pokračovala v útočných operacích.
Rozbitá Kolčakova vojska, ustupující v šíleném zmatku a za krutých mrazů pěšky podél
přeplněné sibiřské železnice, se v posledním záchvatu zuřivosti vypořádávala se všemi,
na nichž lpěl jen stín podezření z opozice proti bílému režimu.
Legionářská zpráva již 8. září 1919 hlásila: „Poměry na frontě jsou hrozné. Nikdo neví,
co se vlastně děje, všechno běží bez boje....Byly případy, že celá eskadrona husarů
utekla před jediným krasnoarmějcem. Sibiřská armáda neexistuje“. K aktivnímu
vystoupení proti Kolčakovi se spojily všechny demokratické síly Sibiře, organizovaly
stávky dělnictva, sabotovaly dodávky pro armádu a činily jiné překážky. I frakce
sibiřských sociálních revolucionářů (eserů) vydala v těch dnech programové prohlášení,
v němž si za svůj cíl stanovila: revoluční boj za upevnění dělnickorolnické vlády, za
ruskou sovětskou republiku, a to v plném kontaktu s bolševickými ilegálními
organizacemi.
Katastrofa hrozící jak Kolčakovi, tak legiím přinutila i legionářské velení k dosud
nebývalé aktivitě. Případ nejzápadnějšího a napolo vzbouřeného útvaru, který opouštěl
Kurgan v poslední chvíli a zanechával tam obrovská stáda koní, mluvil jasnou řečí. Na
východ se pod ochranou československých bodáků urychleně přesunoval se svým
štábem velitel všech spojeneckých vojsk, francouzský generál Janin (dřívější
francouzský vojenský atašé v Petrohradě). Na východ odjížděla v několika desítkách
vlaků celá Kolčakova vláda. Evakuace Omsku proběhla v největší časové tísni a za
obrovských materiálových ztrát. Přetížená trať nebyla schopna pojmout všechny
prchající. Pomalý odsun legionářských ešalonů, jak hlásila v těchto dnech zpráva
štábu naší 3. divize v Krasnojarsku, vedl k vybuchům revolty a odřeknutí veškeré
poslušnosti. Ukázalo se, že většina je zachvácena jedinou a mocnou touhou dostat
se z nebezpečné půdy dále na východ a domů. Politické a rovněž i vojenské vedení
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ztratilo autoritu a vytýká se mu úplná neschopnost. Ustálil se názor, že vedení vědomě
brzdí náš odjezd, abychom tak dále dělali Kolčakovi policajty.
Za takové situace nezbývalo než zrušit závazek o ochraně Kolčakova týlu a magistrály
a přistoupit k okamžitému odsunu legií na východ, a to za pomoci radikálních opatření.
Dne 16. listopadu 1919 generál Syrový nařídil vzít trať západně od Krasnojarsku
do československých rukou. Poněvadž věděl, že omský „vladař“ vyvíjí úsilí, aby
posledními ustupujícími vojsky zůstaly legie jako nárazník mezi ním a Rudou armádou,
rozšířil 10. prosince 1919 československý dozor na další, a to východní úsek trati.
Nařídil zastavit dopravu vládních vlaků do té doby, dokud neprojedou vlaky
československé.
Tak se stalo, že i vlak „vrchního vladaře“ uvázl až do 19. prosince v Krasnojarsku,
což vyvolalo pobouření u kruhů věrných Bílé vládě. Kolčakův generál Kappel za to
dokonce vyzval velitele československých vojsk na souboj. Syrový odpověděl, že
výzva „ukazuje na zřejmou nepříčetnost svého pisatele“. Docházelo i k pokusům
potlačit „zradu“ Čechoslováků za pomoci Semjonovských vojsk v Zabajkalí. To vše se
však rozplynulo v obrovském chaosu, který s sebou přinášel bezhlavý útěk na východ.
22. prosince padl Tomsk a 6. ledna 1920 Krasnojarsk. Předcházela tomu katastrofa
polské divize a srbských útvarů, jež ustupovaly jako zadní voj „spojeneckého vojska
generála Janina“. Když totiž poslední českoslovenští vojáci opustili Krasnojarsk,
vůdce povstalecké armády Ščetinkin, v jehož oddílu bylo asi 600 Čechů, bývalých
legionářů, zajatců a zběhů, vyčkav klidně odjezdu posledního Čechoslováka, okamžitě
obsadil město.
Tím odřízl ústupovou cestu zmíněným polským a srbským útvarům, které se prý,
nevidouce jiného východiska, vzbouřily (proč?), pobily část svých důstojníků a vzdaly se
Rudé armádě. A již 10. ledna 1920 octly se čelní jednotky 5. armády československým
legiím v patách. Podle některých zpráv prý dosahoval chaos v řadách zadního voje
legií vrcholu. Jednotlivé skupiny zápasily mezi sebou o právo přednostního odjezdu a
násilím odjížděly na východ, nevyčkavše k tomu nařízení. Poněvadž mnohde byla trať
buďto železničáři nebo partyzány přerušena, odcházely v třeskutých mrazech pěšky,
zanechávajíce ve vlacích všechen svůj majetek. U mnohých jedinců vlivem ruského
prostředí začala klíčit myšlenka následovat příkladu Poláků a Srbů (?), vypořádat se
se svým vedením a uzavřít mír s bolševiky. Bojeschopnost legií se stala v tu dobu
nulovou.
Bylo samozřejmé, že každá jednotka a každý jednotlivec měl přání, aby nebyl zapleten
do dalších nerentabilních a neužitečných bojů a proto si přál dostat se živ a zdráv do
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míst, kde nebezpečí nehrozilo. O nějakém účinném střetnutí s postupující Rudou
armádou nemohlo být ani řeči, neboť naše armáda nebyla kompaktní, nepředstavovala
bojeschopnou jednotku, protože byla roztroušena po magistrále na tisíce kilometrů.
Jediný užitečný úkol byla povinnost zadního voje chránit, pokud by to bylo fyzicky
možné, odsun nacházejících se již vpředu vojenských útvarů. A bude-li Rudá armáda
respektovat naše přání nebojovat, projde celý odsun hladce.
Já si bohužel nevzpomínám, v kterých místech se v tu dobu náš ešalon nacházel,
myslím však, že to mohlo být ještě daleko před Nižně Udinskem na nějaké menší
zastávce, snad mezi stanicemi Ilanskaja a Tynskaja, tedy kolem 350 kilometrů za
Krasnojarskem. Jelikož všechny čs. ešalony byly na nezadržitelné cestě vpřed, bylo
nám nařízeno přeřadit se jako zadní voj, vojenským termínem „arrière garde“, aby
odsun byl z vojenského hlediska plynulý. Stalo se tak proto, že naše jednotka, kolem
800 mužů, plnila rozkazy do puntíku, byla spolehlivá, nereptala.
Následkem toho jsme museli čekat, až projely všechny legionářské a vládní vlaky, a
teprve potom jsme mohli v jízdě pokračovat. Důkazem toho, že za námi již nebylo nic,
byl příjezd do stanice obrněného vlaku „Orlík“, který měl 4 děla, 24 kulometů a kromě
řady pěchotních zbraní různé nářadí a velkou posádku.
Při ztroskotání našeho ešalonu jsme ztratili část zásob potravin, které byly
znehodnoceny nebo se prostě vysypaly z obalů. Proto jsme byli nuceni potraviny,
které nám scházely, u projíždějících vlaků žebrat. Avšak neradi dávali, a když, tak jen
málo. Některé potraviny jsme měli v zásobě, jako mouku, sůl, cukr, kávu, kakao, čaj,
kondenzované mléko, sýry, čokoládu a tabák. Zmražené maso, masné konzervy a
snad ještě něco jiného deponovala pro nás na některé stanici zásobovací jednotka.
Ostatní věci, jako brambory, droždí, cibuli, česnek, křen a tvaroh, různou zeleninu, třeba
solenou nebo konzervovanou a marinovanou, jsme museli kupovat. Dobrými platidly
byly sůl a cukr, za které obyvatelstvo ochotně měnilo. Vítali jsme, když nabízeli i kyselé
zelí, po kterém jsme se neustále sháněli. U některých jednotlivců se totiž objevily
kurděje – scorbutus, proto tito dostávali dvojité příděly. Bylo to z nedostatku živin,
zvláště vitamínů u jednoduché stravy. Projevovalo se to tím, že opuchaly klouby a
kolena, někteří nemohli vládnout nohama ani rukama a vypadávaly jim též zuby. Jeden
čas jsme měli delší půst, neb nebylo maso, každý den jen buchtičky a maštěná rýže.
Nějaký vtipálek sestavil dokonce kuplet. Jak začínal, již nevím, zpívali ho při
harmonice, avšak končil asi takto: „Na snídani i na oběd mnoho buchtiček, jež připravil
náš usměvavý kuchař – Havlíček“. Ten z toho měl nesmírnou radost, že nám jeho
výrobky chutnaly.
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Když nám bylo oznámeno, že pojedeme jako zadní voj, nastala ohromná sháňka a
pohyb. Bylo zapotřebí vypracovat jakýsi program (regulativ) – jak si počínat, kolik a kde
rozestavit stráží, v jaké vzdálenosti, určit hlídky, které budou pročesávat okolní vesnice
atd. Bylo dohodnuto, že každodenně bude ve službě nejméně sto mužů, někdy i více,
v závislosti od vyžadované potřeby a množství hlídaných objektů. Stráže se měly
měnit vždy po dvou nebo třech hodinách podle toho, jaké bude počasí. Byly určeny
k hlídání ešalonu z obou stran, nádražní budovy, kanceláře, telegrafu, nástupiště,
výhybek, vodních nádrží, skladů uhlí, kdyby byly, mostů jak nahoře tak i dole, všech
výpadových cest nebo silnic, okolí vesnic nebo osad, event. i tajgy, jestliže bude velmi
blízko. Každá osoba, muž nebo žena, která se bude nedaleko stráže pohybovat, měla
být zajištěna a předvedena na strážnici. Byla zřízena zvláštní komise, která se měla
těmito otázkami zabývat. V případě, že by byla zpozorována nějaká jízdní skupina,
což by mohli být jen rudoarmějci, bylo nařízeno je do určité vzdálenosti propustit, pak
je obklíčit, zastřelit všechny koně, aby jezdci nemohli uprchnout, a jezdce zajmout.
V případě, že by se vzpírali nebo začali střílet, každý legionář věděl, co měl dělat,
nebyl u vojska první den.
Byla to velmi obtížná a náročná služba, obzvláště v noci při třeskutém, avšak tichém
mrazu, když byla mlha a nebylo na dálku dobře vidět. V tom případě jsme používali
jako heslo motiv z nějaké české písně, který se hvízdal. Mužstvo, spíše pro legraci,
zhotovilo transparenty, které byly připevněny na naše teplušky, aby si je legionáři
projíždějící stanicí přečetli. Hlásily:
„Čtyři manipuly 11. legiónu československého vojska na Rusi, dohromady 800 mužů,
tvoří zadní voj, který bude chránit váš panický útěk. Kdo domů moc nepospíchá, ať
se k nám připojí.“
Projíždějící kolem legionáři, když si to přečetli (předpokládám, že byli všichni gramotní),
volali na nás, že jsme volové, vykřikovali různé hrubé a urážlivé poznámky a slova,
která zde nebudu reprodukovat, ani vytečkovaně; umírnění smekali čepice, jako by byli
již v civilu, a volali „Na shledanou ve Vladivostoku“, kam chybělo ješte dobrých 4 000
kilometrů. Avšak nehledě na to, co bylo tenkrát vysloveno, a nehledě na různé politické
proudy, přece jen všichni drželi pohromadě, až na některé jedince, kteří neustále
prováděli agitaci ke vstupu do Rudé armády. Že šli všichni svorně za jedním a
stejným cílem, to se brzy ukázalo v praxi.
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Průběh cesty v zadním voji
Ujištění partyzánů, že se úzkostlivě vyhýbali srážkám s legiemi, jsme nebrali vážně
a podle zkušeností ani nevěřili, že by to mohla být pravda. Naopak, každý bojovník
musel být připraven k okamžitému zásahu. Proto jsme v noci spali oblečeni a ozbrojeni.
Pušku při sobě, za pasem nabitý revolver, patrony v kulovnici, a jednotlivci měli na
opasku pověšených pár ručních granátů, které při explozi dávaly rány jako z kanonu
velkého kalibru. Jenže při ev. napadení by nebylo možné s granáty manipulovat.
Nebyl by na to čas, ty se hodily spíše k provedení útoku, rozbití bunkru apod.
Byly úseky, kde bylo i při sněhu v noci špatně vidět, neboť z obou stran železnice byla
tajga, která velmi stínila. V tepluškách se nesmělo svítit, jen v nejnutnějších případech,
přitom okna musela být zatemněna. Na krátkou dobu se používaly kapesní bateriové
svítilny. Rovněž i v kamínkách se nesmělo topit, neboť ucházející kouř s jiskrami by
mohl prozradit pohyb a místo vlaku na železnici, třeba i na větší vzdálenost.
Lokomotivy ovšem topit musely, bez nich bychom se nedostali vpřed.
Mně osobně se jednou v noci přihodil nepříjemný zážitek. Byl jsem umístěn v teplušce,
ve které byla uskladněna různá munice, desítky bedniček nábojů do pušek a kulometů,
spousta ručních granátů a rozbušek mimo velké zásoby pěchotních zbraní. Bylo tam
se mnou jen několik kamarádů, již si nevzpomínám kolik. Měl jsem tam samostatné
pohodlné lůžko; když jsem večer ulehl k odpočinku nebo ke spaní, neb nic jiného se ve
tmě nedalo dělat, postavil jsem si svou pušku na určité místo, obyčejně k hlavě, abych
ji v případě potřeby nemusel dlouho hledat, zkrátka aby byla ihned po ruce. Jednou
v noci přišli do vozu důstojnící, aby se zásobili střelivem do revolverů. Když zjistili, že
spím, nechtěli mě budit, vzali si, co potřebovali sami, a odešli. Při hledání bedničky
s žádanými náboji jim zřejmě má již nabitá puška překážela, odstavili ji na jiné místo,
avšak před odchodem z vagonu ji na původní místo, kde jsem ji měl připravenou,
nepostavili. Jak mně potom kamarádi hlásili, netrvalo to ani hodinu po jejich odchodu,
když jsme byli v jízdě přepadeni, asi partyzány.
Z obou stran železnice, na vzdálenost asi deseti metrů, stála tajga jako nedobytná
hradba, a teď babo raď! Uslyšev výstřely, ihned jsem vstal, neb dlouho jsem otálet
nesměl, šlo o krk, sáhnul pro pušku a ta nikde, kolem dokola tma. Nemohl jsem ji v té
tmě hledat, anebo přemýšlet, kde by mohla být. Šel jsem ke stojanu, kde byly rezervní
pušky, a vzal jednu, která mně padla do ruky. Zasunul náboje, které vždy ležely volně
na stolku (to byla již zbytečná práce), chtěl jsem vystřelit, avšak žádná rána nevyšla.
Zkusil jsem to podruhé, a zase nic. Mám-li říci pravdu, celé to naše střílení nemohlo mít
žádný účinek, neboť v noci nemohl nikdo vidět, kde se nepřítel skrývá, tím více, že jsme
neměli rozhled. Brzy však palba přestala a z místa přepadu jsme se vzdálili, neboť jak
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se ukázalo, trať poškozena nebyla. Když jsem si již ve dne prohlížel vypůjčenou zbraň,
zjistil jsem, že puška nebyla nikdy použita, byla naolejovaná, olej byl ztuhlý, a proto se
z ní střílet nedalo.
Mohlo to být již začátkem ledna 1920, když jsem v ešalonu vykonával službu dozorčího.
Major Václav Růžek, velitel vlaku, si mě zavolal do vagonu, abychom v jízdě projednali
vzniklou situaci. Totiž v jedné menší stanici, kterou jsme právě projeli, viděli jsme kolem
nádraží, na přechodu přes trať a dále podél trati ležet větší počet zastřelených lidí.
Napočítal jsem jich osmnáct. Leželi tam a nikdo je neuklidil. Nedalo se určit, zda
to byli civilisté nebo vojáci, neb každý byl jinak oblečen. Mohli to být partyzáni, ale
též rudoarmějci. To znamenalo, že některý z ešalonů, jedoucích před námi, byl jimi
přepaden a snad všichni, nebo větší část jich, byla likvidována. Při osobní prohlídce
těchto zabitých lidí jsme jen u dvou našli revolvery. Zřejmě jim všechny jiné zbraně
legionáři odebrali, aby se nedostaly do rukou jiným nepovolaným osobám. Těla byla
úplně zmrzlá. Chtěli jsme se přesvědčit, zda to nejsou rudoarmějci, zda nemají u
sebe legitimace nebo nějaké doklady. Avšak nakonec se v tom mrazu nikomu do toho
nechtělo, nebylo to důležité. Obyvatelé okolních domků a chatrčí byli tak vystrašeni, že
se na ulici nikdo z nich neukázal, ačkoliv jsme ve stanici čekali pět hodin. Ani přednosta
stanice nechtěl vyjít ze své kanceláře a podívat se po okolí. Když byl dotázán, co se
tam vlastně stalo, řekl, že byl zaměstnán a žádnou střelbu neslyšel.
Výsledkem porady s velitelem ešalonu bylo nařízení zvýšené pohotovosti, žádné spaní,
v oknech teplušek měli hlídat z obou stran střelci. Ostatní museli být připraveni na
výpad do mrazu, mít připravené zbraně a být stále oblečeni. Na každou lokomotivu
byli odveleni, místo dvou, čtyři strážní, z nichž dva měli obsluhovat po jednom menším
kulometu. V třeskutém mrazu to nebyla pro naše lidi maličkost, ale muselo to být.
Střídali se za jízdy, neboť vlak jel z opatrnosti tak pomalu, že jsme z teplušek mohli
vycházet a vyřídit si neodkladnou záležitost třeba v jiném vagoně a zase se do svého
vozu pohodlně vrátit.

154

Po skončení této neobvyklé porady pronesl ke mně velitel ešalonu slova: „Co myslíš,
bratře, vyváznem z toho?“ Z této otázky jsem usoudil, že naše postavení na trati je
velmi kritické. Ne proto, že bychom museli odrazit napadení, hájit se a bojovat, určitě
ne proti přesile, ale proto, že by nepřítel mohl poškodit trať, a my zde uvízli, neboť
za námi kromě obrněného vlaku žádný jiný čs. vlak nebyl a pomoc bychom odnikud
nemohli dostat. Zde už byla bojová čára opravdu kolem dokola. Již si nepamatuji,
co jsem veliteli odpověděl, ale vyjádřil jsem víru v dobrý konec a tím ho uklidnil.
Pokračovali jsme v pomalé jízdě přes stanice Tinskaja, dále Tajšet. Naše ešalony
byly roztaženy po trati, proto jsme vždy museli nějakou dobu vyčkávat, až přední vlaky
odjely, neb jsme tvořili zadní voj. Zásadou však bylo, nenechávat stanice před námi
opuštěné; když jeden vlak odjel, musel jiný přijet na jeho místo.
Další větší stanice, vzdálená 163 kilometrů za Tajšetem, byl Nižně Udinsk, vzdálenost
od Krasnojarsku byla 582 km. Celá trasa sibiřské magistrály od Moskvy přes Čínu
do Vladivostoku měří 8 678 kilometrů, z toho do Nižně Udinsku 4 688 kilometrů, takže
do cíle zbývalo kolem 4 000 kilometrů, tedy přibližně polovina. Ještě toho dne pozdě
večer, asi po desáté hodině, jsme přijeli do tohoto velkého železničního uzlu bez
jakéhokoli incidentu. Pokud jsem to tenkrát mohl odhadnout, stálo tam ve chvíli našeho
příjezdu osm nebo i více čs. ešalonů, které čekaly na pravidelný odjezd. Pro nás to
znamenalo velké zdržení, neboť jsme byli v pořadí poslední. Obrněný vlak „Orlík“ přijel
ihned za námi, ohlásil se ve stanici a po obdržení instrukcí odjel zpět na západ, asi půl
kilometru od nádraží, do místa, kde nebyly žádné budovy, aby měl dobrý rozhled a mohl
pozorovat, co se v okolí dělo.
S veliteli tam čekajících ešalonů bylo dohodnuto, že službu příslušející zadnímu voji
budou té noci obstarávat vlaky, jsoucí na řadě k odjezdu až příštího dne. Stalo se tak
proto, že jsme poslední dobou vykonávali vyčerpávající službu a potřebovali aspoň
jednu noc volno, abychom si mohli uvolnit zbroj, v klidu si odpočinout a ev. i vyspat se.
Avšak ukázalo se, že toto řešení bylo v zásadě špatné, neb přítomné jednotky jiných
útvarů neměly s tím zkušenosti a pravděpodobně opomenuly postavit stráže v místech,
kde nebezpečí bylo největší. Ponechaly totiž nehlídanou jižní stranu stanice, kde
nebyly žádné budovy a byl volný přístup pro záškodníky. Nebýt toho, nebylo by tam
došlo k tak tragické události, jaká se na tom nádraží odehrála. Ještě během téže noci
odjelo několik ešalonů. Na stanici zůstaly jen dva nebo tři vlaky kromě našeho, a
obrněný vlak. K ránu druhého dne byl vypraven ešalon našeho plukovního štábu,
ve kterém bych též byl, kdybych se již dříve nevrátil ke své původní jednotce.
Ukázalo se, že asi kilometr za nádražím partyzáni rozebrali trať a ešalon našeho štábu
vykolejil. Stráže na lokomotivě ani strojvůdci nemohli pro mlhu vadu trati vidět, aby vlak
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zavčas zastavili. Ešalon byl po vykolejení ostřelován a povídalo se, že mnozí
z osazenstva byli raněni. O tomto případu jsme se dověděli až pozdě ráno nebo
před polednem, když už bylo v proudu mnoho jiných událostí.
Mezitím, když došlo k vykolejení štábního vlaku, náš ešalon stál uvnitř nádraží na
některé koleji mezi čekajícími vlaky a mužstvo odpočívalo. Pokud se mně podařilo
s některými legionáři mluvit, všichni si libovali, že na tom nádraží je to přece lepší než
v terénu, a nikomu ani na mysl nepřišlo, že budou muset vstávat dřív, než si mysleli.
Té noci jsem měl krátký a neklidný spánek. Velmi dobře si pamatuji, že jsem v tom
mrazivém ránu vstal ve čtyři hodiny a byla samozřejmě tma. Šel jsem přes nástupiště,
kde byl zdánliný klid, lokomotivy byly pod párou, legionáři stáli všude na stráži, jakoby
se nic nedělo. Abych se zahřál, přinesl jsem si z ohřívárny vody, která byla za
nástupištěm, v konvici vařící vodu, zavařil čaj a posnídal. (Skoro na všech stanicích
v Rusku a na Sibiři byly ohřívárny pitné vody (водогрейки), které byly ve dne v noci
cestujícím k dispozici. Kdykoliv přibyl do stanice osobní nebo i vojenský vlak, to se u
takové ohřívárny tvořila fronta na vařící vodu (кипяток) a každý si mohl nabrat, kolik
chtěl.)
Když jsem se vracel od té ohřívárny, zdálo se mně, že ovzduší je prosyceno mlhou,
a v duchu se radoval, že po dobu, než se mlha ztratí, budeme mít klid. Avšak mýlil
jsem se. Asi za dvě hodiny, neb nebylo více než šest hodin (ráno), ani se ještě
nerozednívalo, jsem zaslechl střelbu. Vzbudil jsem kamarády, kteří byli se mnou
ve vagoně, a já sám jsem vyšel s puškou v ruce z vozu ven. Ešalony byly řazeny na
kolejích vedle sebe, a mezi ešalony, v prolukách, se shromažďovali ozbrojení legionáři
a čekali na rozkazy. Mlha byla stále hustší a nebylo již vidět ani na krok. Stěží jsem
rozeznával, kdo je vedle mne, a stále se z jižní strany do ešalonů střílelo. Náš vlak stál
mezi jinými ešalony, takže my jsme zásahy neměli. Všichni jsme však byli bezmocní,
neboť pro mlhu jsme nemohli jít do protiútoku, byli bychom se sami vzájemně postříleli.
V té mlze se nedalo poznat, kdo je náš a kdo ne. Samozřejmě, že napadající, kteří
pravděpodobně byli ukryti na místech, odkud se střílelo, již v dobu, kdy mlha ještě
nebyla, též nemohli vidět žádný určitý cíl. Myslím, že neviděli a nemohli na dálku
vidět ani jeden vlak a znali pouze směr, kde ešalony stály a do toho směru stříleli.
Proto jsme všichni vyčkávali na svých místech, abychom, až to bude možné, mohli
zasáhnout. Dokud byla mlha, stále se po nás střílelo. Střelba slábla, až mlha začala
řídnout, což mohlo být asi k desáté hodině dopoledne, kdy bylo již dosti zřetelně vidět.
Legionáři vyrazili z úkrytu, avšak v okolí již nikoho nenašli. Napadající se museli na tuto
akci připravovat. Museli mít předem vyhlédnuté místo, kde, jak jsme dodatečně zjistili,
nebyly postaveny naše stráže, neboť jinak by to v té mlze nedokázali.
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Odvetná opatření a následky
Areál tamního nádraží byl neobyčejně veliký, proto jsme nemohli vědět, co se při
poměrně značném seskupení vojsk odehrálo jinde. Přijeli jsme několik hodin před
přepadením, byli jsme upoutáni k svému ešalonu a nikam jsme nevycházeli. Byla tma
a mráz a každý jedinec z naší jednotky byl rád, když si mohl lehnout. Nevěděli jsme
ani, jak je nádraží velké a jak vypadají okolní budovy. Aby byl navázán kontakt
s obrněným vlakem, byly postaveny stráže jinými útvary nejen před a uvnitř nádraží,
ale též opodál u železničních dílen a depa. Mezi těmito strážemi a obrněným vlakem
patrolovaly spojky. Všeobecně se mělo za to, že železniční zaměstnanci a dělnící
v dílnách jsou proti nám silně zaujati, a proto byla zvýšená pozornost věnována dílnám.
Stráže zpozorovaly, že časně ráno, asi kolem čtvrté hodiny (tedy právě v tu dobu,
kdy jsem si šel pro horkou vodu), se do dílen trousili, ačkoliv pracovní doba začínala
normálně až v sedm hodin. Dílny stály stranou od nádraží, avšak v areálu stanice.
Stráže si stěžovaly, že byla malá viditelnost a že neměly rozhled, neboť mlha stále
houstla. Musím říci, že jsem nikdy před tím tak hustou mlhu nezažil. Vypadala jako
bílá tma, strašlivá, že se v ní všichni ztráceli.
Když asi v šest hodin ráno střelba začala, obrněný vlak popojel blíže k nádraží, kde
stály naše vlaky a kde se střílelo, aby mohl zasáhnout. Vypustil ve směru, odkud
byly slyšet výstřely, několik dávek z kulometu, načež se zdálo, že střelba ztichla.
Zanedlouho však napadající palbu obnovili. Obrněný vlak musel vyčkávat jako my
mezi ešalony jednak pro špatnou viditelnost, jednak proto, že nevěděl, zda legionáři
nešli do protiútoku. Zkrátka nastal zmatek. Kdyby bylo tenkrát normální počasí a bylo
dobře vidět, nikdy by se partyzáni neodvážili napadnout naše ešalony; obrněný vlak
sám by je všechny rozprášil.
V sedm hodin ráno, když v dílnách, které se nacházely na severní straně, měla začít
pracovní doba, přišla rota legionářů, obklíčila dílny, a několik ozbrojených jednotlivců
vstoupilo dovnitř. Shledali, že dílny byly poloprázdné, pracovalo tam asi pět nebo šest
dělníků, vesměs starších 60 let. Na otázku, kde jsou ostatní, což mělo být podle údajů
přednosty stanice nejméně 50 lidí, odpověděli, že prý dnes mají nějaký svátek. Načež
všechny pracující, co tam byli, sebrali a odvedli na nádražní strážnici k výslechu.
Zpočátku nechtěli říci pravdu, avšak nakonec doznali, že ostatní se dali k partyzánům,
neboť slyšeli střelbu. Byli ihned zajištěni a s nimi i přednosta stanice se svým
zástupcem za spoluúčast. Nyní bylo již jasné, kdo nese vinu na přepadení ešalonu
s naším plukovním štábem.
Avšak strážím se nepodařilo zjistit, kdy ev. kterým východem ti lidé z dílny vyklouzli,
neboť v té neobyčejné mlze a na dosti velkou vzdálenost dobře neviděly. Seznam
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dělníků se získat nepodařilo. Když se později mlha začala rozptylovat, velitel
obrněného vlaku z vyvýšené pozorovatelny dalekohledem spatřil jak jednotlivce, tak
i skupinky útočníků utíkat směrem na jih, do přilehlé osady. Jelikož tato osada ležela
v rovině, místo bylo zasněžené a úplně přehledné, bez stromů a velkých budov, nikdo
nezpozoroval, že by se záškodníci pokoušeli uniknout někam mimo osadu. Bylo by to
zřetelně vidět.
Na vysvětlení krátkou poznámku, proč při větších železnižních uzlech bývaly menší
kolonie – osady. Dříve se v Rusku a hlavně na Sibiři, ještě před stavbou železnice,
budovaly větší města podle polohy terénu, např. tam byl říční přístav, nebo důležitá
silnice, křižovatka atd. Když se potom projektovala stavba železnice, tato vedla
většinou jinou odchylnou trasou, jak to vyhovovalo projektantům, a měst, které už byly
založena dříve, se nedotýkala. Na Sibiři je celá řada takových měst, která neleží přímo
na magistrále, ale hodně stranou. Město Ufa je vzdáleno mnoho kilometrů od stanice
téhož jména. Rovněž tak i Čeljabinsk, Zlatoust, Petropavlovsk, Omsk, Novosibirsk,
Ačinsk a jiné. Avšak kolem nádraží vyrostlo během doby městečko, kde bydleli
zaměstnanci dráhy, dělnící, žili tam i různí podnikatelé, byly tam obchody, restaurace,
čajovny, řemeslnické dílny, školy a všemožné jiné podniky, jako ve městě. Tak tomu
bylo i v Nižně Udinsku. Partyzáni se stáhli do takového městečka a zmizeli za obydlími,
z čeho se dalo předpokládat, že se tam skryli.
Jakmile velitel obrněného vlaku ohlásil svá pozorování, byla celá jižní osada (посёлок)
legionáří obklíčena a vyhledán její představený (starosta). Tento byl o napadení
čs. ešalonů, jakož i o ústupu záškodníků zevrubně informován a bylo mu sděleno
podezření, že partyzáni se v jejich obci skrývají. Bylo vyhlášeno stanné právo a
představený obce byl vyzván, aby tuto okolnost, jakož i skutečnost, že celá obec
je obklíčena, obyvatelstvu tlumočil způsobem tam obvyklým, zároveň s naléhavou
výzvou, aby všichni záškodníci nebo i rudoarmějci, kteří se zúčastnili ranního ostřelu
čs. vlaků, dobrovolně vyšli z úkrytu a složili zbraně. Výzva byla zveřejněna již v 11
hodin dopoledne a na provedení rozkazu byla dána lhůta dvou hodin, tj. do 13 hodin.
Jestli po uplynutí této lhůty nebude rozkaz splněn, bylo pohroženo, že celá osada bude
po odchodu všech žen, dětí a starců dělostřeleckou palbou zapálena a srovnána se
zemí. Všichni muži pak bez rozdílu, partyzán nepartyzán, budou zajištěni a bude s nimi
jednáno podle stanného práva.
Mezitím lhůta dvou hodin uplynula a vzhledem k přísným opatřením, kterými by
možná trpěly i rodiny záškodníků, bylo zajištěno 42 mužů, kteří se dobrovolně přihlásili.
Většina z nich byli dělníci ze železničních dílen, a 8 rudoarmějců. Možná, že jich ještě
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mnoho zůstalo skryto, avšak na usvědčení z podvratné činnosti to stačilo a nebyl čas
se tím déle zabývat.
Vykolejený ešalon byl opuštěn, neboť trať by nemohla být brzy opravena, rovněž
odstranění porouchaných vagonů by trvalo delší dobu. Proto osazenstvo štábního
ešalonu odešlo pěšky v třeskutém mrazu, a to podél trati na východ do nejbližší stanice,
kde byl pro ně sestaven nový vlak. Ostatní ešalony ihned odjížděly bez pořadí, jak
stály na kolejích, a to po trati v protisměru, která nebyla porušena. Zajištěných 42
záškodníků a 6 dělníků zajištěných při výslechu na stanici, jakož i přednosta stanice
s pomocníkem, byli naloženi do jedné teplušky a prvním odjíždějícím ešalonem
odvezeni.
Obrněný vlak připravil podminování dílen, které byly vyhozeny do vzduchu nebo aspoň
poškozeny. Dále byly zničeny přístroje a aparáty v nádražní budově a po odjezdu
posledního čs. ešalonu byl zbourán i železniční most přes nějakou říčku, která tekla
východně od stanice. Bylo po ohrožení, ale nějaký čas se situace zdála být velmi
kritickou. Několik tisíc legionářů bylo v nebezpečí, že zbytečně zahynou anebo budou
zajati. V tom strašném mrazu by nebylo kde bydlet, nebylo by co jíst, chyběl by oděv,
ošetření a cesta odříznutá. A toto všechno způsobila – mlha.
Další naše putování proběhlo bez incidentů, proto jsme se nikde dlouho nezdržovali.
Projeli jsme stanici Tulun – 204 kilometry za N.Udinskem. Odtud jsme dalekohledem
zpozorovali menší skupinu jezdců, různě oblečených, kteří se v tom mrazu na koních
trmáceli po silnici, vedoucí podél a souběžně s magistrálou. Podobnou skupinu jsme
zahlédli již dříve. Možná, že to byli strůjci přepadávání našich ešalonů. Avšak mnozí
o tom pochybovali, neboť v tom případě by se tak nápadně a okázale neukazovali.
Spíše jsme v nich předpokládali předvoj nějakého tělesa Rudé armády a jelikož nám
byli pořád v patách, byli jsme přesvědčeni, že používají k tomu, aby nás nepustili
z dohledu, i železnice.
My jsme byli v ešalonu, který se ve dne v noci pohyboval kupředu, proto jsme je nechali
jet za svým cílem, dokud nás neprovokují. Těch několik lidí by nám uškodit nemohlo,
neboť ve dne, když bylo dobře vidět, nehrozilo žádné nebezpečí. Hůře bývalo v noci.
Když jsme na nějakém nádraží delší dobu čekali, vždy musely aspoň dvě roty hlídat
okolí a výpadové cesty a silnice. Na štěstí tajga ustoupila několik kilometrů od
magistrály, tudíž stráže měly dobrý výhled a přehled přes všechny eventuality.
Jezdci zůstávali přes noc ve vesnici, mohli bychom ji prohlédnout a pročísnout a
všechny podezřelé zneškodit, ale k tomu bylo zapotřebí mnoho času. Avšak stát ve
stanicích jsme zbytečně dlouho nemohli, museli jsme za každou cenu vpřed, abychom
nezdržovali ešalony jedoucí před námi.
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Na pomoc a na naši ochranu přijel z východu ještě jeden obrněný vlak „Kriváň“, který
se pohyboval vpřed před námi, aby se v případě vykolejení vlaku zamezilo hromadným
ztrátám teplušek. Tento obrněný vlak byl vždy asi jeden kilometr před našim ešalonem,
takže za tu dobu, než se tato vzdálenost projela, tedy několik minut, nikdo by nedokázal
kolejnice uvolnit. Byli jsme tedy kryti jak zezadu, tak i zepředu. Minuli jsme stanici
Zima, to je 141 kilometrů za Tulunem, a do stanice Zalari zůstávalo pouhých 55
kilometrů. Sem jsme přijeli již za šera, stmívalo se a padal sníh. Zde jsme čekali přes
celou noc až do rána. Mohlo to být snad koncem ledna 1920. Terén tam byl rovný a
přehledný, porostů málo, ovšem stráže musely nastoupit a hlídat jako obvykle celé
okolí, aby nás něco neočekávaně nepřekvapilo.

Situace vyžaduje uzavření příměří
Koncem prosince 1919 nebo začátkem ledna 1920 došlo v Irkutsku k povstání všech
protikolčakovských živlů a posádky. Pokus byl potlačen a kolčakovskému generálu
Syčevovi se podařilo zajmout 31 předních vůdců povstání. Legionářské vedení tento
převrat a nastolení vlády tzv. „politického středu“ nijak nenadchly, bylo však nuceno
se s nimi smířit. Vydalo směrnici zakročovat jenom tam, kde by šlo o převrat čistě
bolševický. Masa legionářů však převrat přivítala a nechyběly ani případy přímé
podpory irkutských protikolčakovských povstalců zbraněmi a jiným materiálem.
Převrat zastihl většinu legionářských jednotek i vládní vlaky admirála Kolčaka daleko
před Irkutskem. Otázka průjezdu městem se stala nesmírně ožehavou. Spojenecké
velení – rozuměj generál Janin – proto rozhodlo, aby Kolčaka, jenž již 5. ledna 1920
odevzdal „vrchní všeruskou vládu“ generálu Denikinovi, a s ním jedoucí zlatý poklad
vzalo pod svou přímou ochranu československé vojsko. Ačkoliv mužstvo 6. čs. pluku,
jemuž byl tento úkol svěřen, proti rozkazu protestovalo, podařilo se kolčakovským
vlakům projet z Nižně Udinsku až do blízkosti Irkutsku – do Čeremchovu – jedné
z uhelných oblastí Sibiře. Tam však jejich cesta končila.
V Čeremchovu byl již u moci bolševický revoluční štáb, který jménem lidu žádal
rezolutně vydání Kolčaka i ruského zlatého pokladu. Stejný požadavek vznášela
i vláda politického středu v Irkutsku a velení 5. sovětské armády. Sympatizovali
s ním i legionáři z Kolčakova doprovodu, kteří neopomínali cestou upozorňovat
ruskou veřejnost na to, koho vezou. V případě, že požadavku nebude vyhověno,
hrozil čeremchovský revoluční štáb přerušením dodávky uhlí, což by ovšem
znamenalo zastavení veškerého pohybu.
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V takové situaci zbývala spojeneckému a legionářskému velení jen dvě východiska, buď
se násilím probíjet na východ a tak zachránit Kolčaka a především ovšem zlatý poklad,
nebo ustoupit ... A jako již mnohokráte, hlavně v létě 1919, v období pokusů dostat
legie zpět na frontu – pomohla tuto situaci řešit jednoznačná vůle mužstva, které nebylo
ochotno dát za Kolčaka, jak velení vědělo, doslova ani ránu.
A tak přes Benešovy telegramy z Prahy, učinit vše pro záchranu „vrchního vladaře“
a zlatého pokladu, bylo rozhodnuto Kolčaka vydat. Stalo se tak 15. ledna 1920 na
irkutském nádraží, kde Kolčaka a jeho ministerského předsedu Pepeljajeva převzala
zvláštní komise složená ze zástupců politického středu a štábu 5. armády. Jednání o
zlatém pokladu bylo mnohem zdlouhavější a vyústilo až 28. ledna 1920 v tuto dohodu:
poklad zůstane v Irkutsku pod společnou ochranou československé a ruské stráže a
bude vydán ruským orgánům až po průjezdu posledního vlaku československých legií.
Ještě jednou však vysvitla legionářskému vedení naděje, že se nebude muset vzdát
zlatého pokladu. Koncem ledna 1920 dosáhly totiž prostoru Irkutsku poslední zbytky
zdivočelých Kolčakovských vojsk, ustupujících sem pěšky pustými oblastmi severně
od magistrály. Trať samu kontrolovali již v té době partyzáni a revoluční štáby,
propouštějíce pouze vlaky československých legií. V čele ustupujících vojsk stál
generál Kappel a po jeho smrti generál Wojciechowski, někdejší Gajdův spolupracovník. Když se přiblížil k Irkutsku, kde vláda přešla 25. 1. 1920 plně do rudou
bolševiků, žádal Wojciechowski kategoricky o vydání Kolčaka a zlatého pokladu.
Irkutsk, vrcholně pobouřený bestiální vraždou 31 rukojmí (předních vůdců povstání
v Irkutsku), kteří byli kolčakovskými vojsky v těchto dnech na Bajkalském jezeře
zastřeleni a svrženi pod led, se připravoval k obraně. Městský sovět poslal
legionářskému velení výstrahu, aby do sporu nezasahovalo. Pro jistotu nařídil všem
revolučním výborům za Bajkalem, aby v případě, kdyby se Čechoslováci pokusili vyvézt
zlatý poklad, jim v tom všemi prostředky zabránily. Pod dojmem vraždy irkutských
rukojmí a Wojciechowského hrozeb se prý konal urychlený soud nad Kolčakem a
Pepeljajevem a na základě rozsudku byli oba ráno 7. února 1920 zastřeleni. (Podle
jiných, též věrohodných informací byl Kolčak popraven mnohem později a bez soudu.)
K tomu všemu muselo legionářské velení vzhledem k výbušné situaci v řadách
vlastního vojska zachovat neutralitu. Wojciechowski, odražený se svými vojsky od
města, musel hledat ochranu v Zabajkalí u atamana Semjonova. To vše se odehrálo
v týlu československých legií. Ze západu se prakticky již bez překážek valila lavina
regulérní Rudé armády.
Zatímco čelní voje legií si hladce se zbraní v ruce probíjely cestu zabajkalským
panstvím atamana Semjonova, který je na základě Kolčakova rozkazu odmítal
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propouštět, jejich zadní útvary před Irkutskem se již v lednu 1920 octly
v bezprostředním styku s postupujícími jednotkami 5. sovětské armády. To bylo
v důsledku katastrofy polské divize a srbských útvarů, které měly tvořit zadní voj
spojeneckého vojska. Tam, kde byla trať narušena, odcházeli legionáři bez svého
majetku pěšky v třeskutých mrazech. Proto žádali uzavření příměří s bolševiky.
Tehdy si legionářské velení uvědomilo nebezbečí hrozícího výbuchu. Aby mu
zabránilo, nezbývalo než požádat velitelství 5. armády o příměří. Dne 4. 2. 1920 odjeli
parlamentáři k sovětskému přednímu voji, který následoval za námi. Dne 6. 2. oznámili,
že vzájemné dohody bylo dosaženo. Nato dne 7. února 1920 podepsali zástupci obou
stran na stanici Kujtun (za Nižně Udinskem) tolik žádaný dokument o příměří.
Po příjezdu našeho ešalonu do Čeremchova – 131 kilometrů před Irkutskem – byly nám
sděleny podrobnosti o zatčení a předání admirála Kolčaka a o osudu zlatého pokladu.
V Irkutsku, kde byl velký železniční uzel, byla velká frekvence, neboť od doby uzavření
příměří jezdily vlaky i na západ, hlavně s potravinami a materiálem pro 5. sov. armádu.
Proto byl náš ešalon ihned po příjezdu do stanice odsunut z hlavní trasy do blízké
zastávky Irkutsk II, kde byl postaven na slepou kolej. Jak dlouho jsme tam byli, si
již nepamatuji, jen vím, že jsme s tím místem nebyli spokojeni. Totiž z jedné strany
našeho ešalonu stálo na vedlejší koleji několik obyčejných nákladních vagonů, u nichž
byly zasouvací dveře otevřené dokořán, a proto byl již zdaleka vidět jejich náklad. Byla
v nich naházena, jedno přes druhé, nahá zmrzlá a všelijak zkroucená těla padlých
anebo zemřelých ruských vojáků. Nikdo se nestaral uklidit tento náklad. Moc příjemné
takové sousedství nebylo, proto jsme žádali, aby ešalon přesunuli jinam, čemuž bylo
zakrátko vyhověno. Do města jsme chodit nesměli, abychom zabránili ev. výtržnostem.
Ve městě byly stavěny slavobrány na počest 5. armády, zvané „Krasnoznamennaja“.
Jednu slavobránu, postavenou na zamrzlé řece Angaře, jsme viděli. Avšak podle
podmínek uzavřeného příměří mohla 5. armáda vpochodovat do Irkutsku až po odjezdu
všech čs. ešalonů.
Ve stanici Irkutsk se shromáždilo více československých vlaků. V důsledku dohody
bylo jednání s vládními činiteli snadnější než kdykoliv dříve. Co jsme potřebovali, ve
všem nám bylo vyhověno, a všechno, zejména potraviny, jsme si mohli volně opatřit.
Avšak naše velení nás upozornilo na věrolomnost Sovětů, pokud se to týkalo brestlitevského míru, který Sověti, jakmile Centrální mocnosti byly poraženy, ihnedanulovali.
To proto, aby se totéž nestalo i nám a uzavřené příměří se neukázalo léčkou.
Následkem toho byla nařízena přísná pohotovost, nikdo se nesměl od ešalonu vzdálit,
naopak každý musel být připraven k okamžitému zásahu. Zbraně, pušky a kulomety,
jakož i ruční granáty musely být po ruce, jako v bojovém pásmu. Byly určeny četné
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pohotovostní čety, které měly svá stanoviska a pozorovaly všechno dění a pohyb lidí
v blízkém okolí. Nikdo však si na československé vlaky nic nedovolil, a také se nikdo
k ešalonům nepřiblížil.
Jak již řečeno, měl být zlatý poklad vydán ruským orgánům až po odjezdu posledního
československého vlaku. Jednalo se o zlato, které bylo na podzim 1918 po dobytí
Kazaně odtud odvezeno do Samary a po pádu Samary předáno Všeruskému Direktoriju
do Státní banky v Omsku za vlády Kolčakovy. Před odjezdem posledního ešalonu
z Irkutsku – 1. března 1920 – byl našim velením a zástupci sovětských orgánů sepsán
protokol o předání a převzetí zlatého pokladu do vlastnictví irkutského sovětu, avšak
nepamatuji se, jak byl ohodnocen. Nato československý ešalon, který byl na nádraží
poslední, i s obrněnými vlaky z Irkutsku odjel směrem na východ.
My všichni jsme si mysleli, že máme všechno vzrušení za sebou, že za celým tímto
podnikem můžeme udělat tečku. Avšak naše jednání se nelíbilo a nebylo vhod
zabajkalským kozákům, jejichž jednotky se musely posunout na západ a obsadit
důležité stanice na „Krugobajkalské“ železnici, kde, jak již známo, bylo mnoho mostů
a tunelů. Museli je nyní hlídat, neboť bylo na nich, aby ukázali, jak se umějí proti
sovětskému vlivu bránit. Samozřejmě, že byly vyprovokovány ozbrojené srážky,
do kterých musel zasáhnout i obrněný vlak „Orlík“. Když jim rozbořil jejich stanoviště
a zabil všechny koně, ihned kapitulovali a celý ohrožený úsek trati odevzdali nám.
Jakmile všechny čs. vlaky měly tunely za zády, mohli kozáci zaujmout svá dřívější
postavení: vodka, harmonika a ženské, kterých měli u sebe plno, jim dodávaly kuráže.
Nakonec to s nimi dopadlo špatně, neboť museli před 5. armádou ustupovat. Přesto
však zůstali v Zabajkalí až do října 1920, neboť jim pomáhali Japonci. Až teprve v říjnu
1920 všichni interventi odešli na východ, a sám ataman Semjonov se odsunul do Číny,
kde žil někde v okolí Mukdenu nebo Dairenu. Když po druhé světové válce Mandžusko
obsadila sovětská vojska, byl jimi zajat a popraven. Jeho kozáci se patrně rozprchli,
neb Rusko je veliké, anebo vstoupili do Rudé armády. Jedna čs. dělostřelecká jednotka
přešla s koňmi i zbraněmi přes zamrzlé Bajkalské jezero, aby prý se koně osvěžily, neb
stálý pobyt ve vagonech jim nesvědčil.

Můj postoj k uplynulým událostem
Jak z předešlých kapitol a vyprávění vysvítá, velká většina československých legionářů
odmítala plnit rozkazy, vměšovala se proti nařízení svého velení do ruských záležitostí,
podporovala zbraněmi a jinými materiály všelijaké, nám nepřátelsky nakloněné živly,
které by mohly s týmiž zbraněmi vystoupit proti ešalonům nacházejícím se ještě daleko
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vzadu; upozorňovala ruskou veřejnost na osobní přítomnost Kolčaka v určitém vlaku,
aby dala obyvatelstvu možnost vypořádat se s ním již cestou do Irkutsku. Prozrazovala
tudíž vojenská tajemství, následkem čehož celá armáda přestala být organizovanou
a disciplinovanou, a představovala nejednotný, neposlušný vojenský útvar. Jednání
některých skupin vůči svým kamarádům ve zbrani mohlo by se nazvat zločinné,
poněvadž nebraly ohled na ty jednotky, které řádným konáním služby a povinností z ní
vyplývajících byly vystaveny nebezpečí, že by mohly být ev. i odříznuty od celku. Ne
všichni si zasloužili chválu, kterou při vyhlášení československé samostatnosti v Praze
všechen pražský tisk uveřejnil ráno dne 29. října 1918 v provolání Národního výboru. V
něm byly vysoce hodnoceny výkony čs. legionářských vojsk ve Francii, Itálii a na Sibiři.
Provolání znělo: „Lide československý, Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Nezklameš
očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých
slavných dějin, jež vyvrcholily nesmrtelnými výkony československých legií na
západním bojišti, ve Vlaších a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového
života, Tvůj vstup do země zaslíbené .... Zachovej štít čistý .... Nezapomínej národní
kázně. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmějí být zklamáni ... Ani jediným
rušivým činem nesmějí být zkaleny nynější veliké okamžiky .... Každý z Vás musí
bezvýhradně šetřit všeho, co je jinému svato. Svobody osobní i majetku soukromého
nesmí být dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazům Národního výboru.“
Co by řekl Národní výbor, řekněme v lednu 1920, kdyby znal situaci. Vzniká otázka,
jaké výkony čs. legií na Sibiři měl Národní výbor na zřeteli. Jestli snad účast v bojích
na rakousko-uherské – ruské frontě, tak tam měli legionáři svůj úkol usnadněn tím, že
v rakousko-uherské armádě na ruské frontě bylo více než 60% Čechů a jiných Slovanů,
kteří fakticky nebojovali a celými pluky přecházeli k protivníku do zajetí. Zajatců tam
bylo nakonec přes tři sta tisíc. (Sám prezident L. Svoboda, podle Rudého Práva
ze dne 31. 3. 1968, přešel při první příležitosti k Rusům. Co byste mohli chtít od
nás, obyčejných lidiček? I Zdeněk Štěpánek slíbíl své matce, že vezme roha; také
to provedl.) Tam měli, na rozdíl od dobrovolníků ve Francii, mnohem lehčí úlohu,
a navíc byla v týlu milionová ruská armáda. Boje na Sibiři za sebezáchranu byly
samozřejmostí. Čím jiným se tam vyznamenali, jedině reptáním, protesty, odmítnutím
plnit nařízení, a neposlušností.
O nic lépe to nevypadalo v nové republice. Všude i v jednotkách dobrovolníků – vládly
poměry, které stará rakousko-uherská armáda neznala. Odpor proti důstojníkům, které
nová armáda převzala z monarchie, odpor proti autoritám vůbec, neuvědoměle živené
představy o demokratizaci armády atd. Po rozpadu monarchie nemohli v nové
republice, z tolika set tisíc bývalých zkušených českých vojáků rakousko-uherské
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armády, dát dohromady vojenský útvar, který by ihned po vyhlášení samostatnosti mohl
odpovědně zasáhnout třeba na Slovensku proti Maďarům. Za celý listopad 1918 se jim
podařilo vytvořit pouze základ k budoucímu obsazení Slovenska, které by sami bez
účasti dvou divizí italských legionářů nedokázali. Každá akce ztroskotávala. Velitel
operujících tam jednotek, generál Štika, pravděpodobně dosazený z protekce, musel
být pro neschopnost odvolán a sesazen. Jak trpce tehdy napsal Dr. Vavro Šrobár: jeho
vojsko po prvé srážce, zachvácené panikou, rozuteklo se jako stádo vlkem napadené.
Mně osobně se za dobu působení v československých legiích nezodpovědné jednání
kamarádů ve zbrani natolik zhnusilo, že se již cestou na východ v mé hlavě zrodila
myšlenka, že do nové republiky, kde by mně možná poroučeli, nebo bych měl
spolupracovat s lidmi, jací se vyskytli mezi legionáří, nepojedu. Raději, když nebude
jiného východiska, zůstanu na Dálném východě nebo pojedu do Číny. Tenkrát se mně
zdálo, že bych mohl více věřit cizím lidem, které ještě neznám, než vlastním, které jsem
dokonale poznal.

Obydlí Burjatů

Nerušený odsun československých vlaků
Stanice Mysova, vzdálená 326 km od Irkutsku, byla posledním místem na
Krugobajkalské železnici. Další cesta nás vedla do největšího střediska v kraji –
Verchně Udinsku (dnes Ulan Ude) vzdáleného dalších 164 km od poslední stanice.
Toto místo vzniklo již v polovině sedmnáctého století na soutoku řek Udy a Selengy,
pramenící v Mongolsku. Bylo to původně nepatrné, malé sídliště, které se staletími
zvětšovalo, až se z něho vyvinulo město asi s dvaceti tisíci obyvateli. Je typicky
sibiřské, křivolaté uličky, plné prachu, hnoje a bláta, domky venkovského typu ze dřeva,
jen pár desítek solidních domů rovněž ze srubu, v kterých bydlela městská honorace.
Největším domem tam byla věznice, která vévodila celému okolí.
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Naše zastávka by tam netrvala dlouho, avšak museli jsme doplnit zásoby potravin.
Jelikož se ve městě nedalo mnoho nakoupit, poradili nám kozáci, abychom se vypravili
do stepi k Burjatům, kteří tam měli ohromná stáda hovězího dobytka a ovcí. K tomu
účelu nám kozáci zapůjčili povozy i s koňmi. Jako platidlo jsme vezli sůl, cukr, rýži,
kakao, čokoládu. Jeli jsme starou obchodní cestou, zvanou „mongolský trakt“, která
vedla rozsáhlou stepí směrem na Trojickosavsk, Kjachtu a Maimačin. Step se zdála
nekonečná, byla tvrdá jako mlat, mikroskopický prach a všude kolem holé a nízké
kopce. Řídká a v létě spálená tráva jí dodává šedivosti. Celý tento úsek, vzhledem
k důležité roli jediné schůdné obchodní cesty, byl poměrně hustě osídlen Burjaty, jež
jsou nejstarším národem Zabajkalí. Mají velmi blízko k Mongolům, zejména jejich
jazyk je shodný s mongolským, takže nepotřebují překladatele. Ovšem vyskytují se
tam i Rusové. Burjati žili na způsob Kirgizů v jurtách, které byly roztroušeny po obou
stranách traktu, poblíže toku řeky Selengy, kde byly vydatné pastviny pro jejich stáda
a kde step již mizela.
Po cestě upoutalo naši pozornost zvláštní seskupení budov, ležících napravo od silnice.
Střecha nejvyšší budovy měla zdvižené rohy. Byl to lamaistický chrám, který tam
nazývali „dacan“. Ve středu velkého ohrazeného dvora stála čtyřhranná budova,
vlastní chrám, a kolem ní rozsazeny nevelké dřevěné chaloupky s verandičkami. Náš
průvodce šel požádat o povolení k prohlídce a vrátil se s did-chamba-lámou, který byl
zároveň širetujím neboli vládcem chrámu. Byl to starší, obtloustlý muž s červeným
obličejem a veselýma očima. Volný hnědavý šat připomínající římskou togu splýval mu
až k patám, ruce se ztrácely v širokých rukávech. Mírným pohybem hlavy nás zval dál.
Několik starých lámů vyběhlo na verandičky domků a zvědavě pozorovali první cizince,
kteří překročili práh posvátného místa.
Did-chamba-láma odemkl dveře chrámu a vstoupili jsme do podivné síně. Od stropu
visely barevné pruhy látek, koule a válce, připomínající lampióny, dřevěné vyřezávané
sloupy podpíraly klenbu. Naproti vchodu na vysokém bílém stojanu stála zasklená
budka, v které se měl usadit „Majdari“, tj. bůh v řadě jednoho tisíce bohů, kteří svým
počtem zajišťují dlouhověkost tohoto světa. Křeslo širetujího vévodilo celému chrámu;
rozkládalo se na jakémsi pódiu a přitahovalo pozornost barevnou změtí mnoha
pokrývek. Od jeho nohou ubíhaly ke vchodu nízké a široké lavice, také zahalené
barevnými pokrývkami. V barvách převládala červená a žlutá. Při obřadech sedí didchamba-láma na vyvýšeném křesle, a řídí modlitby. Lámové se rozloží na lavicích,
tlučou do bubnů, foukají do různých plechových a dřevěných nástrojů, třískají do činelů,
zkrátka dělají velký rámus a hluk. Čím větší hluk, tím jsou modlitby vroucnější. Věřící
stojí před chrámem a na pokyn poklekají a modlí se, když ovšem znají modlitbu.
Majdari je spasitel, který zavede věřící do blaženství nirvány. V minulosti se dlouho
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před jeho oslavami shromažďovali kolem dacanu tisíce Burjatů, kteří samozřejmě
nepřicházeli s prázdnou.
Dále nás did-chamba-láma zavedl k velkému plechovému válečku, z jehož horní stříšky
trčela hřídelka s černou bambulkou. Bylo to „churde“, podivuhodný vynález. Některé
modlitby jsou totiž strašně dlouhé a člověk si je nemůže zapamatovat. Proto je lámové
napsali na tenký papírový pásek, který měří až pět set metrů, a natočili jej na hřídelku
churde. Když se touto hřídelkou zatočilo, něco tam zaharašilo, modlitba se jakoby
odříkala a člověk se pomodlil. Tomu se říká mechanizace... Lámové vymysleli
mnoho podobných mechanizačních zařízení, neboť Burjati byli naprosto negramotní.
Kdysi stával před vchodem do jurty dřevěný sloupek, na kterém byly připevněny papírky
s modlitbami. Vítr vanoucí stepí se v papírcích přehraboval a majitel jurty, ať třeba spal
nebo byl kdesi za stádem, to měl u Buddhy dobré: kolikrát vítr zatřásl papírky, tolik
modliteb připsal k jeho dobru. Jinou takovou vymožeností bylo „obo“ – hromádky
kamenů rozložené podél cesty. Kolik hromádek kamenů Burjat po cestě spatřil, tolikrát
se bez jediného slova pomodlil. Jedinou mluvenou modlitbu pronášel Burjat před
soškami bohů ve své jurtě, ale i ta měla jen čtyři slova: „Om mani pad mehum“.
Obcování s bohy bylo tedy velmi jednoduché. V tu dobu, když my jsme tam byli, bylo
v Burjat-Mongolii 36 velkých lamaistických chrámů a 16 000 lámů, tedy asi čtyři sta
padesát lámů na jeden chrám! Sám did-chamba-láma žil v dřevěném domku. Vnitřní
stěny jeho pokoje nebyly vymalované. Ohoblované dřevo napustili světlým lakem,
v rohu byla maličká modlitebna, naproti ní stála široká postel s křiklavě barevnou
pokrývkou, uprostřed pokoje stolek a židle. Širetuj doporučil nám několik hospodářů,
s kterými jsme uzavřeli výhodný obchod, načež jsme se po několika dnech, s plnými
vozy masa, beranů, loje, luštěnin a jiných potravin, vrátili k našemu ešalonu.
Pokračovali jsme v cestě na východ, která byla již veselejší, jednak žádné nebezpečí
nehrozilo, jednak mužstvo bylo po dlouhé době pořádně nasyceno. Terén byl hornatý,
neb jsme projížděli pásmem hor, který se tam nazývá „Jablonový řetěz“, kam až za
dávných časů sahala Říše středu – Čína. Minuli jsme Petrovský zavod, dosti velké
městečko, byly tam menší dílny a továrničky na různé výrobky potřebné pro železnici.
Do tohoto místa dřívější carská vláda vysídlovala též politické provinilce. Stanice Chilok
a Mogzon, mezi nimiž byla vzdálenost asi 100 kilometrů, byly celkem bezvýznamné, žilo
tam mnoho železničních zaměstnanců, kteří kromě svého zaměstnání se tam zabývali
včelařstvím a chovem dobytka.
Potom následovala Čita, velký železniční uzel a obchodní středisko. Až do roku 1897
byla spojena se západem jen „velkým moskevským traktem“ – byla ovšem malým
bezvýznamným městečkem. Moskevský trakt byla prašná a hlavně písčitá silnice,
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vymílaná dešti, která neměla jediný most. Kupecké karavany, putující po ní celé týdny
a měsíce, musely hledat neustále se měnící brody a nejednou se stávalo, že jim divoké
a neprobádané sibiřské řeky vzaly povozy s koňmy i se zbožím. Čita rychle vyrůstala
v důležité středisko od dob, kdy se dokončila stavba zabajkalského úseku magistrály,
což bylo v roce 1897. Stavba trati přilákala do města spoustu podnikatelů, neboť
slibovala obrovské zisky. Dráhu prý stavělo třicet tisíc dělníků, kteří pracovali až
16 hodin denně a měsíčně vydělávali pouhých 18 rublů. Podnikatelé, tušící rozvoj
města, stavěli v Čitě nové domy. Někdejší počet obyvatel – dva a půl tisíce – se
brzy zněkolikanásobil. Nyní, tedy v r. 1968, má asi 180 až 200 tisíc obyvatel.
V revolučním podzimu sedmnáctého roku tam byly z proletariátu zřízeny rudé gardy
a začátkem roku 1918 první sjezd zabajkalských sovětů prohlásil celé Zabajkalí
za součást mladé sovětské republiky. Avšak magistrála se znovu vmísila do
historie tohoto kraje. Dvacátého šestého srpna 1918 přijely po ní do Čity ešalony
československých legionářů, a tímto dnem se datuje dočasný pád sovětské moci
v Zabajkalí. Legionáři otevřeli cestu bílým Semjonovcům, kteří tam zůstali až do
podzimu r. 1920, neboť v tu dobu už jen Čita a železniční stanice zůstávaly v rukou
Semjonovců a Japonců. V noci na 22. října 1920, podle historických dat, čitinští dělníci
zaútočili na železniční stanici a těžky boj skončil jejich vítězstvím. Všichni Bílí odtáhli
na východ a město bylo rovněž obsazeno.
Při výkladu o historii města Čity je nutné se zmínit o děkabristech, účastnících
povstání v Petrohradě proti caru Nikolaji I. Byli to členové tajných politických spolků,
připravovavších toto povstání, které mělo za úkol změnit v Rusku absolutistickou vládu
ve vládu parlamentní. K těmto spolkům patřili důstojníci a úředníci ze šlechty, jako
knížata Trubeckoj, Volkonskij, Šachovskoj a jiní. Po bezdětné smrti cara Aleksandra I.
(19. 11. /1. 12. 1825), když se ještě nevědělo, kdo nastoupí na trůn, zda Aleksandrův
starší bratr Konstantin, nebo mladší Nikolaj, členové spolku vyzvali vojsko, aby
neskládalo novou přísahu Nikolajovi, určenou na 14. /26. 12. 1825. Tím dali podnět
k povstání. Téhož dne bylo však, v důsledku nerozhodnosti vzbouřenců, povstání
potlačeno vojskem, které zůstalo věrným vládě. Zabitých jakož i zatčených bylo
velmi mnoho.
Před soud bylo postaveno 121 osob, z nich bylo pět oběšeno dne 13. /25. 7. 1826, a
to plukovník Pestel, pplk. Muravjov-Apostol, básník Rylejev, podporučník M. BestuževRjumin a poručík Kachovskij. 80 osob bylo odsouzeno k nuceným pracím, ostatní
k lehčím trestům. Roku 1856 všichni, kteří ještě byli na živu, byli amnestováni.
Odsouzenci k nuceným pracím byli deportováni na Sibiř, jmenovitě do Čity. Část z
nich zůstala v Petrovském zavodě. Museli projít celou cestu, která trvala snad několik
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let, pěšky, jen nemocným bylo dovoleno použít vesnických povozů. Manželka knížete
Volkonského, Maria Volkonskaja, dcera generála Rajevského, hrdiny roku 1812, do
které byl kdysi zamilován A.S. Puškin, dostala povolení odjet za mužem na Sibiř, a
snad i jiné ženy ji následovaly. Nikolaj Aleksandrovič Bestužev, děkabrista, jeden
z těch šlechticů-revolucionářů, kteří vyvedli v osudný den na petrohradské senátní
náměstí vojenské útvary odmítající složit přísahu novému caru Nikolajovi I., zabýval se
v Čitě též kreslením. Nakreslil podobu městečka Čity, v němž měl být zaživa pohřben.
Výkres zpodobňoval malinké městečko, obehnané dřevěnou hradbou, která zakryla
výhled do úzkých uliček, a jen dvěma budovám dovolila, aby přes ni zahlédly do
liduprázdného kraje – věznici a pravoslavnému kostelu. Tento obrázek se zachoval
dodnes a ilustruje jen staré záznamy.

V době, kdy car Nikolaj I. poslal 76 děkabristů na katorgu (nucené práce) do Čity,
městečko mělo pouze 49 domů, z nichž tři patřily k věznici. Avšak příchod vzdělaných
revolucionářů z něho takřka rázem učinil jedno z nejkulturnějších středisek v carském
Rusku. Medicína, vzdělavatelské kroužky, plánování města a zejména tisk novin jsou
v Čitě spojeny s činností děkabristů. Místní inteligence měla s vyhnanými revolucionáři
úzké styky a vliv těchto statečných lidí se v Čitě po desetiletí udržoval. V dalekém
zabajkalském městečku vycházely tehdy rukopisné noviny, žurnály, a dokonce i
sborníky. Jak mně starousedlící vyprávěli, děkabristé si sami postavili obydlí, ve
kterých žili, a též svůj pravoslavný chrám. Ve dne se mohli volně pohybovat a pracovat,
avšak na noc je prý spoutávali železnými pouty. Kdož ví, jak to bylo před 140ti lety.
V r. 1920, za mého pobytu v Čitě, nezůstalo ani
památky po bývalých uličkách stísněných pevnostní
hradbou. Jediné, co tam z těch časů zůstalo, byl menší,
pěkný a zachovaný pravoslavný kostel děkabristů,
kterému se tam tak všeobecně říkalo, což potvrzuje
skutečnost, že tamní lid na ně nezapomněl.
[Foto: Anastasiya Nazarova-Anufrieva]
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V čitinské oblasti lze najít tajgu, step i lesostep, což ukazuje na různorodnost tamní
krajiny, a hlavně mnoho písku. Řeka Ingoda v Daurijském horském hřebenu vtéká
do údolí, kde začíná step. Není pozvolného vrůstání jedné krajiny v druhou. Najednou
se ukážou nevysoké vlny oblých kopců, na kterých neroste jediný keř. V tomto kraji se
zrodila prastará ruská píseň, která zní takto:
Po dikim stěpjam Zabajkalja,

Πo дuкuм cтeпьям Зaбайкалья,

Gdě zoloto rojut v gorach,

где золото роют в горах,

Broďaga, suďbu proklinaja,

бродяга, судьбу проклиная,

Taščitsja s sumoj na plečách.

тащится с сумой на плечах.


Chtěl bych, dokud je ještě řeč o Rusku, vyzdvihnout tu okolnost, že po celé magistrále,
vyjma snad jižní Sibiře (Omská gubernie), kde se používaly jako platidlo Sověty zrušené
carské bankovky, byly v oběhu papírové peníze vydané Prozatímní vládou Kerenského
z r. 1917, obyvatelstvem zvané “Kerenky”. Menší hodnoty, zdá se mně do 40 rublů,
byly tištěny na větším formátu papíru, vždy po 25 kusech, a musely se odstřihovat. Tyto
peníze neměly fakticky žádnou cenu, lidé je však museli brát. Jen v Čitě a Zabajkalské
oblasti zavedl ataman Semjonov bankovky zvané “golubky”, které se rovněž nijak
necenily a obchodníci je skladovali v pytlích na půdách.
V ohledu udržování hygieny byly velké potíže. Žil jsem ve vojenském vlaku
téměř dva roky. Mohli jsme se občas koupat v pěkně zařízených lázních pro
železničáře, které byly snad na každém větším nádraží v provozu ve dne i
v noci, avšak ne vždy byl na to čas, a v úsecích, kde byla pohotovost, už
vůbec ne. Ve větších městech jsme navštěvovali parní nebo vanové lázně.
Denní mytí bylo, zejména v zimě, též omezeno, neboť nebyla vždy k dispozici
voda. V zimě se musel tavit sníh na kamínkách, a porce sněhu do umyvadla
stačila tak jen pro jednu osobu. Jiné nutné osobní potřeby, kterým se žádný
živý tvor nevyhne, možno bylo zásadně odbývat jen v přírodě i při velkých
mrazech, což nebylo ani hygienické, ani příjemné. Že šlo většinou jen o
mladé lidi, kteří to hladce snášeli, nemělo a nenechalo to žádných následků.
Dojeli jsme do stanice Karymskaja, vzdálené od Čity 97 kilometrů. Tam se železnice
rozdvojuje na starší větev sibiřské magistrály, zvanou Mandžuskou, která vede až na
hranici v délce 367 kilometrů, a na novější Amurskou, vedoucí vlevo, jež byla postavena
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později, a to v letech 1907 – 1917. Tato větev měří z Karymské do Vladivostoku 2 997
kilometrů. Vede 100 km severně od řeky Amur a je s ní celkem souběžná. Celá trasa
z Moskvy do Vladivostoku po amurské dráze měří 9 335 kilometrů.
Mandžuská větev přes Harbin (Харбин) vychází z území Číny přes stanice Sui-feng-ho,
rusky Pograničnaja, do ruské stanice Grodekovo a ve Vorošilovsku Ussurijském se
připojuje k závěru amurské dráhy až do Vladivostoku. Tato starší větev se budovala od
roku 1893, a to od Čity, kde končila jednokolejní sibiřská dráha, a v úseku mandžuském
přes Čínu až do Vladivostoku byla postavena v letech 1897 – 1903 ruskou carskou
vládou a na její náklady. Tehdy ji nazývali Východo-čínská dráha a byla výhradně ve
správě Ruska. (Mandžusko – čínsky Tung-san-šeng, neboli tři východní provincie).

Přístav Vladivostok, který nezamrzá, měl pro Rusko velký význam. Zboží tam
přivezené loďmi se nemohlo překládat, poněvadž nebyla cesta, po které by se mohlo
dopravovat dále do Ruska, ev. Sibiře. Lodě musely plout přes Tatarský průliv do
Nikolajevsku na Amuru, a teprve tam se zboží překládalo na říční lodě a po řece Amuru
se rozváželo do vnitrozemí. Proto Rusku záleželo na vybudování železnice, spojující
Vladivostok s Ruskem nejkratší cestou, a to přes Mandžusko. Rusové si vymohli
svolení vést železnici přes Mandžusko, a to jako odměnu za zprostředkování míru,
když byla Čína ve válce s Japonskem r. 1895. Čínská vláda jim pronajala určité pásmo
(полоса отчуждения), kudy železnice měla vést, na 99 let. Po vypršení této lhůty měla
železnice i s inventářem a zařízením přejít bezplatně do vlastinictví Číny. Tato dráha
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měla velký vliv na imigraci. Začátkem XX. století se do Mandžuska přistěhovalo dvě stě
tisíc Rusů, tři sta padesát tisíc Japonců, jeden milion Korejců a patnáct milionů Číňanů.
Správa dráhy sídlila v Harbinu. Hlavním ředitelem byl carský generál Chorvat, který
potom po odstoupení žil v Pekingu, kde vlastnil dobytčí farmu. Po něm byl ředitelem
odborník, inženýr Ostroumov. Někde jsem četl, že byl Sověty popraven, avšak nebyla
to pravda, neboť žil v Tientsinu právě v době, když tam žila celá má rodina, a dokonce
bydlel v blízkém domě na W. Wilson Street. V „pásmu odcizení“, ve kterém vedla
železnice, byly všechny správní úřady, pošta, policie, soudy atd. ruské. Rovněž
zaměstnanci dráhy byli až na malé vyjimky Rusové. Při trati byly jak ruské, tak i
čínské vesnice a města, avšak Rusové měli všude převahu. Úředním jazykem tam
byla ruština. Jízdné a poplatky za přepravu zboží se počítaly ve zlatých tarifních
rublech. V Harbinu byla Rusko-aziatská banka, úzce spjatá s železnicí. Vydávala své
bankovky, které obíhaly na trhu, na burze, měnily je všechny směnárny a přijímaly je i
pokladny dráhy.
Podle pozdější dohody postavili Rusové ještě odbočku, vedoucí z Harbinu přes Mukden
do přístavu Dálný (Dairen) a pak do Port Arthuru. Celá sibiřská magistrála s čínskou
východní dráhou je dosud nejdelší dráha světa.
V důsledku sovětsko-čínské smlouvy z r. 1924 byla tato železnice spravována Čínou
a SSSR společně. Po zřízení samostatného Mandžuského státu v r. 1931 odkoupil
nový stát (spíše Japonci) ruský podíl na této dráze a dluh vyrovnal dodávkami
japonského zboží. Po převzetí dráhy a inventáře byli všichni zaměstnanci, sovětští
občané, propuštěni. Sověty jim radily, aby se stěhovali do SSSR, a mnozí, snad
většina, se dala zlákat. Ženatým bylo slíbeno, že na přepravu nábytku a osobních
věcí dostanou nákladní vagony, takže nic nemusí likvidovat a všechno si mohou vzít
s sebou. Prodávaly se pouze vily, chaty a parcely jakožto nemovitosti a za stržené
peníze se kupovaly jiné věci, jako hodinky, šperky, psací stroje, pianina atd., tedy
předměty, které se mohly transportovat. Viděl jsem za mého pobytu v Harbinu osobně
nakládat pianina, cenný nábytek, knihovny, šatstvo, skříně a jiné. Později jsme se
dozvěděli, že jestli ne všichni, tedy mnozí na to doplatili.
Vyprávělo se všeobecně, že po příjezdu do ruské pohraniční stanice museli všichni
z vagonů vystoupit, při čemž každé osobě bylo dovoleno vzít si osobní věci a potřeby
pouze do jednoho kufru. Muži byli prý od žen a rodin odděleni a později odvezeni
docela jinam než jejich rodiny, ovšem bez přivezených věcí, s kterými se snad již nikdy
neshledali. O tomto průběhu evakuace sovětských občanů mně vyprávěli lidé, kteří se
původně též stěhovali, a kterým se v tom zmatku, když viděli co se děje, podařilo
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uprchnout přes hranici zpět do Číny. Byli ovšem svobodní, neměli rodiny, svůj majetek
přivezený do SSSR oželeli a zanechali ve vagonech, a vrátili se v tom, v čem byli.
Po porážce Japonska v r. 1945 byla znovu obnovena společná rusko-čínská správa.
Zanedlouho na to, 15. 9. 1952, SSSR postoupila Číně bezplatně všechna práva na tuto
dráhu i se vším zařízením a inventářem. R. 1953 byla tato dráha Číňany přejmenována
na Harbinskou železnici.


Jak již dříve řečeno, pokračovali jsme v jízdě po staré magistrále, po které se
přepravovaly všechny čs. ešalony, a to přes stanice Olovjannaja, Borzja až do
pohraniční stanice – 86. razjezd (nyní Otpor). Odtud už bylo jen půl kilometru do
Číny. V okamžik přejezdu přes hranici se nás zmocnil jakýsi pocit ulehčení, že máme
konečně „mátušku Rosiju“ za sebou, a zdálo se nám, že všechna tíha starostí z nás
spadla.

Kolonizace Dálného východu
Již v 17. století dospěla ruská kolonizace v Sibiři až k Tichému oceánu a Rusové
obsadili Kamčatku. Objevil ji r. 1697 Rus Vladimír Atlasov. Kamčatka má rozlohu
270 500 km2 a je tam 40 sopek, z nichž je 12 činnych. Ruská vláda podporovala
kolonizaci Sibiře, aby tak zlepšila hmotné poměry rolníků, strádajících nedostatkem
půdy, která náležela velkostatkářům. Roku 1643 kozáci z Jakutsku došli až do ústí
řeky Amuru, která měří 2 846 kilometrů. Roku 1649 pod velením Chabarova zabrali
celou Amurskou oblasť, jež patřila Číně.

Carské nařízení o kolonizaci Dálného východa
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Čínsko-ruskou smlouvou z r. 1689, podepsanou v Něrčinsku, bylo uznáno vrchní
panství Číny nad touto Amurskou oblastí. Jelikož se v tu dávnou dobu hranice
nehlídaly jako nyní, přibývalo postupně víc a víc ruských imigrantů a tak stalo se,
že kolem roku 1855 bylo na Amuru již tolik ruských rolníků a kozáků, že ruský vliv
všude převládal. Proto Rusko r. 1858 obsadilo smlouvou s Čínou v Aigunu levý břeh
dolního a středního Amuru až do ústí řeky Ussuri, tedy oblast, která je částí bývalého
Mandžuska a měří 477 750 km2. Rozkládá se mezi Jablonovým a Stanovým horským
řetězem na severu, řekou Amur na jihu a Přímořskou oblastí na východě.
To však bylo Rusům ještě málo. Po skončení války, kterou vedly Anglie a Francie
s Čínou, a když Čína byla vyčerpaná a válkou oslabená, dalo si Rusko r. 1860 od Číny
postoupit ještě levý břeh Amuru a pravý břeh této řeky od jejího ústí až k řece Ussuri.
Tato řeka je pravý přítok Amuru, dlouhá 907 kilometrů, pramení blíže Japonského moře
u Vladivostoku, a teče severním směrem, tvoříc přibližnou hranici mezi Mandžuskem a
ruským Dálněvýchodním krajem, který nyní zabírá plochu, přesně řečeno, 2 971 845
km2. Řeka Ussuri ústí u Chabarovsku, má přítok Sun-ga-ča, vytékající z jezera Chanka.
Nejdůležitějším místem v těchto tenkrát neprobádaných končinách se stal tichomořský
přístav – Vladivostok, který byl založen právě v roce 1860 a opevněn r. 1876/7. Byl
obsazen československými legiemi 30. 6. 1918. Sloužil za evakuační středisko všech
ešalonů na magistrále a embarkační přístav vojsk mířících do Japonska nebo přímo
do vlasti.
Nejbližší ostrov Sachalin, proti ústí Amuru do Ochotského moře, byl od roku 1853
rozdělen na severní část pod ruským a jižní pod japonským panstvím. Roku 1875
Rusové vyměnili jižní část ostrova za ostrovy Kurily, které patřily Rusům, a tyto ostrovy
obsadili Japonci. R. 1905, po prohrané válce, byl Sachalin znovu rozdělen mezi Rusy
a Japonce. Od roku 1917 do r. 1922 byla též severní část ostrova obsazena Japonci.
Po poslední válce (1945) Rusové znovu jižní část ostrova Japoncům odňali.
Jelikož všechny ruské vlády měly zájem na kolonizaci Sibiře, bylo započato se stavbou
sibiřské železnice. Státní finance se zlepšily natolik, že za cara Nikolaje II., jenž později
byl Sověty zavražděn, bylo možné zavést zlatou měnu a fakticky zlaté mince obíhaly
na úrovni s papírovými bankovkami až do první světové války a v mnoha místech i déle.
Dříve při výjezdu ruských občanů do ciziny bylo možné vyvézt i ruské zlato a bankovky,
které se přijímaly a vyměňovaly neomezeně po celém světě a ve všech místech, tedy i
u nás, např. v Karlových Varech a v Praze.
V letech 1894 – 1895 vedlo Japonsko válku s Čínou o Koreu, která byla do té dobý pod
čínským vlivem. Japonci v té válce zvítězili, avšak Anglie, Rusko a Francie se ujaly
Číny a zprostředkovaly mír, kterým byli Japonci připraveni o hlavní kořist svých
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vítězství. Korea byla prohlášena samostatnou a Japoncům byl odstoupen podle
smlouvy z 27. 4. 1895 ostrov Formosa, objevený kdysi Portugalci. K ostrovu
náleželo ještě 14 menších ostrůvků, které dohromady s hlavním ostrovem tvoří
nynější Tai-wan, rozlohou 35 964 km2. Ostrov je prostoupen třemi řetězy hor s nejvyšší
horou Niitakayama 3 952 metrů [nyní Yushan]. Na severu ostrova jsou bohatá ložiska
soli a horké prameny. Zemětřesení a tajfuny jsou tam časté, řeky jsou krátké, ale
vodnaté. Podnebí je vlhké, horké a nezdravé, je tam největší množství srážek v Asii.
67% půdy pokrývá les, rostlinstvo je malajsko-japonské, převládá step. Rostou tam
palmy, chlebovník, bambus, liány a jiné. Obyvatelstvo je složeno ze staromalajských
kmenů. Dřívější tuzemci byli lidojedi a lovci lebek, chodili skoro nazí, takže se Japonci
museli hodně přičinit, aby tam zavedli kulturnější poměry. Podle všech náznaků má
tamní obyvatelstvo blíže k Japoncům než k Číňanům a je podivné, proč Čína usiluje
o přivtělení ostrova.
Za zprostředkování míru si mocnosti vymohly od Číny některé výhody. Zejména Rusko
si zabezpečilo dovolení vést prodloužení sibiřské železnice Mandžuskem přímo do
Vladivostoku. Koncem 19. století posunulo Rusko hranici svého asijského panství až
ke Žlutému moři. Totiž v roce 1894, za války Japonska s Čínou, se Japonci zmocnili
přístavu Port Arthur, avšak po vyhrané válce jim ponechán nebyl, nýbrž mírem
v Šimonoseki jej museli vrátit Číně, až jej Čína smlouvou z r. 1898 pronajala Rusům
na 25 let; proto Rusové až tam vybudovali železnici.
V roce 1901 obsadilo Rusko přes protesty USA, Japonska a Velké Britanie celé
Mandžusko. Německo se zmocnilo Kia-Čou, kde zbudovali město a přístav Tsing-tao,
Anglie obsadila pevnost Wei-hai-wei a Francie se zmocnila přístavu Kwang-chou-wan
u ostrova Hainan. To mělo za následek silné čínské národní hnutí a povstání, vedené
tajným spolkem boxerů (Svaz pěsti, spravedlnosti a míru) v letech 1899 – 1901. Bylo
namířené proti imperialistickým státům, které po japonsko-čínské válce obsadily
různá čínská území, dále proti všem cizincům a též proti křesťanským Číňanům.
K imperialistickým státům náležely: Japonsko, Německo, V.Británie, USA, Itálie,
Francie, Rusko a Rakousko-Uhersko. Toto povstání vešlo do dějin jako boxerské
povstání (I che tchuan).
Aby ochránily své příslušníky před zuřivými „boxery“, evropské mocnosti poslaly na
jejich ochranu a zvláště pak pro bezpečí vyslanců vojska, jež roku 1900 obsadila město
Peking. Než však vojska mohla zasáhnout, byl doyen diplomatického sboru v Pekingu,
německý vyslanec Klemens Freiherr von Ketteler (1853 – 1900) pověřen, aby s tehdejší
čínskou císařovnou vyjednával o urovnání sporu. Byl však cestou do císařského
paláce, kterou podnikl na koni, i se svým domorodým sluhou boxery zavražděn.
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Když pak brzy na to spojenecká vojska obsadila město Peking, které bylo po dva
dny boxery pustošeno a pleněno, museli Číňané, z trestu za zločin spáchaný na
německém vyslanci, postavit v centrálním parku, nedaleko od vchodu, mohutnou
bránu na jeho památku.

Při psaní těchto událostí jsem si vzpoměl na jednoho krajana z Vracova, který byl
námořníkem na rakousko-uherském křižníku „Kaiserin Elisabeth“ a zúčastnil se
obsazení Pekingu. Jmenoval se Roth a tuto historku vyprávěl mému otci cestou, když
jsem s ním někam šel. Měl jsem k němu tehdy jako kluk náramnou úctu a obdiv, že byl
tak daleko, kam já se snad nikdy nedostanu. A přece, byl jsem tam též !! Člověk nikdy
neví...
Po potlačení vzpoury byla Číně vnucena smlouva, jež ji změnila v polokolonii a
mocnosti již pomýšlely na její rozdělení. Všechny státy, zúčastnivší se okupace
Pekingu, si vymínily právo zřizovat na čínském území ve větších městech koncese –
samosprávné kolonie s extrateritoriálním statutem, kde mohly držet i vojenské posádky,
policii, poštu, úřady, magistrát atd. Do těchto samosprávných celků Čína nemohla
zasahovat a také cizí příslušníci nepodléhali čínské jurisdikci, čili soudní pravomoci.
Číně byl odebrán celní úřad, který přešel do rukou Angličanů, kteří pak inkasovali
všechna dovozní i vývozní cla, a zdá se, že Číně byl odebrán i solný monopol.
Na památku příslušníků všech spojeneckých vojsk zahynuvších při obsazení
Pekingu byly v samosprávné anglické radnici na britské koncesi ve městě Tientsinu,
asi 120 kilometrů východně Pekingu, na stěnách zasedací síně připevněny desky
z ryzího zlata, na kterých byla vyryta jména a hodnosti padlých důstojníků a vojáků
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všech národností, včetně ruských. Jednou jsem je počítal a zdá se mně nyní, že jich
mohlo být kolem 120 – 130. Kromě toho Rusové připevnili kamenné desky se jmény
padlých rodáků na vnější zdi ruského pravoslavného kostela, postaveného na jejich
samosprávném úseku ve městě Tientsinu (na levém břehu řeky Pai-ho.)


Střediskem boxerského povstání bylo hlavní a sídelní město – Peking [dnes
Beijing]. Peking znamená severní sídlo, na rozdíl od Nanking, což je jižní
sídlo. Od roku 1928 se nazývalo Pei-ping – severní mír a zaujímalo plochu 65 km2.
Vnitřní, zvané Tatarské město, bylo čtverec, rozlohou 24 km2, obklíčený zdí 13 metrů
vysokou a 11 metrů širokou, většinou z pálených cihel velkých rozměrů, neb to bylo
zřetelně vidět na místech, kde opadala omítka. Stěna má jedenáct bran a třicet metrů
vysoké pavilony.
Uvnitř Tatarského města leží staré císařské město s univerzitou a muzeem, a též
kdysi „zakázané rudé město“. Široké a přímočaré hlavní ulice, ponejvíce jednopatrové
rozlehlé domy, nacházející se uvnitř menších zahrad resp. parčíků, obehnaných
obyčejnou zdí. Vchod do těchto zahrad je branou, kterou s obou stran střeží na
podstavcích umístění lvi, umělecky vytesaní z kamene nebo žuly. Staré císařské
město – Kung-šeng – má sedm kilometrů dlouhou a šestnáct metrů tlustou, avšak
již částečně zbouranou zeď a uzavírá dvě jezera a „uhelný vrch“, šedesát šest metrů
vysoký. Obezděné Rudé nebo Zakázané město – Tsu-king-šeng – má čtyři brány,
ze kterých jižní vede k dřívějšímu císařskému paláci.
Vnější město bylo čtyřúhelník s pěti branami a bylo zastavěno pouze na severu.
Ostatní plocha byla pole a zahrady s chrámem Nebes – Tien Ťan – který je nejen
nejkrásnější, ale též nejzajímavější památné místo.
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Chrám stojí na jihu čínského města, asi tři kilometry od Tatarského města, v parkovém
sadu. Hlavní vchod do parku je u široké silnice, známé pod jménem Chien-men, jež
končí přímo u císařské brány. Nynější budova chrámu byla vystavěna druhým císařem
Jung Loh z dynastie Ming. Do nádvoří chrámu vede pět vchodů. V barvách prejzů na
střechách převládají modrá, žlutá a zelená. Největším svátkem byla oslava slunovratu
– 21. prosince. Toho dne vždy navštívil sám císař ve žlutých nosítkách, se skupinou
hudebníků a se suitou na koních, chrám Nebes k pobožnosti, kde strávil v různých
místech noc v rozjímání.
Peking byl založen r. 1279 Kublaj Chánem, který též založil mongolskou dynastii,
která jeden čas (1279 – 1363) vládla i v Číně. Roku 1264 Kublaj Chán přeložil
rezidenci z Nankingu do Pekingu, žil tam v přepychové jurtě a později dal podnět
k založení města. Roku 1644 se města zmocnili Mandžuové. Město prodělalo dvě velká
zemětřesení: r. 1622, kdy zahynulo tři sta tisíc lidí, a roku 1730 – sto tisíc lidí. R. 1860
bylo dobyto a obsazeno Angličany a Francouzi, r. 1900 bylo jevištěm boxerského
povstání, r. 1900/1901
obsazeno Evropany,
kteří otevřeli dosud
zakázané město.

Přední brána Chien-Men

Neúspěch ve válce s Japonskem a konec kolonizace
Roku 1902 překročilo ruské vojsko, nacházející se v Mandžusku, řeku Yal a vniklo do
Koreje. Japonsko se cítilo dotčeno a usilovalo o vyklizení. Zdálo se, že i Korea přejde
pod ruské panství, proto Japonsko napjalo všechny síly, aby tomu zabránilo. V srpnu
1903 žádalo ruskou vládu o konečné vyřešení korejské otázky i mandžuské dráhy.
Rusko se zdráhalo vyhovět, opevnilo ještě více Port Arthur, učinilo z něho válečný
přístav, posílalo tam další vojska a nechtělo v té záležitosti s nikým jednat kromě Číny.
Po marném vyjednávání s Rusy a zajistivše si již dříve spolek s Anglií (30. 1. 1902),
5. února 1904 Japonsko mobilizovalo a přerušilo s Ruskem styky. Bez vyhlášení války
(agrese!) napadlo Vladivostok. Admirál Togo 8. února 1904 blokoval Port Arthur a
potopil ruské loďstvo v přístavu, kde s lodí „Petropavlovsk“, jež najela na minu, zahynul
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velitel loďstva Tichého oceánu, admirál Štěpan Osipovič Makarov. Kromě toho admirál
Togo poškodil torpédy nejlepší dva ruské křižníky, kotvící před Čemulpo, čímž usnadnil
vylodění japonských vojsk v Koreji.
Dvě armády pod generály Kurokim a Okem obsadily Dálny (Dairen), odřízly Port Arthur
od pevniny a oblehly jej i s třetí armádou generála Nogi, který řídil
obléhání Port Arthuru (čínsky Lu-šan-kao, japonsky Rio-jun-ko). Velitelem
pevnosti byl ruský generál Anatol Michailovič Stössel, obranu řídil generál Roman
Isidorovič Kondratenko. Ruské vojsko, uzavřené v pevnosti, hodlalo proniknout přes
obležení, bylo však Togem částečně zničeno a zahnáno zpět. Nyní soustředili Japonci
vojsko proti Liau-jangu, asi 130 kilometrů před Mukdenem, kde měl ruský generál
Kuropatkin 145 000 mužů. V bitvě Japonci zvítězili a Rusové ustoupili k Mukdenu
(dnes Šenjan). Mezitím Rusové dostali posily 210 000 mužů, které byly
dopravovány po odbočce železnice z Harbinu na Mukden. Tato dráha byla sice již
hotová, avšak všude chybělo staniční zařízení, nebyly dosud vystavěny nádražní
budovy a jiné pomocné služby, proto doprava vázla. Navíc přísun vojsk po jednokolejné sibiřské železnici byl velmi pomalý. Rovněž se projevila neschopnost vrchního
velení, zlořády ve výzbroji a zásobování, zlořády na samé frontě, jako hýření, opilství
atd. Sestry zdravotnice, které měly ošetřovat raněné a nemocné, si více hleděly jiných
věcí, jako např. milostných zápletek s důstojníky, než toho, k čemu byly určeny. To vše
bylo příčinou neúspěchu.
Japonsko tam mělo proti Rusům pouhých 120 000 mužů. S posílenými vojsky byla
svedena nerozhodná bitva na řece Ša (8. – 18. 10. 1904). Po této bitvě byly obě
armády tak vyčerpány, že potom stály proti sobě bez boje, v prozatímních opevněních,
čtyři měsíce. Dne 2. ledna 1905 padl Port Arthur, který po jedenáctiměsíčním obležení
kapituloval. S velitelem pevnosti se vzdalo asi padesát tisíc mužů, ukořistěno bylo
Japonci 550 děl, kromě jiných zbraní a střeliva. Na hradbách pevnosti padl i jeden
princ japonského císařského rodu. Velitelem pevnosti byl pak japonský generál
Kanimura. Tenkrát se u nás s oblibou zpíval šlágr:
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V Brně, kde tenkrát, tedy ještě za rakousko-uherské monarchie, byla na městské radnici
německá správa, byl starostou nějaký starý pán jménem Rohra. Tak tam se místo
slova Kanimura zpívalo „starý Rohra“.


Pádem Port Arthuru se uvolnila třetí japonská armáda Nogiho. Byla svedena nová bitva
u Mukdenu (1. – 10. 3. 1905), kde Rusové opět ustoupili a ztratili devadesát tisíc mužů,
japonské ztráty – čtyřicet jeden tisíc mužů. Generál Kuropatkin se ihned velení vzdal
a odstoupil; od března 1905 ho následoval generál Nikolaj Petrovič Linevič (1838 –
1908).
Mezitím bylo z Baltického moře vysláno na pomoc Port Arthuru ruské válečné loďstvo
pod velením admirála Rožděstvenského. Muselo obeplout Jižní Afriku, takže cesta
na Dálný východ jim trvala plných šest měsíců. Toto loďstvo bylo v Tsušimském průlivu
28. května 1905 úplně Japonci zničeno, takže Rusové ztratili všechno válečné loďstvo
kromě černomořského, a tisíce vojáků, kteří tam utonuli. Tam zahynul i slavný ruský
malíř bitev a hrůz, Vasil Petrovič Vereščagin. Při pohledu na mapu je i laiku jasné, že
tudy ruské loďstvo, tedy nejenom nějaká jedna lodička, ale celé dvě eskadry, nemohlo
proplout. Naskýtá se otázka, kam to loďstvo mělo namířeno, což dnes již nikdo nemůže
prozradit. Podle mého názoru pluli ke břehům Koreje, a kdyby se jim to podařilo,
vylodili by tam vojska a tím upoutali některou japonskou armádu od Port Arthuru, čímž
by ev. mohli zachránit pevnost a přístav a mohli by zvítězit i na souši. Avšak nevyšlo to!
Tímto posledním aktem bylo Rusko úplně poraženo a 5. září 1905 byl uzavřen
prostřednictvím amerického prezidenta Th. Roosevelta mír v Portsmouthu, kterým
Japonsku přiznáno vrchní panství nad Koreou, a která o něco později byla k Japonsku
přivtělena. Potom získalo Japonsko dosavadní ruské državy na Žlutém moři, jako
poloostrov Lia-Tung s Port Arthurem a jižní část Sachalinu. Železnici, kterou Rusové
postavili až do Dálného a Port Arthuru, museli rovněž Japoncům postoupit,
a to v úseku Čan Čung (v období samostatného mandžuského státu se toto
místo nazývalo Hsing-king) až k Tichému oceánu. Jelikož rozchod ruských železnic
je 1 676 mm, Japonci tento rozchod v postoupeném jim úseku předělali na 1 435 mm,
proto musí všichni cestující z Harbinu na jih nebo opačně ve stanici Čan Čung
přestupovat do nebo z japonské soupravy. Od té doby se Japonsko stalo velmocí.
Nejdůležitější stanice na Jihomandžuské dráze jsou: Dairen, Tangkangtzu, Anšan,
Mukden (Šenjan nebo Fengtian), Ssuping-kai, a Čan Čung; celková vzdálenost měří
701,4 kilometrů. A nakonec se Rusko zavázalo vrátit Mandžusko Číně, takže tato válka
vysvobodila miliony Mandžuů, resp. Číňanů z ruského područí.
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Je třeba se ještě zmínit o tom, jak Japonci s ohledem na vyhranou válku jednali. Těla
utonuvších ruských námořníků a vojáků z válečných lodí vyplavená mořským příbojem
a vlnami na břehy Japonska byla tam podle tamních obyčejů pohřbena do společného
hrobu. Každým rokem, což se praktikuje dodnes, ve výroční den bitvy u Tsušimi, tj.
28. května, přicházejí na hřbitov japonské děti i dospělí a ozdobují tento rov kvítím
a papírovými praporky v carských barvách. U Japonců je totiž od pradávna zvykem
prokazovat čest a úctu i padlému protivníku. Ve Vladivostoku na památku té bitvy stojí
cenotaf.
Přehled: Číňané vybudovali Port Arthur již v 80tých letech minulého století. Japonci ho
dobyli r. 1894 na Číňanech a r. 1905 na Rusech, kteří Port Arthur zase od Číny r. 1898
najali a učinili z něho vedle Vladivostoku hlavní operační základnu svého loďstva.
Hlavní velitel ruského tichomořského loďstva, admirál S. O. Makarov zahynul. Obránce
Port Arthuru, generál R. I. Kondratenko (1857 –1904), padl 18. 12. 1904 v Port Arthuru.
Neúspěch měli v pozemních bojích na řece Jalu u Tjurečengu a u řeky Ša v dubnu a
v říjnu 1904. Po pádu Port Arthuru a po únorové (starého stylu) porážce Rusů v bitvě
u Mukdenu a nové námořní pohromě spěchala carská vláda, přestrašená revolucí,
s uzavřením míru. Po návratu ze zajetí byl generál A. M. Stössel (10. 7. 1848 –
5. 1. 1915), za předčasné vydání pevnosti odsouzen k smrti, a na základě udělené
mu milosti k pevnostní vazbě. Roku 1909 dostal prominutí trestu.


Z tohoto krátkého, avšak výstižného přehledu je vidět, jakým způsobem se Rusové
zmocňovali čínského území a jak tam hospodařili. V tomto seznamu přivtělených
oblastí není uvedeno vnější Mongolsko, Sinkiang a Tannu Tuva. Avšak to je záležitost
novodobá, která je každému známa. Mají na svědomí i jiné hříchy, měli by se z čeho
zpovídat. Vyprávěli mně starousedlíci z Amurské oblasti, jak zacházeli s domorodým
obyvatelstvem v krajích, které jim byly Čínou postoupeny, resp. jejichž postoupení si na
Číně vynutili. V r. 1860 jim Čína odevzdala území na levém břehu řeky Amuru rozlohou
skoro čtyřikrát větší než naše republika. Zde byly čínské vesnice, osady a samozřejmě
i čínské obyvatelstvo, neboť ta oblast byla pod čínskou svrchovaností, ale Rusové,
ovšem zase kozáci, je násilím šmahem z těchto míst vyháněli. Tenkrát se
nepraktikovala opce, tj. právo volit si státní příslušnost. Jednoduše se to vyřizovalo
tím způsobem, že Číňanům ukázali na druhý břeh Amuru, kde prý mají nyní svůj
domov, a zahnali všechny, ať muž, žena nebo dítě, do vod Amuru s rozkazem,
aby k druhému břehu plavali. Kdo neviděl Amur, ten si tu hrůzu těch lidí nedovede
představit, ale já jsem Amur viděl! Dovedl by někdo z těch lidí, byť by byli dobrými
plavci, oblečených do jejich typických oděvů, dlouhých až po paty hábitů a širokých
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dlouhých rukávů, přeplavat tak mohutnou řeku jako Amur a ještě k tomu ve studené
vodě? Snad se zachránili jen ti, co měli své vlastní lodičky a mohli s sebou vzít i část
svého majetku. Avšak co měli dělat lidé, kteří lodičky neměli? Je vůbec zvláštní, že se
tehdejší čínská vláda nepostarala o plynulou evakuaci obyvatelstva.
Čínské obyvatelstvo ve městě Harbinu v době okupace Mandžuska ruskými vojsky si
velmi stěžovalo na jiný případ. Městem neustále projížděly kozácké hlídky na koních,
a jakmile zahlédly Číňana na chodníku, nagajkou (bičíkem) ho sešlehaly a přinutily
pokračovat v chůzi jízdní dráhou. To znamenalo, že Číňané neměli právo uvnitř města
na chodníku se vůbec ukázat. Anály si píše každý národ a zajisté si je psali i Číňané.
Každému je z rozhlasových relací známo, že za pobytu N. S. Chruščeva v Pekingu
se Číňané pokoušeli o rozhovor ohledně navrácení jim dříve vynuceného odstoupení
území na Amuru a v Přímořském kraji, jakož i zpětného nabytí vnějšího Mongolska.
Mají zhotoveny nové mapy, kde jsou uloupená území zakreslena jako území čínská,
dočasně okupovaná cizí velmocí. V místním rozhlase byla jednou roportáž o Číně, ve
které bylo na to upozorněno, že Číňané mají nějaké „divné“ mapy. Za nějakých deset
let jich bude již celá miliarda, a to bude velká síla.
I když si připomeneme ne tak dávné události u nás, je třeba si pamatovat, že naši
sousedé nezapomněli a nezapomenou, jak jejich ženám byly stříhány vlasy a mužům
malována na zádech svastika. Jak se střílelo z tanků po bezbranných zajatcích,
řekněme na jednom školním nádvoří v Bubenči, když už bylo několik dní po válce,
a jak byly německé ženy a dívky znásilňovány. Časy se mění, vidíme to i u nás, že
ten, kdo byl vším, nemá nyní žádnou moc. Proto myslím, že přijde doba, kdy se bude
účtovat, neboť tak už to na světe chodí.

Průjezd přes severní část Číny

čung-kuo

Pokračuji ve vyprávění, jež jsem přerušil po příjezdu na neutrální půdu Číny. Počínaje
stanicí Mandžuria (Man-chou-li) měla tato cesta více ráz dobrodružný než válečnický a
probíhala celkem v pořádku. Když to čas dovoloval, navštěvovali jsme okolní vesnice
a městečka, obydlené jak Rusy, tak i Číňany, kteří si říkali Mandžuové. Dělali jsme
výlety i dále do terénu za účelem nákupu potravin, kterých zde byl nadbytek. Obyčejně
jsme sháněli brambory, cibuli, kyselé zelí, česnek a jiné plodiny, které by se nám hodily.
V čínských velmi jednoduchých domácnostech měli tolik česneku rozvěšeného na
stěnách fanzy (obydlí), že by ho naše jednotka nespotřebovala snad ani za deset let.
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Každá vesnice jakož i daleké okolí bylo cítit česnekem (da suán), který
místní obyvatelstvo mnoho konzumuje. Mají ho ke každému jídlu a též i samostatně.
V obchodech, úřadech a všude jinde, kde se vyskytují Číňané, Evropan dlouho
nevydrží, neboť od každého domorodce to čpí česnekem. Proto místní lidé,
zaměstnaní v evropských kancelářích nebo obchodech, měli zakázáno pojídat
česnek, ale jak nám bylo řečeno, nebylo to nic platné, nebrali si tuto radu příliš k
srdci. Na pěstování česneku si dají velmi záležet, pečlivě opatrují každou sazeničku,
a proto i kvalita této plodiny bývá prvotřídní.
Ve vesnicích jsou domečky roztroušené, nejsou tam pravidelné přímočaré ulice jako
u nás, spíše se tam vyskytují jen klikaté pěšinky. Před každým domečkem je ohrada,
zbudovaná z rákosu a hlíny. Domky obyčejně stojí v takové ohradě, takže je z ulice
není vidět. Místo oken bývaly malé otvory ve zdech, které se na zimu ucpávaly slámou,
hadry nebo nějakým pevným a neprůsvitným papírem.
Nábytek tam žádný neměli, podlaha byla z udupané
hlíny, někde v rohu bylo ohniště, z kterého kouř unikal
dírou ve střeše ven. Takže kromě česneku byl cítit i
zápach kouře a vypadalo to u nich jako v udírně. Tak
to bylo i ve větších osadách a městečkách. Shrnutí
dojmů o čínských vesnicích, a to v poměrně kulturním
pásmu, kde žilo již tehdy mnoho Rusů, by bylo asi takové: byl to nepořádný shluk
bezvýznamných malých domků a domečků a zchátralých chatrčí z hlíny, se spoustou
obchůdků a pouličních prodavačů. Mezi tím spleť cest a pěšin, plných páchnoucího
prachu, který se po dešti měnil v bezedné bláto. Psů a koček, polodivokých, bylo
všude plno, a je třeba říci, že hladových, sotva by jim někdo z obyvatel pohodil sousto.
To byl můj dojem z čínské vesnice, kterou jsem poprve navštívil.
V okolí stanice Chajlar (Chaj-la-er) žilo v tu dobu mnoho Rusů, proto i ráz města byl
ruský. Rovné ulice, domy a domky stavěné v řadě, málokde byla ohrada, když tak
zahrádka, žádné stěny nebo oplocení. Bylo tam mnoho docela pěkných a výstavných
čínských obchodů a ruských restaurací. Město jsme navštívili právě v den, kdy se tam
konal velký trh. Sjelo se sem mnoho Mongolů z blízkých okresů na koních, velbloudech
a na arbách (dvoukolových kárách), kteří přivezli různé plodiny doma vypěstované, a
dělali zase nákupy pro svou potřebu. Poblíže města pramení řeka Argun, která pak
spojena s řekou Šilkou teče na východ a tvoří řeku Amur.
Cestou do velké stanice Buchedu vedla železnice přes pohoří Chingan
(Chinganling). Několik kilometrů před stanicí je velmi dlouhý tunel, povídalo se, že 3
kilometry, a železnice má v těch místech enormní stoupání s nepřehlednou serpentinou.
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Po obou stranách železnice neprůchodný les, připomínající tajgu. Když náš ešalon
byl již skoro u samého tunelu, přetrhl se na dvě části. Přední část zůstala napojena
na lokomotivy a jela dál kupředu, neb žádný ze strojvůdců roztržení vlaku nezpozoroval
a nemohli nic jiného dělat než v jízdě pokračovat. Druhá, odpojená část vlaku, ve
které jsem byl i já, se na moment zastavila a pak sjížděla šílenou rychlostí zpět po té
serpentině. Všichni, kteří jsme se nacházeli v odtržené části, jsme vyhlíželi ze dveří
a pokřikovali na sebe. Viděli jsme na sebe, neboť v serpentině jel vlak stále jakoby
obloukem. Mohlo tam být asi dvacet teplušek, a jen jsme čekali, kdy a kde se to s
námi zhroutí, a pomalu jsme se rozžehnávali se životem. Někteří legionáři vyslovili
přání z vozu vyskočit, a přiznám se, že i já sám jsem o tom uvažoval, ovšem při té
závratné rychlosti by to byla vyložená sebevražda. Jednou jsem to již zkusil, avšak
tenkrát nebyla tak velká rychlost, byl příznivý terén a docela jiné podmínky.
Měli jsme ohromné štěstí. Nehledě na expresní, řekl bych větší než expresní rychlost,
s kterou jsme sjížděli, odpojená část vlaku sjela do roviny úplně bez nehody. Přes
malou staničku Chingan prolétla jako blesk, stromy se nám před očima jen míhaly, a
zastavila se až daleko v stepi, počítám 5 nebo 6 kilometrů od nejníže položené stanice.
Po příjezdu přední části vlaku do stanice Buchedu strojvedoucí zpozorovali, že vlak je
neobvykle krátký. U přednosty stanice bylo již hlášení o nehodě. Lokomotiva, kterou
za námi poslali, nás brzy vytáhla nahoru a připojila k ešalonu.
Velkou roli v tomto případě sehrála kvalita ruských teplušek. Jestli spočítat, kolik
tisíc kilometrů jsme za dva roky najezdili sem a tam, nikdy se nestalo aspoň u našeho
ešalonu, že by praskla osa nebo kolo, zavařilo se ložisko, nebo se něco polámalo, třeba
nárazníky, které při brzdění jen zaskřípaly. Taktéž kolejnice byly vyrobeny z kvalitního
materiálu a v největších mrazech nikdy nepraskly. Nebylo zapotřebí nějakého poklepu
nebo oťukávání kol, kolejnic neb os, jak se to praktikuje u nás, a přece zde i při mírném
mrazu kolejnice praskají. Jak daleko bychom ujeli a jak rychle při sibiřské anabázi
v československých nákladních vagonech, které, jak všeobecně známo, se musí již
po absolvování jedné třeba i krátké túry opravovat.
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Po cestě nebyla nouze o různá dobrodružství. K našemu ešalonu se přidávali i
legionáři z cizích jednotek, kteří z nějaké příčiny promeškali odjezd svého vlaku, např.
odešli do města nebo vesnice něco si opatřit, koupit, vyměnit nebo se jen podívat, a
snad i milostné zápletky byly někdy příčinou zmeškání. Na jednom nádraží přistoupil
do vlaku praporčík Rudolf Götz (byl později v Číně) a umístil se v mé teplušce, neboť
tam bylo dosti místa. Nestihl odjezd svého ešalonu a proto ho musel dohánět. S ním
jsme zažili dosti velkou nepříjemnost.
V Buchedu bylo velké, rozlehlé, velmi pěkné a čisté nádraží. Šli jsme se skupinově
projít na nástupiště a podívat se, jak vypadá. Ten zmíněný praporčík (to byla první
důstojnická hodnost) šel s námi, avšak všichni jsme toho potom litovali. Když jsme
přišli na nástupiště, uviděli jsme stát opodál asi jednu rotu japonských vojáků ve
formaci a v plné zbroji; zřejmě se chystali někam odpochodovat. Ovšem to by nebylo
nic zvláštního, byla to jen pro nás vojáky pěkná podívaná. Co nás všechny zaujalo,
bylo to, že všichni Japonci byli stejného růstu, kolem 148 – 150 centimetrů, což byla
japonská úřední míra pro vojsko. Kdyby se na jejich vojenské čapky položila jedna
dlouhá laťka, jistě by na všechny, jak vedle sebe stáli, přesně dolehla. A tu z čista
jasna se odněkud vynořili dva japonští důstojníci, kteří šli právě proti nám.
Jeden z nich byl již starší, druhý ještě mladík. Když tak šli proti nám, ten mladší udělal
rukou znamení, abychom uhnuli stranou, patrně s ním šel velký náčelník neboli kapitán,
jak oni se sami vyjadřovali. Náš praporčík, asi o hlavu vyšší a dvakrát silnější než ten
mladší japonský důstojník, když to znamení spatřil, a přesvědčil se, že patřilo nám,
přistoupil k němu, totiž k tomu, co dal to znamení, a povídal mu česky, čemuž on
samozřejmě nemohl rozumět:
„Ty tajtrlíku, já jsem válčil na německé frontě a s bojem jsem projel celé Rusko a Sibiř,
a já ti mám jít s cesty?“ Rozpřáhl pravou ruku a dal mu silný políček, že jeho čapka se
mu svezla po zádech a odkutálela se stranou, a potom ještě jeden navíc levou rukou.
Japonec jako pravý samuraj se chtěl zmocnit rukojeti své šavle, aby se s drzounem
vypořádal, ale náš praporčík, když to zpozoroval, šavli mu vytrhl i s opásaným
řemenem, vzal ji přes koleno a úplně jí ohnul a odhodil. Japonci měli šavle v kožených
pochvách, aby se neblýskaly, proto si myslím, že to náš praporčík mohl lehce udělat.
Všichni, co byli na nástupišti, Japonci, Rusové i Čiňané, zůstali jako přikovaní, neb to
byla pro Japonce dosud nevídaná ostuda. Japonský důstojník byl tímto nečekaným
napadením tak překvapen a zároveň zdrcen, že ihned, bez ohledu na svého
nadřízeného, zmizel někde v prostorách nádraží. Po tomto incidentu se náš praporčík
ihned vzdálil. My jsme rovněž dlouho nečekali a ztratili se za ním, neboť hrozilo
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nebezpečí, že Japonec za námi pošle hlídku a nechá nás zatknout. A tím končila
naše prohlídka nádraží, která netrvala ani 15 minut.
Zanedlouho přišli k našemu veliteli dva japonští důstojníci s tlumočníkem. To, že
našli ten pravý ešalon, měli usnadněné tím, že ve stanici kromě našeho žádný jiný
československý vlak nebyl. Veliteli vysvětlili, co se na nádraží přihodilo, a žádali,
aby se ten dotyčný čs. důstojník omluvil. Každopádně chtěli najít viníka, který urazil
japonského císařského důstojníka. Náš velitel jim řekl, že mu o tomto případu není
nic známo (odkud by to také mohl vědět) a že kvůli takovému méně důležitému případu
nebude své důstojníky v jejich odpočinku rušit. Naše jednotka je součástí francouzské
armády (nosili jsme podle francouzského střihu šité khaki uniformy a též francouzský
tvar vojenské čapky), máme svého nadřízeného generála Janina, a tomu si mohou
služební cestou stěžovat. Celý ešalon má za sebou namáhavou cestu napříč Sibiři,
se zbraní v rukou hlídal a hájil železniční magistrálu, měl stálou pohotovost, potyčky a
šarvátky s partyzány, takže se není čemu divit, když některý jedinec v rozčilení provede
něco nerozumného. Omluvil se, že se tato nepříjemná věc stala, a zároveň upozornil,
že budou-li dále naléhat na splnění jejich nesmyslné žádosti, nechá nastoupit celou
jednotku do zbraně a může z toho být pro ně mnohem větší nepřijemnost než ta o
zadostiučinění, které žádají. Po této rozmluvě se všichni Japonci uklonili a odešli, čímž
byl tento případ likvidován. Na trati jezdily normálně jak osobní vlaky, tak i rychlíky,
proto náš praporčík přestoupil na nejbližší stanici do jednoho z nich, aby dohonil útvar,
ke kterému patřil.
Kromě popsaného dobrodružství přihodila se na téže stanici Buchedu ještě jedna
vzrušující událost. Na vedlejší koleji stál nákladní vlak, naložený slámou nebo senem.
Bylo to v měsíci květnu, počasí bylo nádherné, bylo sucho, neb vůbec nepršelo, takže
náklad toho nákladního vlaku pořádně proschnul. Najednou stráže volaly na poplach,
že hoří, a dokonce blízko nás. Hořel ten sousední vlak se senem nebo slámou.
Nepamatuji se dobře, v kterou dobu to bylo, zda večer nebo v noci, a vím jen, že
byla tma nebo přítmí a mužstvo bylo v tepluškách, buď spalo, nebo si krátilo čas jiným
způsobem. Na signál, že “hoří”, všichni rychle vyběhli z teplušek v čem kdo byl, a
ručně, protože lokomotivy nebyly připojeny, jsme museli šíbovat čili postrkovat naše
teplušky do prostoru, kde nebezpečí nehrozilo, část dopředu a druhou dozadu. Potom
jsme museli pomáhat hasit oheň. Šlo to špatně, neboť jsme neměli masky a kouř
hrozně překážel, nebylo možné dýchat. Z druhé strany přijela lokomotiva s velkou
zásobou vody, takže požár brzy uhasili. Vzpomínám si, že jsem tenkrát tak tvrdě spal,
že mě museli přijít vzbudit, abych tam ev. neuhořel. Stávaly se všelijaké případy, kdy
jednotlivci byli vystaveni nečkanému nebezpečí.
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Jedna pozoruhodnější stanice, kterou jsme projížděli, se jmenovala Čžalantuň. Bylo
to pravděpodobně výletní místo nebo rekreační středisko na řece Yal, navštěvované
ponejvíce Evropany a bohatými domorodci. Na březích řeky byly nádherné písčité
pláže a plovárny. Podle vylepených plakátů v ruském a čínském jazyce jsme zjistili,
že tam byly i zábavní místnosti, kavárny, kabaret a herny. Sezóna tam vzhledem
k celkem teplému podnebí trvala od května až do konce září.
Do stanice Cicikar jsme přijeli v noci, takže jsem toho moc neviděl. A
nebylo co litovat. Samo město je vzdáleno několik desítek kilometrů od
stejnojmenné stanice a je s ní spojeno lokálkou. Kolem stanice je větší osada, kde žijí
obě národnosti – Rusové a Číňané. Vzdálené město bylo sídlem čínského guvernéra
provincie Heilungkiang (Amurská) a všech úřadů. Město má prý ryze čínský ráz, to
znamená samé zdi a ohrady, za nimi domky a chatrče, až na nějaké výjimky, kde
bydlí hodnostáři. Evropané tam nežili, neměli by tam co dělat. Ulice samozřejmě
nedlážděné, všude plno hnoje a prachu, miliony much, mnoho krys a jiné havěti.
Blízko města teče řeka Nonni. Vzduch je prosycen různými vůněmi, z nichž je
nejostřejší aroma česneku a kobylinců.
Střídaly se menší i větší stanice, z nichž zasluhuje zmínku Angangchi,
až jsme přijeli do města, největšího obchodního a bankovního
střediska – Harbin, píše se též Charbin. Nádherné a
velké nádraží s podchodem pro pěší je umístěno uprostřed
moderního města, jehož jádro bylo vybudováno Rusy v období stavby železnice. Ještě
před příchodem Rusů bylo tam obchodní středisko s přístavem na řece Sungari
(Sung-chua-tieng), která tvoří pravý přítok Amuru. Evropské město leží
v rovině a sestává z několika částí. Severně od nádraží je přepychová část zvaná
Nový Gorod (Nové město), s řadou nádherných širokých ulic, zahrad a parků, vil a
vysokých domů. Tam byly cizozemské konzuláty, banky, přepychové restaurace,
kavárny, hotely, kina, velké obchodní domy joko např. I. J. Tschurin & Co., ruský
pravoslavný chrám (coбор) a všelijaké moderní bydlení. Největším komplexem budov
bylo ředitelství Východočínské dráhy, která byla tehdy obsazena Japonci. Do VŘSR
patřila dráha výhradně Rusku. V důsledku prohry v první světové válce převzala
administrativu magistrály Čína; osazenstvo a vedení zůstalo prozatím na svých
místech, protože Čína neměla tolik odborníků, aby mohla ihned obsadit všechny funkce.
Zaměstnanci dráhy, pokud už byli sovětskými občany, nebo přijali sovětské občanství,
museli odejít. Ostatní ruský personál byl považován za emigranty a všichni, aby mohli
na železnici dále pracovat, museli si podat žádosti o udělení čínského občanství.
S převzetím železnice pozbylo platnost i ujednání, že ochrana dráhy bude jen ruská.
Fakticky všichni, kteří vyhověli nařízení o změně občanství a byli dosud zaměstnanci
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policie, zůstali na svých místech jen s tím rozdílem, že oblékli čínské stejnokroje
a reprezentovali čínskou svrchovanou moc.
Jižně se prostírala starší část města, kde byl dříve přístav, a to až k řece Sungari, a
nazývala se „Pristaň“ (přístav). Tam se nacházela celá spousta čínských a ruských
obchodů a obchůdků, též několik větších japonských, restaurace, kina, hotely,
americké, anglické a japonské banky. Japonci mimoto žili ve zvláštním samostatném
obvodu, kde byl soustředěn celý jejich provoz. Nápadný byl velký počet japonských
holíren a prádelen. Místní lidé to vysvětlovali a říkali, že téměř všichni majitelé těchto
podřadných podniků a provozoven, až na malé výjimky, byli ve skutečnosti vyšší
důstoníci japonského generálního štábu a provozovali výzvědnou službu pod pláštíkem
vedoucích těchto podniků. Samozřejmě nikdo z nich holit, stříhat vlasy, anebo dokonce
prát prádlo neuměl.
K městu náležela ještě jiná, avšak málo výstavná sídla, kde bydlela chudina, které tam
bylo požehnaně, jako Nachalovka, Moďagon, Ostroumovský gorodok a jiné. Město
obtéká s jedné strany řeka Sungari, přes kterou vedl pouze jeden, a to železniční most.
Proto místo za řekou bylo velmi řídce obydleno. Byla to vlastně rekreační oblast, kde
byly letní chaty, pochybné restaurace stlučené z prken a kryté plechem, s divnými
názvy jako: „Jáša svůj člověk“, nebo „Uplakaná Marusja“, „U růžové panenky“ apod.
Byly tam však nádherné pláže, kam každý z městských obyvatel spěchal za osvěžením.
S touto oblastí nebylo však jiného spojení než lodičkami pro dvě osoby a veslaře. Most
pro pěší neexistoval. Takových lodiček bývalo u břehu na sta, obzvláště o sobotách a
nedělích. Nepříjemné situace nastávaly, když vál silný nárazový vítr, který vzdouval
hladinu širokánské řeky a tvořil až metrové vlny. Pak se již na druhý břeh nikdo
nedostal. Bylo to jednak nebezpečné, jednak říční policie přísně dohlížela na zákaz
přeplavby. Takový zákaz se oznamoval vyvěšením červených kotoučů na zvláštní
stožáry.
Ve městě samém byl velký obchodní ruch. Železnice stále něco potřebovala, dělala
objednávky, v důsledku čehož importní firmy a banky dobře prosperovaly. Na ulici
zvané „Mostovaja“ byla celá řada směnáren a kromě těchto působili drobní směnárníci.
Tito měli přímo na kraji chodníku vyhrazená místa, kde mohli provozovat svoji živnost.
Na ubrousku nebo i špinavém hadříčku měli narovnány do sloupečků stříbrné yuany
nebo rozloženy bankovky jak místních, tak i šanghajských, kantonských,
hongkongských nebo tientsinských a též i cizozemských bank, které prodávali nebo
měnili. V směnárnách obsluhovali klienty malí chlapci 11 – 12 letí, vesměs příbuzní,
směnárníků, kteří se takto do obchodu zaučovali. Byl jsem v takových směnárnách
a viděl jsem, jak si při tom počínají. Vypočítávali na čínském počítadle ekvivalenty.
188

Lístečky s výpočty předávali do pokladny, kde se ověřovaly. Neviděl jsem ani jeden
případ, že by se zmýlili. Počtáři to byli tedy znamenití. Počítadla byla kuličková, menší
než ruské „sčoty“, vešla se do kapsy a měla docela jiné uspořádání.
Zkoušel jsem též spekulovat v naději, že nějaký peníz vydělám. Ale to bych nesměl
být v Číně, kde se velmi těžko přišlo k penězům. Za místní valutu, totiž yuany, jsem
si opatřil japonské jeny, tyto jsem v jiné směnárně vyměnil za stříbro. Za stříbro jsem
zase jinde koupil bankovky Rusko-asijské banky, za které jsem koupil americké dolary,
a tyto vyměnil za původní valutu, totiž místní yuany. Když jsem spočítal, kolik jsem jich
zpočátku měl a kolik mně jich zůstalo, zjistil jsem, že jsem to neměl dělat, neb jsem
spekuloval od deseti k pěti. A kdybych to byl dělal celé odpoledne, neměl bych
k večeru v kapse ani groš. Naši otcové nám vždy tvrdili, že nejlepší obchodníci
byli Židé. Myslím však jen proto, že nepřišli do styku s jinými národy. Já jsem se
přesvědčil, že Řekové, jak se říká, strčí Židy do kapsy. Když jsem potom poznal Tatary,
to jsem otevíral oči a přišel k závěru, že se Řekové musí ještě moc zdokonalit, než
dosáhnou jejich úrovně. Kromě toho se obyvatelé Orientu nezdají být velkými poctivci.
Znal jsem se dříve s jedním váženým Tatarem, kterého jsem se při řeči zeptal, co by
dělal, kdyby našel sáček zlata nebo platiny. Odpověděl docela vážně, že by si nález
nechal a nikomu a nikam by věc nevracel, poněvadž sám Allah to tak zařídil, že ty
drahé kovy našel jmenovitě on. Kdyby nalezené předměty vrátil nebo ohlásil, mohlo
by se božstvo urazit a pomstít se mu za to.
Avšak, co dovedli Číňané, to jsem přímo žasl. Ve vynalézavosti a jiném způsobu
dovoleného okrádání nemají sobě rovných. Na příklad oni se dívali na každou
bankovku proti světlu, zda v ní není třeba sebemenší dírka, čímž je prý taková
bankovka znehodnocena. Při koupi takové bankovky odečítali určité procento, a to
podle velikosti dírky. Jak jsem ale přišel k takovým penězům, které byly dírkované?
Při výměně peněz v jiných směnárnách mně asi dávali bankovky již děravé, takže
ta dotyčná směnárna vydělala na nich dvakrát, a třetí směnárník, kde jsem je udal,
vydělal na nich potřetí.
Město Harbin, kde jsme delší dobu čekali, neb se dělaly zásoby potravin, jsme si
prohlíželi několikrát a vždy jsme našli něco, co stálo za podívanou. V zeměpisných
učebnicích se o tomto městu psalo, že mělo přes milion obyvatel, avšak ve skutečnosti
se jednalo o dvě města spolu sousedící, evropské Harbin a ryze čínské Fuďjaďan,
vzdálené od sebe snad jen dva kilometry. V čínském městě skutečně žilo více jak
milion obyvatel. Nevynikalo čistotou, naopak všude špína, prach, spousta pohozených
odpadků a jako všude tisíce myší a krys. Domy byly sice lepší než jsem viděl v jiných
čínských místech, stavěny již na způsob evropských, avšak neuspořádaně, všude
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labyrinty chodeb, schodišť a průchodů a vůbec spleť všelijakých přístavků, ve kterých
by se neznalý člověk, hlavně Evropan, stěží mohl orientovat.
Nahlédli jsme do jejich tzv. divadla, kde se hrálo od rána do noci a kde ženské role,
což nám bylo podivné, byly svěřeny výhradně mužům. Bylo to v květnu, počasí bylo
teplé a v místnosti divadla, která se po celý den nevětrala, se lidé – návštěvnící – potili.
Obzvláště bývalo nesnesitelné vedro při úplném bezvětří; takové období se tam nazývá
„fu-tian“ a opakuje se za léto několikrát. Trvá však nejdéle 7 – 10 dnů. V takovém
dusném prostředí si návštěvníci divadla utírají pot, kdo čím může. Biletáři obcházeli
řady sedících diváků a nabízeli žínky, namočené do horké vody a pak vyždímané
(šou-tin), kterými si mohli diváci utřít zpocené tváře nebo ruce. Tyto žínky, než byly
vyměněny, předával soused sousedovi, a každý si do nich utřel, co chtěl. Že to nebylo
z našeho hlediska hygienické, je na bílední. Viděl jsem i takový případ, který mě
zarazil. Na galerii, kde jsou místa velmi levná, se horké žínky nenabízejí. Tam si každý
musel pomoci, jak uměl. Jeden divák z galerie spatřil někoho, snad svého známého,
sedícího dole v přízemí v blízkosti, který právě převzal žínku od souseda. Něco na něj
zavolal a ten dotyčný známý z přízemí mu horkou žínku vyhodil nahoru, a když se divák
z galerie utřel, zase ji hodil dolů do rukou svého známého. Potom ta samá žínka byla
ještě delší dobu v oběhu, než ji vyměnili.
Při další pochůzce jsme viděli spoustu krámů, obchůdků a stánků. Byla to třeba dvě
nebo tři prkna na kozách, vedle postavený kotel, ve kterém se neustále něco vařilo.
Číňané, většinou dělníci a pracující, kupovali si jídlo a zde na místě, nebo se někde
posadili, a jedli. Ptali jsme se kuchaře na ceny jeho výrobků, které měl na stolečku
vyložené. Byly to taštičky, říká se jim též pelmeně nebo knedlíčky Ťiao-cz, plněné
mletým masem. Z těsta vyváleného na plát vykrajoval malá kolečka a plnil je nádivkou.
Přehnul je a okraje pevně k sobě stlačil. Vznikly jakési polokoule, které vařil, vložil do
misky se sojovou omáčkou a rýží a prodával. Omáčku připravoval ze soji, červeného
oleje, stroužku česneku, který nesmí v žádném jídle chybět, a několika kapek čínského
octa. Na náš dotaz odpověděl, že ty dražší jsou z mladého a ty lacinější
ze starého haf-haf, čili psa (gou). Psí maso se zde velmi cení a je dosti
oblíbeným jídlem. Kromě toho se z něho vyrábí psí paštiky. Nakonec se nám od té
zvláštní vůně udělalo špatně a šli jsme od toho.
Je zajímavé, že Číňané při jídle používají místo příborů dvě hůlčičky, a považují ostatní
národy dokonce za barbary, jelikož dopouštějí, aby jídlo stykem s kovovými příbory
ztrácelo svou chuť, které si oni u jídla váží nejvíce. Hůlky se drží tak, že se prvá hůlka
svým horním koncem pevně zaklesne mezi palec a ukazováček pravé ruky a spodní
část hůlky se podepře prsteníkem. Druhá hůlka, která se drží volněji a která se při jídle
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pohybuje jako páka, se svým horním koncem zaklesne mezi palec a ukazováček vedle
hůlky prvé a její spodní konec se opře o prsteník pomocí špičky ukazováčku. Hůlky,
v tomto případě jediný jídelní příbor, se nevyměňují během jídla. Bývají z různého
materiálu: bambusové, kostěné, ze slonové kosti, obyčejné i velmi nákladné, často
zdobené zlatem nebo stříbrem a někdy zase tak jednoduché a laciné, že jsou po
použití vyhozeny, hlavně z důvodů hygienických. Proto bývají v některých restauracích
baleny do sterilních papírových sáčků; někdy jsou zase opatřeny znakem a adresou
restaurace, a po použití ponechány hostům jako upomínka a poměrně laciná reklama.
Při jídle se hůlky používají tak, že se ze společné mísy vezme kousek masa na rýži,
s rýží se smísí v sousto, které se hůlkami dá do úst. Při tomto způsobu a při konzumaci
několika rozmanitých jídel zůstává na dně misky šťáva, kde třeba s trochou rýže
zůstane až do podávání polévky, která se na tento zbytek nalévá porcelánovou
naběračkou ze společné nádoby. Polévka se jí porcelánovou lžičkou pomocí hůlek
tak, že se potom dojídá tekutý obsah. Obyčejní lidé, dělníci, kteří stolují na ulici, větší
kousky berou hůlkami nebo rukou a řídké pokrmy jednoduše srkají.
Je samozřejmé, že při tomto způsobu stolování se velmi často znečistil ubrus. Nebylo
to však na závadu, naopak znečistěný stůl je pro hostitele známkou, že hosté byli
opravdu spokojeni. Zásady čínského stolování jsou velmi obsáhlé, určují stolovníkům
jak sedět, děkovat, nabízet, připíjet, začínat a končit jídlo apod. Je například neslušné
posloužit si ze společné mísy dříve, než k tomu bylo dáno znamení gestem nebo
obvyklou frází. Je nutno poděkovat pokaždé (šie-šie), když spolustolovník podá
svými hůlkami kousek jídla a podání jídla je nutno opětovat. Nesmíme se např. polekat
říhání, které ukončuje jídlo a které znamená – Čch´-paolo-la, neboli „úplně nasycený“
apod. Čínské stolování je do jisté míry obřad. Jídlo trvá v průměru tři hodiny, někdy
i déle. Jestliže je více stolovníků než tři, jsou stoly vždy kulaté, což má svůj praktický
význam, jelikož všechna jídla se pokládají doprostřed stolu a každý stolovník má potom
k mísám stejně daleko. Při společném stolování má stůl dvě čestná místa, která jsou
v zásadě prý vždy proti vchodu do místnosti. Další čestné místo je po levici čestné
dvojice, další pak po pravici atd. Toto pořadí se rovněž dodržuje na společných
hostinách při sestavování zasedacího pořádku podle hodnosti, věku, podřízenosti
a případně i postavení hostů.
Jídla a nápoje vybírá zpravidla hostitel nebo jakýmsi němým hlasováním zvolený
„předseda“ stolu, který rovněž určuje sled jejich podávání a dává pokyn k započetí
jídla. U hlavního chodu se zpravidla objednává o jednu porci více, aby bylo symbolicky
vyjádřeno, že je u stolu dost jídla i pro pozdějšího hosta. Jídlo začíná různě. Někdy
čajem, jindy praženými ořechy nebo jádry (dýně nebo tykve), potom následuje předkrm,
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složený z několika druhů specialit, dále pak jídla z drůbeže, ryby, mořské plody,
masitá jídla atd. Z nápojů se pije hlavně čaj, někdy jsou konzumovány lihové nápoje
nebo vína, která jsou velmi oblíbená. Často se podává domácí vodka, vyrobená
z prosa nebo čumízy nebo jiné obiloviny, která se pije horká, avšak Evropané ji
nesnášejí, odporně zapáchá (nazývají ji „chanšin“).
Obchody s potravinami tam byly velmi barvité: sušené maso, drůbež, všemožní mořští
živočichové, jako trepangy, korýši, šneci, mořská kapusta, chaluhy a mnoho jiných.
Ryby pečené a vařené, na kterých se pásly houfy much, polévky s celou rybí hlavou,
psí paštiky, ragú z ptačích hlav, rybí žaludky na želvím sádle, černá vejce, medusy
s krevetovou omáčkou, uzený mozeček, slepice v červeném oleji, drůbeží vnitřnosti
na sádle, kachna s ananasem nebo s něčím jiným, úhoř po čínsku, dušené krevety,
vepřové maso s vejci, koroptve se žampióny a desítky jiných druhů jídel. Zaujala nás
tzv. Buddhova ruka, což je zvláštní druh čínské zeleniny. Tvarem je podobná naší
červené řepě. Před použitím se maceruje několik hodin v sojové omáčce, usuší se
a používá jako vložka do různých pokrmů.
Čaj měli obyčejný lístkový (rusky байховый), potom v lisovaných plátech velikosti asi
25 x 25 cm, tlouštky asi 2 cm, a to buď černý nebo zelený, který se hojně vyváží do
Mongolska. Tam se konzumuje s koňským sádlem místo mléka. Tento druh čaje
se před vařením musí napřed nastrouhat třeba nožem nebo i nakrájet, aby se dobře
rozvařil. Hotový nápoj z černého plátu vypadá jako černé pivo a je odporné, natrpklé
chuti, avšak kdo je na něj zvyklý, tomu chutná. Pil jsem ho též ještě na Sibiři
v zajateckém táboře. Tento lisovaný čaj není nic jiného než prach a zbytky z
obyčejného lístkového (ruského) čaje. Číňané, jak známo, jsou dobří obchodníci
a proto zpeněží všechno, i odpad.
Zaujaly nás různé plakáty a úřední nařízení, vylepené na zdech a plotech, na kterých
místo podpisů byly různé pečetě. Říkali nám, že každý obchodník, nebo i úředník, nosí
s sebou firemní nebo i osobní pečetítko, různě a někdy bohatě a složitě
vyřezávané, třeba podle oboru, ve kterém obchoduje, a tudíž těžko
napodobitelné. V zemi anebo státě, kde málokdo umí psát a číst, je
pečeť znamením vládní moci a v soukromém podnikání je potvrzením
závazku, nebo pravosti a správnosti napsaného dokladu. Soukromá
pečeť má asi tyto rozměry, ovšem s čínskými znaky:
V čínském městě chodila ulicemi spousta různých řemeslníků i s nářadím, kteří
opravovali nebo dávali do pořádku poškozené věci na počkání a vůbec prováděli i jiné
úkony prostě na ulici. Každý obor měl své způsoby, kterými dával na vědomost svou
přítomnost a jimiž svůj příchod oznamoval. Například holič přišel se stoličkou a
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umývadlem, které měl zavěšeny na vahadle s obou stran pro udržení
rovnováhy, a brnkáním na laděnou vidličku svůj příchod avizoval.
Lidé, třeba uvnitř domu nebo jiného stavení, uslyševší známý zvuk,
vycházeli na ulici, kde se mohli nechat oholit neb ostříhat, ba i umýt
hlavu, jako v oficíně. Nástroje se ovšem nedesinfikovaly, ručník byl špinavý a sloužil
všem zájemcům, ale to tam nikomu nevadilo. Když byl holič s prací hotov a další
zájemci již nebyli, sbalil své propriety a šel brnkat o kousek dál.
Po ulicích chodilo nápadně mnoho slepců, kteří byli kdysi postiženi v těch krajích velmi
rozšířenou oční nemocí – trachom – po které mnoho lidí oslepne. Tito slepci oznamují
svůj příchod pískáním čínských nápěvů na bambusové flétny. A vůbec bylo tam slyšet
tolik rozmanitých zvuků a křiků pro nás nezvyklých, že jsme bývali z toho ohlušeni.
Avšak nemohli jsme všechno během poměrně krátké doby zhlédnout, nebylo tolik
volného času a město bylo přece jen veliké. I když jsme často chodívali ven, pořád
bylo co prohlížet a vždy jsme nacházeli něco poutavého.
Když jsme se jednou k večeru vraceli do svého ešalonu, spatřili jsme nějakého Číňana
sedět právě před naší tepluškou; odpočíval a kouřil přitom dýmčičku. Měl postaveny
vedle sebe dva dosti prostorné koše a přes ně položeno vahadlo. Vypadal jako dělník,
spíše jako podomní obchodník, a nezdál se být nějak zvlášť zvědavý. Přistoupil jsem
blíže k němu, abych se podíval, co v těch koších má, resp. co prodává, a zeptal jsem
se ho rusky, co je zač. Podíval se na mne, prohlédl si mě a po dlouhé chvilce pravil:
„Mit mir können Sie deutsch sprechen, ich verstehe gut deutsch.“ Člověk by tomu ani
nevěřil, kdybych to neslyšel na vlastní uši. Byli jsme tím tak překvapení, že se pak
mnozí naši vojáci dotazovali, kde se naučil německy. Vyprávěl, že byl 20 let zaměstnán
na německém křižníku jako kuchař, sjezdil celý svět a všechna moře, ušetřil si peníze
a v Harbinu provozuje podomní obchod. Roznáší po domech většinou potraviny,
drůbež, čerstvé ryby a jiné zboží, které si lidé předem objednají. Měl ohromnou
radost, že si mohl pohovořit s Evropany, noboť tamní Rusové nepovažovali Číňana za
člověka. Slyšel jsem vyprávět, že bílé ženy, tedy Rusky i Evropanky, se prý neostýchají
svléknout se třeba donaha v přítomnosti čínského služebnictva, neboť to prý nejsou
lidé, ale dobytek. K večeru druhého dne přišel zmíněný Číňan znovu k nám i se svou
manželkou a třemi dětmi, které pro tento účel čistě a parádně oblékli.
Zajímala nás rovněž tehdejší čínská armáda. Poblíže nádraží bylo menší prostranství,
na kterém nějaká vojenská jednotka, několik desítek vojáků, prováděla cvičení. Pušky
neměli, avšak měli přes ramena na záda přehozeny tašky ze žluté kůže, vypadaly
jako kabely, zúžené do jednoho rohu ve formě sekery. Naši vojáci, kteří s nimi mluvili,
vyprávěli, že to byli „sekerníci“ a v té kabele prý měli zvláštní sekery na stínání hlavy,
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což se v Číně v tu dobu, tedy před 50ti lety, ještě praktikovalo. Obuv nosili z textilu,
na způsob sametu, a bylo nám divné, jak v takové obuvi mohli v dešti a blátě chodit.
Právě začínalo pršet, výcviku nechali, každý voják rozevřel deštník z voskovaného
plátna, který měl ve zvláštním pouzdru připevněný na opasku, a všichni odešli z cvičiště
ne v řadách, ale v houfu.
Druhého dne odpoledne jsme znovu vyšli na prohlídku
města. Před nádražím stál, jako vždy, houf rikšů
se svými vozíky (ženliche) na gumových kolech,
kteří čekali na cestující z vlaku, aby je odvezli. V těchto
končinách se používalo a snad i dosud užívá k přepravě
osob nebo i menších nákladů tokových malých vozíků
tažených lidmi. Slyšel jsem, že se nyní jako hnací síly užívá
motorů. Vozíky jsou přizpůsobeny pro jednu osobu ev. i s dítětem. Dělník, tedy tahoun,
říkalo se mu kuli, musel neustále běžet poklusem, třeba i do kopce, aby se mu jeho
druhové nesmáli, že se pro toto řemeslo nehodí. Bývaly případy, že když jeden rikša
dohnal druhého, pak mezi sebou závodili, kdo z nich je rychlejší. V zimě takové
závody na jejich tělesný stav nepůsobily tak jako v létě, kdy po absolvování několikakilometrové jízdy bývali úplně zpoceni. Byly mezi nimi dvě kategorie. Předně ti, kteří
měli své vlastní vozíky, těm výdělek zůstával celý. Kromě toho, když již přes den dosti
vydělali, odjeli někam stranou do stínu, sedli si do vozíčku a klímali. Avšak ti, co vozíky
nevlastnili a měli je půjčené od podnikatelů, ti museli pracovat, poněvadž odváděli až
polovinu vydělaných peněz. Bohatí domorodci měli svůj vlastní vozík doma, kuli patřil
do stavu služebnictva a byl tudíž v každou dobu k dispozici.
Nasedli jsme každý do jedné rikši a odjeli
k řece Sungari do Yacht-klubu. Byla to velká,
prostorná budova s verandami, účelně zařízená
s pozorovatelnou na rejdě. V okolí klubu bylo
nepřehledné množství motorových, plachetních
a jiných lodiček, též sportovních. Právě se tam
konala slavnost, neboť se chystala zahájit plavbu
nová motorová loď pro 80 osob, která měla sloužit
k přepravě rekreantů z jednoho břehu na druhý.
Jízda tímto člunem byla mnohem bezpečnější než na obyčejných lodičkách s nizkým
ponorem a hlavně motorák mohl jezdit i v nepohodě, když bylo na řece velké vlnobití.
Nastupovalo se ve zvláštním novém přístavišti a cena jízdného pro jednu osobu se
přibližně rovnala jízdnému lodičkou. Zkusili jsme první jízdu k druhému břehu, která
trvala kratší dobu než přeprava starým způsobem. Zájemců o první jízdu bylo velmi
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mnoho, avšak když se tam objevili Čechoslováci, dávali nám přednost. Veslař musel
vynaložit velké úsilí, poněvadž proud loďku unášel, kdežto motorová loď jela bezmála
přímo. Na druhém břehu, nebo ještě dále, kde byla mělká místa, jsme se vykoupali a
vrátili se toutéž cestou zpět do města.

Náš pobyt v Harbinu se schyloval ke konci, a proto jsme chtěli ještě využít volného
času, neboť jsme byli na řadě k odjezdu na východ. Při prohlídce výkladní skříně
jednoho velkého čínského obchodu zahlédl nás jeho vedoucí a pozval nás dovnitř, kde
nás hostil čajem. Čaj podávali v malých číškách a bez cukru, a jakmile někdo z nás čaj
vypil, hned přinesli další porci. Mně jejich čaj chutnal, neboť pro reprezentaci používali
ty nejlepší druhy, které se na trhu koupit nedaly. K čaji nabízeli nějaké divné čínské
pečivo a barevné cukroví; nebylo moc lákavé a nějak se nám do něho nechtělo.
Každý z nás aspoň jeden dva kousky ochutnal, aby se hostitel neurazil, ale stejně
jsme nevěděli, z čeho to je, a báli jsme se, aby v tom nebyly třeba pražené ještěrky.
Nevím, co u nich bylo zvykem, avšak asi za čtvt hodiny přišlo několik mladých čínských
děvčat, napudrovaných a nabarvených, které předváděly při zpěvu národních motivů
různé tance. Když skončily, přisedly si k našemu stolu a chtěly nás bavit. Jenže my
jsme nerozuměli jim a ony zase nám, a skončilo to tím, že se napily čaje, snědly skoro
všechno cukroví, a jak přišly, tak zase zmizely. Domnívali jsem se, že si je vedoucí
obchodu vypůjčil z vedlejší kavárny. Chvíli jsme ještě poseděli a pohovořili, neb
vedoucí mluvil dobře rusky, všechno jsme pochválili, poděkovali za pohoštění a zábavu,
popřáli hojného zdraví a úspěchu v obchodě a rozloučili se. Navštívili jsme cestou
ještě evropskou cukrárnu a zásobili se různými sladkostmi na cestu; potom i nějaký
lokál s občerstvením, abychom se zbavili čínských peněz, které nám zůstaly. Naposled
jsme se ještě podívali na všechnu tu krásu a vrátili se na nádraží do svých teplušek.
V noci téhož dne jsme odjeli na východ.
První zastávka za Harbinem byla stanice Ašiho. Tam byl snad jediný v celém kraji
cukrovar, patřící A. Kaganovi, který stále žil v Harbinu, kde měl svůj vlastní dům. Cukr
se vyráběl z cukrové třtiny, kterou musel sem dovážet až z jihu Číny nebo z ostrovů.
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Později jsem majitele cukrovaru poznal osobně. Další zastávka byla stanice Er-czendjan-cze. Kolem stanice bylo dosti rozlehlé městečko, známé léčebnými prameny.
Mělo velkou a výstavní lázeňskou budovu a pavilony, kde se léčily srdeční choroby pod
dohledem evropských lékařů. Bylo to rovněž rekreační místo s množstvím nádherných
letních ubytoven, vil a chat. Kolem dokola husté lesy, hlavně listnáče, avšak tato
místa sloužila za úkryt lupičským bandám, zvaným „chunchuzi“, které prý terorizovaly
obyvatelstvo vymáháním poplatků a potravin. Sám jsem v tomto místě později zažil
jednu příhodu, o které se rozepíšu podrobněji ve druhé části těchto pamětí.
Projížděli jsme stanice I-mjaň-po, Mu-tan-kiang, kde bylo plno zevlujících kuli, kteří se
nás dotazovali, kam jedeme. Říkali jsme, že jedeme vyhnat Japonce, které neměli rádi.
Stanicí Pograničnaja (Sui-feng-ho) končilo naše přijemné cestování po čínské východní
dráze a znovu jsme se ocitli na ruském území, které jim Čína v r. 1860 byla nucena
postoupit. První stanice se jmenovala Grodekovo. Přijeli jsme do kraje, který byl
obsazen Japonci i jinými interventy, proto zde nebylo takové nepřátelské ovzduší ze
strany obyvatelstva jako na Sibiři. Když jsme někde delší dobu čekali, odcházeli naši
lidé do lesů a stříleli zvěř, které tam bylo hojně, neboť kraj byl řídce osídlen a tudíž i
lovců bylo málo. V ussurijských lesích a horách se vyskytují i tygři. Tygra se nám
nepodařilo zastřelit, avšak ulovili jsme pořádnou srnku, kterou muselo nést šest mužů.
Několik dalších je muselo vystřídat, a to jsme nešli hluboko do lesa. Vzpomínám,
jaká s tím byla dřina, než jsme tento úlovek přinesli a odevzdali kuchaři.
Krajina v ussurijském kraji začínala být jednotvárná, lesy řídly a podél trati bylo již
vidět obdělané lány orné půdy. Byl to takový divný pocit, neb jsme byli zvyklí na tajgu
a husté lesy. Od Nikolska Ussurijského (dnes Vorošilov Ussurijskij) zbývalo do cíle
pouhých 112 kilometrů. Místy se v tomto úseku začínalo ukazovat moře, hlavně u
stanice Ugolnaja. Dále Vtoraja Rječka a potom Pervaja Rječka, již v okolí Vladivostoku,
byla jednak rekreační střediska, velmi hustě obydlená, ponejvíce městskými obyvateli,
kteří v těch místech vlastnili nádherné vily. Byla též místem stálého bydliště mnoha
pracujících, kteří každodenně do Vladivostoku dojížděli a po práci se zase vraceli.
Vlakové spojení tam fungovalo bezvadně a každý mohl bez ohraničení jet, kam chtěl.
Při pouhém pomyšlení, že za několik hodin budeme už v cíli, ani se nám nechtělo
tomu věřit, ale byla to skutečnost. K překlenutí tak ohromné vzdálenosti z Ruska až
k Tichému oceánu jsme potřebovali téměř dva roky. To znamená, že jsme těch zhruba
9 000 kilometrů ujeli průměrnou rychlostí asi 13 kilometrů za den. To bychom za dva
roky mohli zdolat i pěšky. Nám však bylo zapotřebí asi 4 500 prvotřídních železničních
vagonů – teplušek, které musely být dobře seřízené a cestou se nedaly jen tak lehko
opatřit. Z počátku bylo našich ešalonů méně, hlavně z bezpečnostních důvodů a
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s ohledem na kladené překážky v pohybu na východ. Muselo být vždy více vojska
pohromadě, aby mohly být úspěšně odráženy útoky bolševiků nebo jejich pomahačů –
partyzánů; později byly jednotky rozmístěny podle pluků a praporů, takže vojenských
ešalonů přibývalo. Počítáme-li na ešalon průměrně 45 vozů s osazenstvem od 600
do 800 osob, pak mohlo být na trati, podle mého odhadu, kolem sta i více ešalonů
s pěchotními, dělostřeleckými a ženijními útvary. K převozu tolika vlaků muselo být
použito nejméně 200 lokomotiv, po dvou na ešalon. Dále je třeba připočíst obrněné
vlaky s posádkami, pojízdná ambulatoria, nemocniční vlaky, plukovní, divizní a
velitelské štáby s kancelářemi a snad mnoho jiných formací.
Osazenstvo ešalonů nebylo všude početně stejné, neboť jak na počátku evakuace, tak
i cestou na východ odešlo mnoho Čechů v Rusku usedlých. Dále odešli mnozí legionáři
z II. korpusu, mobilizovaní v Omsku, kteří měli již v Rusku, resp. na Sibiři, založeny
rodiny a nechtěli se vrátit do vlasti. Mnoho jich bylo z armády propuštěno nebo
dezertovalo a přešlo k Rudé armádě nebo k partyzánům.
Po příjezdu do stanice Vladivostok, což mohlo být koncem května 1920, odsunuli náš
ešalon do přístavní části, zvané Egeršeld, aby tam vojsko i s inventářem čekalo na
nalodění, které se mělo uskutečnit ihned, jakmile bude připravena tonáž. Vladivostok,
což v překladu znamená „opanuj východ“, je přístav, který se nachází na konci
poloostrova Muravjevského v zálivu Zolotoj Rog při pobřeží Japonského moře. Byl
v provozu po celý rok, neb nezamrzal a mohly tam kotvit i velké zaoceánské lodě. Od
roku 1918 byl obsazen Čechoslováky a až do roku 1922 přechodně též Japonci. Na
čistotu si tam v přístavu moc nepotrpěli; moře bylo v přístavu poskvrněné slupkami
z různého ovoce, korkovými zátkami, naftou z dieseláků a třískami, avšak zachovalo
si svou slanou vzrušující vůni. Na hladině plavaly krabice, papíry, odhozené noviny,
prázdné láhve, celé melouny a množství všelijakých odpadků, neboť všechno, co bylo
na lodích zbytečné a k nepotřebě, se asi házelo do moře. Snad to mohl být i mimořádný
stav, zatím co se tam naloďovaly transporty vojsk, které se na čistotu moc neohlížely.
Říkalo se, že v té části není příliv a odliv vůbec znát, proto všechna tato nečistota
zůstávala v přístavu. Nedaleko přístavu byl ostrov, říkali mu „Ruský ostrov“, kde byl
Yacht-klub, stadion, sportovní zařízení a též letní chaty. Bylo to více méně rekreační
středisko. Na rejdě bylo soustředěno na sta různých lodiček ke sportování. Jízda tam
motorovým člunem trvala 8 minut.
Město bylo pěkné a výstavné. Hlavní třída se nazývala „Světlanka“, byla široká a velmi
dlouhá. Město se táhlo do nekonečna a na rozdíl od přístavu zdálo se být velmi čisté.
Všude však kopce, vyšší nebo nižší pahorky, zkrátka při přechodu z jedné čtvrti města
do druhé se muselo neustále šplhat, nadmořská výška byla 160 metrů. Prohlíželi jsme
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si všechny kouty, avšak kam by tam člověk nepřišel nebo nezabloudil, všude narazil
na Čechoslováky, téměř v každé ulici byl nějaký úřad. Když jsem si později sháněl
doklady, dalo mně to pernou práci běhat po městě s kopce do kopce. V bankách
jakož i v obchodech a kancelářích bylo všude přepychové zařízení, bylo slyšet mluvit
německy a anglicky. Zahraniční firmy tam měly zastoupení nebo filiálky. Pamatuji
se na německou firmu Kunst & Albers, která měla zastoupení Hamburg-Amerika Linie
(dopravní lodní společnost). Chodili jsme i do okrajových částí města, avšak stejně
všude byli Čechoslováci se svými úřadovnami. Často jsem tam potkával prof. Rudolfa
Macháčka, který se tam léčil po úrazu, utrpěného při vykolejení našeho ešalonu.

Konec sibiřské anabáze a odchod z armády
Poněvadž jsem se evakuace nehodlal zúčastnit, odhlásil jsem se z legie a z vojska
vystoupil. Na nákup civilního oblečení jsem potřeboval peníze. Nějaký obnos jsem
měl na spořitelní knížce a kromě toho jsem si menší částku peněz vypůjčil od přítele.
Jmenoval se Václav Drmla, adresa ve vlasti: Drahlín p. Obecnice u Příbrami, který
mně v tomto případě nezištně vypomohl. Slíbil jsem mu, že jakmile obdržím služné a
doplatky za prošlé dva roky, ihned deponuji na jeho vkladní knížku ekvivalent v rublech.
Totiž v každém čs. ešalonu byla odbočka čs. spořitelny, kde si legionáři mohli ukládat
peníze na vkladní knížky a samozřejmě i vybírat. Výplatu jsem obdržel a uložil, jak
jsem přislíbil, na jeho jméno částku 16 650 rublů pod číslem dokladu 13179, kterýžto
obnos mu byl již v republice asi vyplacen, takže jsem se s ním vyrovnal. Stvrzenku,
jestli jsem tuto obdržel, jsem pravděpodobně ztratil,
avšak zůstal mně malý lísteček, na jehož rubu
je vyznačena uvedená částka v rublech a též
poznamenáno číslo dokladu, a to rukou toho
úředníka, který zápis prováděl. Náhodou to byl můj
kolega z brněnské Moravské agrární a průmyslové
banky – bratr Metoděj Sloupský, který byl tehdy
zaměstnán v čs. finanční správě. Ve vzájemném
styku se legionáři oslovovali slovem „bratr“. Po návratu do vlasti byl vrchním ředitelem
již vzpomenuté banky a po celou dobu mého pobytu v zahraničí jsem si s ním
dopisoval. Podle zákona první republiky měli legionáři všude přednost před ostatními
uchazeči, proto dostal místo generálního ředitele. Podotýkám ještě, že jsem obdržel od
finanční správy výplatu v japonských jenech (1 US$ = 2,20 jap. yen), a jelikož jsem si od
br. Drmly vypůjčil jeny, musely se, když jsem je vracel, přepočítat podle denního kursu
na rubly, neboť vkladní knížky zněly na ruskou valutu.
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Doklad o propuštění z čs. vojska 26. května 1920

Kromě finanční správy byly ve Vladivostoku i jiné československé státní instituce, neboť
za dlouhého pobytu v Rusku, když čs. republika ještě neexistovala, se československá
armáda vyvinula v samostatnou obec legionářskou. Měla své vlastní školy a učiliště,
tiskárnu, hospodářské a osvětové středisko, žurnalistiku, peněžnictví, konsulární úřad
s pasovým oddělením, čs. poštu a jiné. Byla tudíž nejen armádou, nýbrž zárodkem
samostatného státu ještě před převratem a vyhlášením samostatnosti, tj. ještě před
28. říjnem 1918.
Když jsem si své soukromé záležitosti vyřídil, rozloučil jsem se se všemi kamarády
a přestěhoval se se svým skrovným majetkem do námořnických kasáren, které tehdy
byly obsazeny různými československými jednotkami. Tamtéž bydleli i soukmenovci,
zaměstnaní v čs. úřadech. Vojáci z našeho ešalonu se právě naloďovali. Část
pluku odjela jako XXXI. transport na anglické lodi „Teucer“ dne 7. června 1920
z Vladivostoku, kromě kulometného praporu, který odjel jako XXXII. transport
na americké lodi „Thomas“ dne 20. června 1920 stejnou cestou se zastávkami
v Singaporu, Colombu, Port Saidu s cílem Terst, kam dorazil první 27. 7. a druhý
7. 8. 1920. První transport čítal 1 317 a druhý 2 102 osob.
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Pravidelné transporty s vojsky začaly odjíždět z Vladivostoku už v prosinci 1919,
tedy ještě v době, kdy náš ešalon byl před Nižně Udinskem. Avšak již předtím
odjelo několik transportů s vojáky, nezpůsobilými k další vojenské službě, s invalidy,
s raněnými v bojích, nemocnými, rekonvalescenty a též lidmi staršími 40 let. Těch
nebylo mnoho, ale přece se vyskytovali. I u naší roty byl legionář inženýr Petržela,
kterému bylo 46 let.
Všech legionářů, kteří do Vladivostoku přijeli a kteří se tam skutečně nalodili, bylo
celkem tři divize – přes 56 000 vojáků a důstojníků. Kromě toho se nalodilo 6 700
rakouských a německých zajatců, kteří v čs. ešalonech vykonávali nějaké práce a
přijeli současně s vojsky do přístavu. Např. v mém vagoně, kde bylo pořád co dělat,
překládat bedničky s náboji a jiné, pracoval jeden říšsko-německý zajatec – H. Lorenz.
Dále tam bylo 1 900 cizinců, a navíc 2 400 žen a dětí. Předpokládám, že to mohly být
většinou rodiny čs. legionářů.
Kromě toho přibylo do přístavu velké množství útvarů a ústavů s obsáhlým materiálem,
různé štáby, úřady, pomocné útvary, dílny apod. Celkem mohlo být pohromadě k
nalodění asi 70 000 osob. Některé správy a úřady nemohly být současně evakuovány
a musely pokračovat v práci na místě ve Vladivostoku až do úplné likvidace. Jejich
zaměstnanci se vrátili do vlasti mnohem později. Znám případ, že se několoik úřadů
vrátilo asi za rok po odjezdu posledního transportu. Uvedený počet legionářů – 56 000,
se týka jen takových, kteří se za účelem evakuace nalodili. Jinak byl původní počet
legionářů, registrovaných v kartotékách, daleko vyšší.
Nakonec bych se chtěl zmínit ještě o jedné skupině českých dobrovolníků. Nebyli to
legionáři, avšak bojovali rovněž proti rakousko-uherské armádě. Byli to českoslovenští
vojáci, kteří vstoupili jako dobrovolníci do armády ruského generála Kornilova již v
červnu 1917 a utvořili tzv. rotu smrti, jejichž vůdcem byl kapitán Mejstřík. Bojovali
s armádou gen. Kornilova v Haliči u Jamnice (7. 1917), pak dále v srpnu, kdy se utvořila
druhá rota, jež s první splynula v úderný plk. Prodělali ruský ústup z Haliče na Ukrajinu,
odtamtud někteří přešli do legie. Ostatní s Kornilovem ustoupili na Don (na jaře r. 1918),
kde mu pomáhali v boji proti bolševikům až do jeho smrti.
Námořnické kasárny ve Vladivostoku představovaly obrovský komplex prostorných
dvouposchoďových budov moderně zařízených s bazény, sprchami, teplou a studenou
vodou a ústředním vytápěním, takže jsem zase po dlouhé době mohl užívat v klidu
pohodlí. Kasárny tvořily bloky domů ze všech čtyř stran a uprostřed byl velký
betonovaný dvůr asi ¼ km2. V jednom bloku byla ubytována japonská vojska.
Jednoho odpoledne slunce pražilo a bylo horko, skupina nás Čechoslováků stála
na dvoře ve stínu a pozorovali jsme japonské vojáky nastoupené v plné zbroji, co budou
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dělat. Byly to čtyři roty, tedy jeden prapor s důstojníky. Velící důstojník zařval několik
povelů, načež všichni, pušky v rukou a těžké rance na zádech, se dali do poklusu
a obíhali po dvoře v tom úmorném vedru kolem dokola. Občas dostali pohov
a zanedlouho se to opakovalo. Když oběhli ten dvůr třikrát, seřadili se a ihned
odpochodovali do města. To byla pouze jakási rozcvička. Naštěstí ten drill všichni
vydrželi, byli všichni mladí a asi hodně trénovaní, avšak běda tomu, kdo by se zhroutil
nebo se mu udělalo špatně. Nikdo by si ho nevšiml, ani by mu nikdo nepomohl vstát na
nohy. Pro svého císaře musel všechny obtíže vydržet, a kdyby na to přišlo, i obětovat
život. Tomu se říká disciplína.
Při pochůzkách jsem se seznámil s ruskou zubní lékařkou, jmenovala se Ljudmila
Avgustovna Abramovič, která měla v úmyslu odjet do Ruska, avšak nevěděla, jak
na to; proto jsme stále drželi spolu a hledali příležitost k odjezdu. Pokud se mne týče,
možná, že bych se mohl tenkrát uplatnit i ve Vladivostoku. Byly tam německé firmy,
ale moc jsem se o to ani nezajímal. Na našem pasovém úřadu mně řekli, že do Ruska,
resp. na Sibiř, pojede celý vlak firmy „Centrokomise“, poveze tam spoustu textilu, též
konfekční oděvy, aby toto zboží tam prodali. Proto jsem se u nich přihlásil, abych mohl
uskutečnit cestu na Sibiř bezplatně. Byl sestaven vlak, osobní vozy pro cestující, a
náklad byl umístěn v nákladních vagonech. Obstaral jsem si československý cestovní
pas, který byl čtyřjazyčný (česky, rusky, anglicky a francouzsky) a nastoupil do vlaku.
Přidělili mně místo v osobním vagoně a dokonce jsem byl pověřen nějakým úkolem.
Zdá se mně, že jsem se musel starat o pořádek ve voze, aby tam mezi cestujícími
nebyly hádky, aby se udržovala čistota, aby se mně hlásily stížnosti a přání
atd. Ze zásob Centrokomise jsem obdržel vrchní kabát, avšak jen s tenkou
podšívkou. Na sibiřské mrazy to nestačilo.
Jakožto cestující jeli s námi kromě mnoha Čechoslováků, většinou ženatých,
též ruští občané, mezi nimi i známá zubní lékařka [monogram na jejích
hodinkách v pravo], neb všichni se chtěli dostat do Ruska. Kolik nás
cestujících v tom vlaku bylo, se bohužel již nepamatuji. Jen vím, že vlak,
kromě mnoha nákladních, měl šest osobních vagonů. Ve vlaku byla kuchyň,
kde se pro celé osazenstvo vařilo, takže nikdo neměl s opatřováním jídla
žádné starosti. Velitelem celé této expedice byl „bývalý“ legionář, poručík Černý,
samozřejmě již v civilu. A tak jsem z Vladivostoku odjel již známou cestou zpět na
Sibiř s obavou, jak to se mnou dopadne. Nyní, po letech, si myslím, že to byla ode
mne velká troufalost.
Tím ta část vyprávění, které mělo za účel popsat dojmy a zážitky československých
legionářů při průjezdu Ruskem a Sibiří až do Vladivostoku, je u konce.
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Om-mani-pad-mechum ! (čili Pozdrav Pánbůh, pane Randák !)

Závěrem
Domnívám se, že jsem v těchto pamětech dosti podrobně vylíčil průběh odsunu
československých legií z Ruska přes Sibiř do Vladivostoku, a hlavně se zabýval
osudem té jednotky, ke které jsem náležel. Z tohoto vyprávění si lze utvořit celkový
obraz životního prostředí, v jakém čs. legionáři v době evakuace žili. Avšak toto
vyprávění nezahrnuje popis všech případů a příhod, které se cestou vyskytovaly.
Když nepočítat účast celé legie na počátečních bojích, které měly za účel odzbrojení
sovětských posádek a nakonec obsazení celé sibiřské magistrály, je to vlastně historie
pouze jednoho ešalonu, kterých bylo na trati kolem sta, snad i více.
Každý ešalon byl na železnici samostatnou jednotkou, měl svého velitele a výzbroj,
kancelář, kuchyň a dílnu, a jak se často stávalo, měl nebo mohl mít boje, nesnáze,
potyčky s partyzány, zážitky a starosti, aby se ve zdraví dostal do předem určeného
cíle. V případě SOS (hrozícího nebezpečí, napadení apod.) ešalon nemohl počítat
s tím, že by mu třeba jiná jednotka přišla nebo přijela na pomoc. Musel se vždy sám
a svými silami vypořádat s nahodilou situací, a to bývalo to nejhorší, co legionáře
mohlo potkat. Při nejlepší vůli a snažení by pomoc nemohla přijít, neboť naše vojenské
vlaky byly roztroušeny po celé trati na tisíce kilometrů a vzdálenosti mezi jednotlivými
stanicemi jak v Rusku tak i na Sibiři, byly ohromné, u nás nevídané, což je také vidět
z mapy celé trasy. Dále pak za jízdy nebylo spojení, jenom ze stanic a mezi stanicemi,
jestli ovšem toto spojení nebylo nějakým způsobem narušeno. Bývaly případy, že se
ve větších zastávkách setkalo několik ešalonů, tedy v případě napadení by se musely
bránit společně. Kdyby se snad stalo, že by ze situace nebylo východiska a nebyla by
možnost v jízdě pokračovat, musel by se ešalon opustit, a jak se často stávalo, jít pěšky
s bojem do nejbližší stanice, ev. probít se přes obklíčení.
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Je třeba si připomenout, že po celou dobu evakuace šlo každým okamžikem o život
nejen jednotlivce, ale celých útvarů. Tam nikde nebyla regulérní fronta, kde by aspoň
zázemí bylo ochranou armády. Naopak, tam číhalo nebezpečí na každém kroku, za
každým domem, stromem, v lese nebo tajze, a vůbec všude. Nebylo zrovna příjemné
nacházet se téměř dva roky uprostřed nám nepřátelsky nakloněného obyvatelstva,
které se následkem propagandy dívalo na nás jako na cizince – interventy, usilující o
jeho podmanění. Dokud československé legie byly na rakousko-uherské frontě, nikdo
z obyvatel Ruska a Sibiře o nich nevěděl, ani v novinách nebývala o nich sebemenší
zmínka. Velká většina obyčejných Rusů ani nikdy neslyšela, že jsou nějací
Čechoslováci.
Kdyby již počátkem roku 1918 sovětská vláda nekladla odjezdu legií na východ
nesmyslné překážky a schválila by nebo podporovala a usnadnila odjezd, mohla se
jich během několika měsíců zbavit. Nemuselo dojít k neužitečným bojům, které jak se
nakonec ukázalo, nic nevyřešily a naopak jenom ničily státní majetek. Sovětská moc
by mohla již tenkrát proniknout do nejodlehlejších koutů země i přes celkem nepatrný
odpor některých skupin tamního obyvatelstva. Jak se dá dodatečně zjistit, tehdejší
sovětská vláda neměla prozíravé státníky, kteří by uměli odhadnout, co by bylo pro
Rusko výhodnější, legie propustit, anebo jim v odjezdu překážet a potom proti nim
bojovat. Na jedné straně neměli Rusové potraviny, oděvy, léky, zbraně a munice, a
dokonce ani přátele, neb hranice se sousedními státy byly uzavřeny. Námořní státy
vytvořily blokádu sovětské republiky, tj. odřízly všechny námořní spoje s vnějším
světem. A na druhé straně Sověty připouštěly, aby se jejich cenné materiální hodnoty
bezúčelnými boji ničily. Z Dálného východu rovněž nemohla sovětská vláda nic
očekávat, neboť sibiřská magistrála byla v rukou československé legie, a také proto,
že jak ostrov Sachalin, tak i celý Přímořský kraj s přístavem a pevností Vladivostokem
a částí Dálněvýchodního kraje byly též obsazeny Japonci.
Jestli máme odsun československých legií z Ruska přes celou Sibiř do Vladivostoku
posuzovat celkově, je záhodno přiznat, že sibiřská anabáze vyústila v takové vojenské
tažení, jaké od dob římských legií a Čingischána historie nezná. Tento výkon v mnohém
předčí jiné historické činy, jako vpád Napoleona do Ruska r. 1812, anebo boj o Madrid,
kde nejenže se jednalo o lokální střetnutí, ale spíše o důkaz solidarity světových
pokrokových sil v boji proti fašismu. Zdolat nástrahy a překážky a probojovávat se
trasou dlouhou bezmála devět tisíc kilometrů, prodělat organizovaný odsun v bojích a
šarvátkách, pravda v modernějším prostředí, neustálá pohotovost, likvidace nahodilých
překážek při projevech okázalé zášti jak se strany sovětské vlády, tak i ovlivněného
obyvatelstva, to byl v tu dobu výkon, kterému se obdivoval celý svět.
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Legie se nepodřídily ani ultimativní výzvě k odevzdání zbraní a nekapitulovaly. Naopak,
se zbraní v rukou, hájíce tak v důsledku zrady svou vlastní existenci, dovedly si poradit
v každé sebeobtížnější situaci, dovedly čelit všem nástrahám a razily si mnohdy
za těžkých podmínek cestu k cíli, kterého nakonec dosáhly. Každý národ podle
historických záznamů byl vždy hrdý na vynikající činy své armády. Pořádal na její
počest různé oslavy, vzpomínky, jubilea, účastníci dostávali pamětní nebo jiné medaile.
Ačkoliv se československé legie, ať to byly ruské, francouzské nebo italské, stejně
zasloužily o vznik prvního československého státu, jaksi se na to zapomnělo a v dnešní
době, aspoň dosud, se žádné vzpomínky nekonají.
Někteří naši politikové hájili a dosud zastávají stanovisko, že legie žádným způsobem
nepřispěly ke vzniku československého státu, a samostatnost si prý vybojoval sám
národ. To je pravda jen zdánlivá, poněvadž všechny legie, jak francouzské, italské,
tak i ruské byly v době vyhlášení samostatnosti, tj. 28. října 1918, v zahraničí, a
nemohly tudíž s puškou v ruce bránit nebo chránit třeba nový „Národní výbor“. Avšak
jen Dohodové mocnosti mohly s konečnou platností uznat a tím i potvrdit existenci
nového samostatného státu, vzniklého na půdě jejich protivníka. A nyní je na
místě připomenout tu okolnost, že kdyby nebylo českých legií, není známo, jak by
Dohodové velmoci postupovaly při uzavření mírové smlouvy v ohledu samostatnosti
Československa. Jak bylo již vpředu řečeno, o nějaké české otázce se na začátku
války v zahraničí prakticky nic nevědělo. Až teprve formování českých vojenských
útvarů a jejich účast ve válce v rámci Dohodových armád otevřelo oči státníkům, kteří
pak začali chápat snahu vůdců českého národa po nabytí samostatnosti a nakonec
souhlasili s tím, že národ, který poskytoval vojenskou pomoc, patří k Dohodě.
Z výše uvedených důvodů je tedy prokazatelné, že legie sehrály v ohledu vzniku
samostatného státu Čechů a Slováků velkou, takřka hlavní roli. Vyhlášení
samostatnosti 28. 10. 1918 bylo jen završením akce, za kterou legie bojovaly, a
to v důsledku neschopnosti rakousko-uherského vojenského velení udržet vojáky
na frontě, která se, jako již dříve v Rusku, úplně zhroutila. Byly to legie, které byly
začleněny do francouzské armády, a ne česká armáda z Čech, která v tu dobu
ještě neexistovala. V legiích byl zaveden francouzský disciplinární řád, a legie
spolupracovaly s francouzským a americkým desantem na Sibiři.
Poznámka: Francouzské ešalony byly sestaveny z osobních železničních vozů, které
podle mého názoru nebyly pro vojsko vhodné, neboť bylo v nich málo prostoru. Já
bych dal přednost tepluškám. Vím to docela určitě, neboť jsem jednou na služební
cestě použil, kvůli zkrácení času, francouzského ešalonu, avšak nezůstala na tu cestu
pěkná vzpomínka. Když měli Francouzi déjeuner a pak dȋner, žádný z přítomných
204

francouzských vojáků mně nenabídl ani sousto, a hlad a žízeň jsem měl, že bych
vraždil. My jsme postupovali opačně. U nás každý cizí voják, který s námi jel,
dostal příděl jako legionář. Konec poznámky.
V bitvě u Zborova pomáhali českoslovenští dobrovolníci v Kerenského ofenzívě
zatlačovat na západ příští hranice sovětské republiky. Tato bitva byla vedena
československými a ruskými vojáky proji vojskům německým a rakousko-uherským.
Skutečnost, že proti úseku, který zaujala československá brigáda, byly na rakouské
straně dva pluky s převážně českým mužstvem (pěší pluk č. 35 z Plzně a pěší pluk
č. 75 z Jindřichova Hradce) napovídá, že s tím velení počítalo a očekávalo hladký
průběh útoku. Českoslovenští vojáci byli přesvědčeni, že pomáhají porážet utlačovatele
svých národů a rozkládat Rakousko-Uhersko, čímž pomáhají tím nejúčinnějším
způsobem vzniku samostatného československého státu. V té době neexistovaly pro
Čechy a Slováky za hranicemi žádné jiné možnosti přispění k národnímu osvobození.
Boj u Zborova patří plně do československých dějin, a proto musí být z jejich hlediska
i hodnocen. Byl to po třech stech letech první velký a vítězný boj našeho národního
vojska za národní zájmy, ve kterém naši vojáci prokázali hrdinství. Sám Klement
Gottwald se 2. července 1947 o Zborovu vyjádřil těmito slovy: „Bitva u Zborova vešla
do československých dějin jako den zrodu československé armády. Její výročí nám
připomíná, z jakých ideí vyrostla naše armáda i samostatný stát, a jaká tradice byla
tehdy založena. Je to především tradice boje za svobodu proti starému nepříteli
českého a slovenského národa, proti německému imperialismu.“
Jak je tedy vůbec možné tvrdit, že se legie nezasloužily o vznik samostatného
československého státu. Též v boji u Bachmače se legionáři bránili proti Němcům a
tím i bránili hranice sovětského státu. Avšak den zrodu československé armády byl,
jak známo, později pozměněn. Přišly jiné vlivy, byl kult osobnosti a různé kultíky, a
nebylo lze dopustit, aby byla legiím, které Sověty nenáviděly, v dějinách české armády
prokázána taková čest.
Na důkaz uznání a památky na hrdinské činy legionářů francouzských, italských i
ruských byly za první republiky v Praze a snad i jiných městech pojmenována náměstí
a ulice, jejichž názvy měly připomínat události a boje odhodlaných vlastenců. Na příklad
ulice Starodružiníků, setniny „Nazdar“, Prvního pluku, Bachmačská, Švecova, Sibiřská,
České družiny, Bajkalská, Na Piavě, Verdunská, Terronská a jiné. Z názvů náměstí
připomínám Bachmačské, Generála Janina, Legionářů, Uralské, Sibiřské, též kino
Bajkal a jiné. Při ministerstvu obrany byla zvláštní kancelář Československých legií,
která bývalým legionářům vydávala předtištěné diplomy resp. potvrzení o vykonání
vojenské služby dobrovolníka v legiích 1914 – 1920. Tato kancelář byla z neznámých
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důvodů zrušena, rovněž velká většina ulic a náměstí přejmenována jinými dobovými
názvy. Řády a vyznamenání, jakož i různé medaile, udělené účastníkům legií, kromě
Zborovské a Bachmačské, byly vládním nařízením zrušeny. Takový bývalý bojovník –
legionář, který tehdy třeba neměl hluboký politický rozhled a plnil rozkazy svých
nadřízených, musí litovat svého rozhodnutí o vstupu do dobrovolnické československé
legie, když za svůj poctivý záměr, službu pro vlast a příspěvek ke zřízení samostatného
čs. státu nenachází u svého národa pochopení ani projev náležejícího mu uznání.
Může se pak tázat, za koho a za jakou věc riskoval život v době, kdy jeho soukmenovci
užívali doma všech radostí ze života a ze samostatnosti.
Tato za první republiky populární akce není nyní u jistých vrstev národa v oblibě, a
proto se o ní málo ví, píše a mluví. O římských legiích byly u nás napsány celé romány,
rovněž o tažení Čingischána. Nic historikům nevadilo, že Tamudžin, veliký chán a
zakladatel říše mongolské, nechal ukrutně vraždit zajatce a pokojné obyvatelstvo a na
hlavu porazil ruská knížata r. 1223 na řece Kolce v Zakavkazsku. Též bitva u Borodina,
7. 9. 1812, kde Napoleon dobyl na levém křídle hradeb a obrátil vojska Kutuzova
na útěk k Moskvě, byla zvěčněna tím, že na památku této bitvy, třeba vyzněla
pro Rusy nepříznivě, byly nejen psány romány, ale i raženy stříbrné ruble zvané
„Borodinské“. Též bitva Bělohorská roku 1620, ačkoliv nedopadla ku prospěchu
obránců, vešla do dějin.
To, co se událo a ví o tom celý svět, nelze obejít pouhým mlčením. Legie sehrály
v historii československého národa velmi důležitou roli. Co mohla proti nim znamenat
tolik vychvalovaná a neorganizovaná Rumburská vzpoura anebo vzpoura námořníků
v Boce Kotorské. To byly pouze malé epizody, naznačující nespokojnost vojáků a
námořníků, avšak na zřízení samostatného státu vliv neměly. K třicátému výročí
interbrigády byla dokonce vydána pamětní poštovní známka a medaile se vydávají
dodnes. Měly tyto události celonárodní význam, anebo přispěly k vytvoření
samostatného státu? Ve výroční dny se schůzuje, diskutuje, denní tisk přináší
reportáže a fotografie, jakoby jenom tyto události ovlivňovaly samostatnost
Československa.
Naproti tomu jsem, aspoň dříve, nikdy nečetl nějaký článek v novinách, který
by připomínal existenci dřívějších legií. Ze všeho je patrno, že převládá snaha
nevzpomínat na ně a že vzpomínka na legie, jak to historie ukázala, by rozčeřila hladinu
dobrých vztahů s našimi nejvěrnějšími, kterých se to nejvíc týká. Avšak navždy zůstane
faktem, že legie, již před vznikem samostatného státu představovaly organizovanou a
disciplinovanou československou armádu, s kterou spojenci počítali a která v konečné
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fázi uznání čs. státu jako samostatného sehrála důležitou úlohu. Žádná společnost si
nemůže dovolit přehlížet dílo minulých generací.
Jak již řečeno někde vpředu, legionáři měli za to, že tajná dohoda mezi Němci a Sověty
existovala; na základě této tajné úmluvy měla být legionářská vojska odzbrojena a
vydána Rakušanům k potrestání za zradu. Neznám ani jsem nečetl podmínký brestlitevského míru, avšak povídalo se to tehdy všeobecně. Zavraždění německého
vyjednavače o míru, hraběte Mirbacha, by mohlo dokazovat, že něco podobného
existovalo. Tento případ vlastně pomáhal zavléci československé legie na jaře 1918
do protisovětského tábora. Zdálo se to rovněž velmi pravděpodobné, neboť sovětské
Rusko v tu chvíli armádu nemělo a uzavření mírové smlouvy s Němci bylo jediným
východiskem z tehdejší situace, jak jim zabránit v dalším postupu do vnitra ruské země.
Co jim mohlo záležet na Čechoslovácích; pod nátlakem mohli docela klidně na tuto
podmínku v tichosti přistoupit, neboť jak praví naše přísloví: „Není šprochu, aby na něm
nebylo pravdy trochu.“ A všichni legionáři dodnes žíjící jsou přesvědčeni a věří, že
podobná tajná úmluva existovala.
Mimo to v Rusku měla v tu dobu Dohoda velmocí své vojenské zástupce, kteří byli
dobře informováni o podmínkách brestlitevského míru, a proto velení čs. legií muselo,
pokud se odzbrojení týče, postupovat velmi opatrně. Sověty, které neměly vojenskou
sílu, aby mohly najednou odzbrojit celý sbor anebo všechný útvary k odevzdání
zbraní násilně donutit, zkoušely to z počátku formou vzájemné dohody. Když
to nepomáhalo, vymýšlely jiné důvody a příčiny, při čemž si však jednotlivé kraje
odporovaly. Především namítaly, že československý sbor byl nejlepším vojenským
útvarem na půdě Ruska, a tudíž pro Sověty velmi nebezpečným. Dále tvrdily, že
legie jsou pozůstatkem bývalé carské armády, která byla odzbrojena, a proto měly být
odzbrojeny i legie, aby prý na nedodržování této podmínky nemohli Němci poukazovat.
Dalším důvodem byly prý obavy sovětských úřadů a posádek na trati z vyvolávaných
incidentů. Bylo rovněž poukazováno na dosaženou dohodu o ponechání jedné
ozbrojené roty na ešalon. Též hrál roli pokus o usměrňování ešalonů do severních
přístavů, a to záměrně, neb cestou by vlaky někde uvízly, jelikož tam byly poškozeny
železnice. Nemohly by ani kupředu, ani zpět. Neočekávaný čeljabinský incident však
zrušil všechny dřívější dohody a bylo nařízeno sovětskými úřady odevzdání všech
zbraní a železničářům zakázáno propouštění československých vlaků na východ.
Takže následkem utvořené nepříznivé situace byli legionáři nuceni chopit se zbraní
a přistoupit k dalšímu přesunu vlastními silami, čímž otázka o úplném odzbrojení
československého sboru odpadla a stala se bezpředmětnou.
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Naši historikové tvrdili, že žádná tajná dohoda mezi Sověty a Němci nebyla a že to je
nesmysl, který si legionáři zachovali jako „čistou pravdu“ dodnes, přestože tato lež
byla vyvrácena legionářským historikem J. Papouškem, který prý studoval i sovětské
archivy. Rád bych se dozvědel jméno čs. historika, který by řekněme v době kultu
mohl tvrdit, že to byla pravda a ne lež. Historikům, studujícím staré archivy, se ne vždy
předkládají tajné archivy dosud existující vlády, které ji kompromitují, anebo mohly by
ji při nejmenším zostudit. Takové listiny se zavčas uklidí na místo ne všem dostupné.
Jak by asi taková vláda vypadala dnes při existenci vřelých srdečných a přátelských
vztahů, kdyby se jim tento úskok v r. 1918 zdařil, a legionáře nejen odzbrojili, ale i
vydali jako zajatce resp. zrádce Centrálním mocnostem. Podle mého mínění by
odzbrojení ani technicky nebylo možné, i kdyby část vojska s odzbrojením souhlasila.
Druhá část by se určitě zuby nehty bránila, což bylo vidět již v boji u Zborova
(2. 7. 1917), kde ranění legionáři, neschopní chůze, se sami usmrcovali, aby
se nedostali do rakouského zajetí, poněvadž věděli, co je tam čeká.
O existenci bývalých československých dobrovolnických vojenských útvarů, zejména
ruských, dnes již málokdo něco ví, a když, tak povrchně a zkresleně. U nezasvěcenců
může vzniknout dojem, že československé legie v Rusku už byly, anebo se tvořily
výhradně pro boj proti Sovětům, čímž se odpoutává pozornost od skutečných cílů
legie. Mám dojem, že i dospělí posluchači politického školení o čs. legiích nic nevědí.
V příručkách, které vydala Tiskárna Svoboda, Praha 1951 a které jsem prohlížel, se
slovo „legie“ vůbec nevyskytuje. Mluví se o Angličanech, Francouzích, Američanech,
Polácích a ostatních interventech. Čechoslováky patrně zařadili do poslední skupiny.
Pro mládež existuje učebnice dějepisu pro 9. tř. ZDŠ, Karel Bartošek, SPN 1963, ve
které se ku podivu dokonce hodně o legiích hovoří, avšak obsah je tak zkreslený, že
neposkytuje pravdivý obraz. Část odstavce cituji:
„Po Říjnové revoluci sovětská vláda, která nechtěla pokračovat ve válce, zaručila
československými legiím volný odchod z Ruska, ovšem s omezeným množstvím zbraní.
Buržoazní politikové (jsou tím míněni Masaryk a Štefánik) a důstojnící, kteří legie vedli,
však dohodu se sovětskou vládou porušili. V květnu 1918 zahájily čs. legie v Rusku
boj proti sovětské moci v Povolží, později na Urale a v oblasti sibiřské magistrály.
Jejich velení dávalo loupit a zabíjet pro zájmy kapitalistů celého světa. Legie vedly
nespravedlivou kontrarevoluční válku. V prvních měsících intervence proti sovětskému
Rusku byly hlavní vojenskou silou nepřátel revoluce. Později je však stíhala porážka
za porážkou. V legiích bylo mnoho pracujících lidí. Četní z nich se postupně
přesvědčovali, čemu slouží jejich boj a obraceli se proti buržoazním politikům
a důstojníkům. Nakonec musely být přesunuty z Ruska domů.“
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Redaktor čs. rozhlasu řekl v březnu 1968, když už byl započat proces demokratizace,
že to je lež, kterou se žáci ZDŠ budou učit ještě aspoň 10 let, než bude vydána nová,
skutečným poměrům odpovídající, učebnice dějepisu.
V přednáškách pro vysoké školy o marxismu-leninismu jsem se dočetl zase něco jiného
od přednášejícího A. Peterky. V nich se hovoří o zřizování legií v Rusku z Čechů tam
usedlých a z drobnější buržoazie. Dále se tam říká, že čs. legie v Rusku viděly zblízka
revoluci a tvořily samostatné vojenské oddíly v Rudé armádě. Jedinci přešli pak do
továren, kde vytvořili KSČ. Po odchodu legií odcházejí tito zpět do Československa,
kde vstupují do KSČ. Buržoazie si byla vědoma, že tyto legie by nebyly dobrým
příspěvkem pro vývin buržoazního státu, proto Masaryk zařazuje legie do protirevoluční
fronty. Po pozdějším návratu legionářů z Ruska jsou tito po příjezdu do Prahy zbaveni
zbraní.
Tento výklad je sice více méně nesrozumitelný, ale je zřejmé, že se týká dobrovolníků
Čechů, tedy též legionářů, kteří bojovali na straně Rudé armády a kteří se vrátili do
Čech snad po železnici. Jejich návrat nebyl však jednoduchou záležitostí. Vedoucí
činitelé v Moskvě si byli jejich touhy po domově vědomi a snažili se dát návratu nějakou
organizační formu. Žádali především sjednocení československých rudoarmějců
v jeden velký celek, který by mohl přijít domů se zbraní v ruce. Varovali všechny, že
kdo přijde domů sám, bude ihned zařazen do československé národní armády a použit
pod francouzským velením třeba i k boji proti proletariátu jiných národů. Mimoto na
hranicích čekají každého překážky téměř nepřekonatelné.
Celá akce se však vymkla moskevskému stranickému vedení do značné míry
z rukou a v listopadu a prosinci r. 1918, potom počátkem roku 1919, značný počet
československých rudoarmějců samovolně opustil sovětské Rusko. Překážky byly
opravdu veliké; od sovětských hranic každý odcházel domů na svou vlastní pěst, a to
přes území, která ještě ovládali nepřátelé sovětské moci. Skutečností však zůstává, že
českoslovenští rudoarmějci neodešli všichni, že řada jich v sovětském Rusku zůstala i
v dalších letech. Později, v letech 1919 – 1920, byly jejich přesuny domů již řádně
organizovány a centrálně řízeny, nebyly však tehdy doma vítanými hosty.
K tomu bych uvedl, že československé legie, které přijely za účelem evakuace do
Vladivostoku, v Rudé armádě nebyly; byly součástí armády francouzské. Po příjezdu
domů odzbrojeny nebyly, naopak, tvořily kádry nově zřizované branné moci. Zde tedy
panuje úplně nejasná představa o legionářích bílých a rudých, a tyto pojmy nedovede
již nikdo z mladší generace odlišit, ani sám přednášející, když vypráví holé nesmysly.
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Tímto zjištěním, že i naši zodpovědní pracovníci – lektoři – si pletou pojem
československé legie a z různých, jenom jim známých důvodů, je zaměňují s českými
bojovníky v řadách Rudé armády, svůj výklad a první část svých pamětí končím.
Účelem tohoto překrucování faktů pravděpodobně je, aby byl do jisté míry snížen
význam československých vojenských dobrovolníků, jejichž útvary byly začleněny
do francouzské armády, které svým neohroženým postojem, jak na frontách, tak i při
odsunu na sibiřské magistále udivily celý svět, a naopak, aby byly zveličeny činy čs.
rudoarmějců, kteří se organizovali mnohem později pro boj proti kontrarevoluci. To
jim nikdo neupírá, avšak nelze jednoduše hodit přes palubu a pomíjet činy prvních
československých dobrovolníků v řadách Dohodových armád a odsunutých do vlasti
přes Vladivostok. Nemá se to dělat tak, aby se o jejich význačném podílu na první
světové válce a na zřízení samostatného československého státu nikdo nedověděl již
proto, že byli ještě kromě nich i legionáři rudí. Avšak historie fakta zná a přijde doba,
kdy se o tom bude více hovořit a učit a československé legie budou vzorem udatnosti,
jako byla kdysi vojska husitská.
Věky nesmyjí památku na československé legie a jejich hrdinské činy.

Skončeno v Praze, dne 28. srpna 1968
[21. srpna 1968 obsadila sovětská vojska Československo.]
Vavřin Škarecký

Vyznamenání:
1. Čs. revoluční medaile (V těžkých dobách 1914 -1918)
2. Medaile vítězství (Svobodný národe vzhůru na stráž za svobodu 1914 – 1918)
3. P.O. 1918/1919 (V těžkých dobách)
4. Medaile – Commemorative de la Fidac – vydané pro bojovníky vítězných armád
velké Dohody první světové války 1918/1919
5. Pamětní medaile k 30. výročí založení 11. střel. pluku Frant. Palackého na Rusi
1918/1919 Novonikolajevsk.
6. Plaketa k 50. výročí ČSR, udělená Nár. frontou (medaile se nevydávaly).
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Vzpomínky na zpáteční cestu a pobyt v Zabajkalí,
dojmy a zkušenosti z Dálného východu a Číny
za léta 1920 – 1940
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Úvodem
Tato část pojednává o mé zpáteční cestě do asijské části Ruska jakož i o mém pobytu
a působení na Dálném východě, později i v Číně v letech 1920 – 1940. K tomuto kroku
jsem se rozhodl již jako příslušník československých legií v Rusku, a to na cestě do
Vladivostoku, neboť mě nerozvážné, neukázněné a celé akci škodlivé chování a
jednání velké většiny legionářů domů nijak nelákalo. Ostatně, byl jsem tehdy mladý
a toho mínění, že jestliže jsem se tak podivným způsobem ocitl až na druhém konci
světa, v cizině tak vzdálené od vlasti, což se každému sotva povede, že se pokusím
získat pro sebe k vykonávání budoucího povolání, pokud to bude možné, patřičné
zkušenosti, když se k tomu naskytla vhodná příležitost. Nebyl jsem nakonec sám,
koho osud zavál až na kraj světa. Bylo nás více takto myslících jedinců, kteří nejen
že chtěli získat praxi a zkušenosti, ale též mít z toho i materiální výhody.
„Cesty můžou být všelijaký“ řekl Josef Švejk panu obrlajtnantovi: „to vodvisí vod
okolnostech. Jako ňákej Ladislav Konečný, když von sloužil v Motole. Von měl dobrej
úmysl a vono mu to vyšlo zrovna vobráceně, když von dostal befél táhnout s mančaftem
takhle pod les a voni ho vobjevili za dva dni až v Černošicích v hospodě „Pod lesem“.
Von se potom vobhajoval, že k tý cestě dostal befél a ten že je svatej a jestliže se
stalo nedorozumění, tak to byla náhoda, pouhý řízení boží, jak říkal starej Vaníček
z Pelhřimova, když von si vodbejval šestatřicátej trest. Ale von mu ten pan soudce
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správně řek, že voják, kterej neví, co je to vojenská marška, musí čtrnáct dní sedět,
aby měl čas si to rozmyslet.“
Další vyprávění pan nadporučík odmítl, což byla škoda, protože Švejk už nemohl své
zkušenosti o cestách dál rozvíjet. Jinak bychom se dozvěděli, že jsou cesty dálkové a
jen tak za humna, suchozemské i vodní, náhorní i údolní, zaoceánské i meziplanetární.
A ty zase rozlišujeme na krátkodobé i dlouhodobé, a dál na cesty rekreační i úřední
neboli služební, na politické i diplomatické, přátelské i oficiální, rodinné i „černé“ a bůhví
ještě jaké.
A v tom to je ten malér. Protože, když je něčeho moc, tak je toho příliš. Cesta, kterou
jsem podnikl, řekl bych do neznáma, neb jsem nemohl předem vědět ani tušit, jak
dopadne, kde zakotvím anebo co se mnou bude, byla podle Švejka především
dálková, neb se měla táhnout přes celou Sibiř, která jak známo je dosti veliká. Potom
samozřejmě náhorní i údolní i suchozemská, nanejvýš sem a tam nějaká říčka nebo
potok. Dále bych řekl, že to byla cesta přátelská, neb jsem původně měl namířeno
navštívít dobré lidi a přátele, a vypadalo to, že bude i dlouhodobá.
A tedy, jaká ta cesta ve skutečnosti byla, chci o ní a o všem, co mě potkalo nebo
potkávalo, nyní ve stručnosti vyprávět. Jak se nakonec ukázalo, trvala ta cesta,
i když nepřeháním, plných dvacet let. Byla tedy doopravdy – dlouhodobá.

Průběh cesty
Jak jsem se již v první části těchto pamětí zmínil, byl ve Vladivostoku sestaven zvláštní
vlak československé obchodní společnosti – Centrokomise, který se skládal z šesti
osobních a asi patnácti nákladních vagonů. V těch byly naloženy různé oděvní látky,
textilie a pánská konfekce. Toto zboží vezli na Sibiř, ev. i dále, za účelem prodeje a
navázání obchodních kontaktů. S tímto vlakem jsem já a zároveň dosti velký počet
ruských občanů, mezi nimi i již dříve zmíněná zubní lékařka, odjel někdy začátkem
července 1920 znovu na západ, s úmyslem dostat se do Ruska již jako civilista. Ovšem
nemohl jsem tenkrát vědět, zda se mně to v tom rozruchu transportu podaří. Měl jsem
v úmyslu navštívit kraje, kde jsem jako válečný zajatec žil, abych si vyzvedl a také
odvezl všechny tam uschované cenné věci a předměty. Byl jsem sám, svobodný,
neměl jsem žádné závazky, jakož i žádný cenný majetek při sobě, proto jsem tuto
cestu riskoval a mně to mnoho starostí nedělalo.
Cestou po čínské železnici jsme měli delší zastávku v Harbinu. Osazenstvo našeho
vlaku byli povětšině Rusové; byli mezi nimi lidé bez jakéhokoliv majetku, ale též boháči
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s nabitou peněženkou. Tito navštěvovali prvotřídní restaurace, kavárny a bary, bavili
se, nedělali si žádné starosti, jak to s nimi dopadne. Dělali nákupy různých věcí a
dárků, což byla věc samozřejmá, neb v Rusku, jak jsme se již dříve přesvědčili, byly
sklady a obchody prázdné. Zato v Číně, kterou jsme projížděli, bylo všeho hojnost a za
levné ceny, takže kdo chtěl spekulovat, mohl levně nakoupit a případně v Rusku dráže
prodat. Ovšem bylo zapotřebí nakoupené věci také do Ruska, resp. přes hranici,
v pořádku převézt.
V čínské pohraniční stanici – Mandžurii (angl. Manchouli) – jsme byli nuceni delší
dobu čekat na rozhodnutí sovětských úřadů, zda bude vlaku Centrokomise jakož i všem
ostatním cestujícím povolen vjezd na ruské území. Bylo tehdy ohromné vedro a hrozná
nuda. Ženy z našeho vlaku se bavily tím, že se vyšplhaly na střechy vagonů a nic
netušící kolemjdoucí z našeho vlaku polévaly studenou vodou. Toto neštěstí potkalo
i velitele našeho vlaku, poručíka Černého (v civilu), který se musel vrátit do svého
oddělení, aby se převlékl do suchého oděvu. Zda měl ještě nějaký reservní oblek s
sebou si již nevzpomínám. Po večerech, bylo-li příznivé počasí, když slunce již zapadlo
a více méně se ochladilo, scházeli jsme se někde na trávníku v areálu stanice. Náš vlak
byl z hlavní magistrály odsunut na slepou kolej, tedy nebyli jsme na očích a nikomu to
nepřekáželo. Tam jsme odpočívali, bavili se, zpívali písně a konzumovali zákusky,
které návštěvníci z městečka přinášeli. Přitom se i popíjela výborná zahraniční vína
nebo i ruská vodka, které tam byl nadbytek a kterou jsme již předem nějakými trávami
aromatizovali.
Jelikož vyjednávání s ruskými úřady ohledně vjezdu vlaku Centrokomise na ruské
území se táhlo do nekonečna, dal nám tamní přednosta stanice k dispozici menší
soupravu z nákladních vagonů, abychom tam zbytečně nemuseli čekat a mohli co
nejdříve odjet, neboť všichni cestující, jak byli na seznamu, povolení k přejezdu
hranice obdrželi. Vlak Centrokomise však musel ještě vyčkávat. Proto všichni,
kteří nebyli zaměstnanci Centrokomise anebo nebyli jinak s tou firmou svázáni, se
nastěhovali do té malé soupravy z nákladních vagonů a odjeli na západ. Každý z nás
si to ještě mohl dobře rozmyslet, mohl zůstat v Číně, avšak nenašla se ani jedna osoba,
která by nechtěla v cestě pokračovat, a proto všichni s odjezdem souhlasili. Cesta však
byla hrozná. Všechny velké i malé mosty přes vodní toky byly zbořeny a opraveny
jen provizorně. Zdály se však dosti stabilní, neb, jak nám říkali, prý jezdily po nich
i naložené nákladní vlaky. Pamatuji se, že jsme někde přijeli k malé říčce, kde byl
postaven provizorní most, který se našemu strojvedoucímu nezdál být dosti pevný.
Proto nechtěl dále v jízdě pokračovat a vrátil se do výchozí stanice. Říčka byla asi
5 nebo 6 metrů široká, a byli jsme nuceni si tento most opravit sami. Byl mezi námi
jeden mladý Rus, jmenoval se Romanov, a mám za to, že to byl odborník. Tento Rus
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řídil opravu toho mostu. Přeložili jsme znovu všechny pražce, na kterých byly položeny
kolejnice. Tyto jsme prohlédli, zda jsou všechny šrouby na místě, kde bylo zapotřebí,
kousky prken podložili a pak na zkoušku začali posunovat napřed jeden vůz. Když to
dobře dopadlo, pak i ty ostatní, a takovým způsobem jsme celou soupravu dostali na
druhou stranu. Potom již mohla, ovšem z druhé strany, přijet lokomotiva, která nás
odtáhla do blízké stanice.
Velká potíž byla s hledáním jídla. Cestou nebylo co jíst, neb stánky, bufety na
nádražích nebo restaurace nebyly v provozu. Vzpomínali jsme na pohodlí ve vlaku
Centrokomise, kde se pro všechno osazenstvo vařilo a nebyly s tím po cestě žádné
starosti, ačkoliv právě v Číně si každý mohl opatřit, co potřeboval, a nebyl na nikom
závislý. Za to ale nyní, když jsme přijeli do nějaké větší nebo i menší stanice, všichni se
z vagonů vyhrnuli a začala sháňka po jídle. Rozběhli se po osadě při nádraží a hledali,
kdo co mohl dostat, jako chléb, mléko, máslo, sádlo, všelijakou zeleninu, dokonce i
cibuli nebo česnek, snad i něco jiného; o maso byla nouze, to se málokomu podařilo
koupit, a pak co s tím, neměli jsme kde vařit. Avšak tamní lidé toho mnoho neměli,
byli sami na půl hladoví a mnohé jim též scházelo. Nejraději měnili potraviny za nějaké
zboží, např. ručníky, kapesníky, mýdlo a jiné potřebné věci, třeba čaj, cukr atd.
Dnes si již ani nevzpomínám, jak jsme spolu s jinými běhali po vsi nebo městečku
a vůbec, jak jsem ty útrapy přežil a co jsem jedl, abych se udržel při životě. Nějaké
potraviny, a to v omezeném množství, jsem měl sebou, jako čaj, kakao, cukr, suchary,
několik konzerv masných i mléčných, ale velmi málo. I z toho mála jsem se s těmi, kteří
neměli nic, dělil. Podrobně se na průběh cesty nepamatuji, bylo to velmi dávno, jen
vím, že ve stanici Chilok, mezi Čitou a Ulan Ude, naši vlakovou soupravu přemístili
na slepou kolej. Brzy nato přišli Maďaři z Rudé armády ve funkci celníků a dělali u
nás prohlídku. Do každého vagonu po dvou; pasy nebo doklady neprohlíželi, to pro
ně zřejmě nebylo důležité, avšak důkladně protřepávali obsah zavazadel a kufrů.
V každém vagoně se jedna strana, tedy asi půlka vozu, musela uvolnit a komu
zavazadlo prohlédli, odsunuli je na prázdnou stranu i s lidmi, kterým zavazadla patřila.
Já jsem stál stranou a pozoroval jsem je, co a jak dělají. Vypadalo to, jako bych už byl
na řadě k prohlídce. Avšak moc jsem se do té prohlídky nehrnul a vždy, když nějaký
cizí kufr otevřeli a byli hrozně zvědaví, co tam najdou, jsem svůj kufr přisunul nohou
dále ke druhé straně. Tímto manévrem se mně nakonec podařilo jej odsunout mezi
zavazadla již prohlédnutá a nemusel jsem Maďarům ukazovat, co si vezu.
Zajímavý byl způsob jejich prohlídky. Každou i sebemenší věcičku brali do rukou,
prohlíželi, tázali se, na co to je, prádlo, ručníky, šátky, kapesníky třepali, zda tam něco
objeví nebo není něco ukryto. Takové věci, které oni neměli a mohli potřebovat, jako
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toaletní mýdlo, kapesníky, ručníky, zubní pastu a všelijaké jiné drobnosti, když toho
měl někdo víc, dávali jednoduše stranou a odebírali pro sebe. Když odcházeli, byli
úplně spokojeni, neb měli odebraných věcí plné rance. Co s nimi pak dělali, zda je
odevzdávali státu nebo se dělili, mně není známo.
V našich obyčejných nákladních vagonech, ve kterých jsme cestovali, nebyly žádné
postele ani pryčny. Proto jsme byli nuceni spát na holé podlaze, ležet oblečeni jeden
vedle druhého, žena vedle muže, jak to šlo a jak se kdo uměl zařídit, zkrátka jako
dobytek. Málokdo měl něco na přikrytí, nějakou přikrývku nebo pléd, které by byly
v noci zapotřebí, neb noci byly v té části Zabajkalí chladné. Za několik dní naši
soupravu přemístili na hlavní magistrálu a odvezli do Verchne-Udinsku (nyní Ulan
Ude) a odtud jednu stanici (asi 5 – 6 kilometrů) na západ, do Berjezovky. Tam byla celá
spousta dřevěných baráků. Byl to dřívější zajatecký tábor, vypadal jako menší město,
kde každá ulice měla pojmenování. V tomto dřívějším táboře nás všechny ubytovali.
Byli jsme nuceni utvořit menší nebo větší skupiny, neb jsme si museli jídlo obstarávat,
sami vařit venku na ohníčku, a jedinec by to sám nedokázal. Každý účastník takové
party musel při tom pomáhat; přinést vodu, nasbírat dříví, opatřit mouku, omastek,
sůl, zeleninu atd. Umývadlo, ve kterém jsme se myli, sloužilo nám na přípravu těsta.
Brzy nás volali jednotlivě ke kádrování. Mne osobně se tamní sovětské úřady tázaly,
kam mám namířeno a co tam chci dělat. Pověděl jsem jim, že tam mám dobré známé
a že tam chci pracovat. To se jim zamlouvalo, avšak řekli mně, že prozatím nemohou
vydávat propustky soukromým osobám cestujícím za Bajkal a radili, abych si našel
zaměstnání v Ulan Ude. Bylo to v té době malé městečko, avšak velké obchodní
středistko, hlavně pro Mongolsko. Městem protékala řeka Slenga. Museli jsme všichni
zůstat tam. Po skončení kádrování jsme byli všichni volni. Naše parta, tedy já, zubní
lékařka, nějaká žena z Irkutsku a bývalý legionář MUDr. Stössel z Brna, jsme si
prozatím pronajali nedokončený dům ze srubu, ještě bez oken a dveří. Tam jsme žili
nedaleko od zajateckého tábora tak dlouho, než si každý z nás našel jiné kulturnější
ubytování. Dr. Stössel a několik jiných Čechů měli v úmyslu odjet do Barguzinu. Je
to severovýchodně od Ulan Ude a východně od Bajkalského jezera, a také odjeli. Tuto
expedici podporoval místní sovět, který jim dal prostředky na nákup léků a proviantu.
V Barguzinu se těžila zlatonosná ruda, která se tam taktéž zpracovávala. Zubní lékařka
se zařídila v ošetřovně při svazu herců a artistů, kde měla slušné ubytování, a já jsem
zůstal v jednom z několika vesnických domků v Berjozovce. Bylo to ubohé bydlení,
avšak nic jiného jsem nemohl sehnat.
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Mezi Rusy, kteří s námi přijeli z Vladivostoku, byl lékárník, majitel lékárny ve městě
Mariinsku, Alfred Petrovič Skue, lotyšské národnosti. V Ulan Ude se náhodou sešel
se svým známým ze studií, provizorem Iv. Bankevicem, který řídil oddělení pro lékárny
v Hlavní sanitní vojenské správě – Главное Cанитарное Управление, zkráceně
Главcанyпр. Byl to ústav vojenský a A. P. Skue mne doporučil do funkce účetního
jejich farmaceutického oddělení, kde jsem byl 3. září 1920 přijat. Ještě neměli žádné
účetnictví založené, proto jsem musel začít s vedením knih od počátku. Avšak nemohl
jsem nikde dostat aspoň jednu nebo vůbec nějakou vhodnou knihu. Obešel jsem
všechny bývalé státní i soukromé podniky a kde měli prázdná lejstra, sbíral jsem je
a zhotovil z nich účetní knihy.
Město Ulan Ude bylo tehdy hlavním městem Dálnovýchodní republiky, založené
6. 4. 1920 jako dočasný státní útvar za účelem vyhnout se konfliktu mezi Sověty a
Japonci, kteří tehdy okupovali velkou část Dálného východu. V této nové republice
byly vydány i zvláštní peníze, kde na bankovkách byl podpis Šuvalova, s kterým jsem
se osobně znal a později s ním v bance pracoval. Všechny lékárny byly znárodněny,
a proto bylo zapotřebí opatřit jim jednotný seznam a ceny léků a preparátů, které se
tenkrát vyskytovaly poskrovnu, rovněž odměny za zhotovení léků podle předpisů (taxa
laborum). Za tím účelem bylo nutné vyhledat psací stroj s latinkou, avšak v celém
městě nikdo z obyvatel takový stroj neměl. Dověděl jsem se, že mezi tím do stanice
přijel vlak Centrokomise, a jelikož tam psací stroj měli, dovolili mně, abych si u nich
žádané seznamy léků napsal. Když jsem byl později s touto prací hotov, přestal jsem
tam docházet, a ani nevím, jaký osud je postihl, zda jeli dále, anebo jim zboží odebrali
nebo snad odkoupili již v Ulan Ude.
V ústavu, kde jsem byl zaměstnán, nevyplácelo se žádné adjutum – příspěvek na
živobytí, byl tehdy vojenský komunismus. Po skončení úřadování nám předložili talíř
nějaké řídké polévky a k ní krajíček chleba. Zda bylo někdy též maso si již nepamatuji,
zdá se mi, že dvakrát týdně. Burjati, kteří měli velká stáda hovězího dobytka, nechtěli
dobytek prodávat za bezcenné peníze, ale jen výměnou, a měnit nebylo co. Kromě té
trochy jídla jsem obdržel ze skladu správy dvě prostěradla, dva ručníky, dvě přikrývky,
dvojí prádlo a ponožky, a později ještě zimní čepici – ušanku, a nějaké jiné drobnosti.
Žil tam obuvník, nějaký Čech, který mně ušil z mojí přivezené kůže vysoké boty podle
evropské módy. Na Berjozovce, kde jsem bydlel, bylo mnoho písku, ve kterém se
špatně chodilo. Trvalo mně to neobyčejně dlouho, než jsem se přiloudal na nádraží,
odkud jsem každodenně do města dojížděl. Proto jsem na bytovém úřadě žádal, abych
si mohl ve městě opatřit pokoj. Avšak všechny podnájmy byly již obsazeny; nabídli mně
ubytování v zařízené kůlně. V létě by to ještě šlo, ale jak v zimě. Vůbec bytů byl velký
nedostatek, bylo to samozřejmé, neb to bylo hlavní město republiky, kam se sjelo
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mnoho všelijakých lidí, kteří postupně volné pokoje obsazovali. Myslím, že i těch
podnájmů tam mnoho nebylo, neb to bylo pravé sibiřské městečko, v němž byla jediná
víceposchoďová budova, a to trestnice, kterou bylo vidět z dalekého okolí. Zůstal jsem
proto bydlet dál v Berjozovce, rovněž i z toho důvodu, že se náš úřad měl v nejbližší
době přestěhovat do města Čity, vzdáleného 557 kilometrů na východ, které bylo
určené za prozatímní hlavní město Dálnovýchodní republiky. Později se hlavním
městem stal Chabarovsk. Před stěhováním jsem se radil s A. P. Skuem, zda se mám
k transportu připojit anebo zůstat na místě a čekat, až dostanu povolení k cestě za
Bajkal. Doporučil mně, abych odjel s naší kanceláří, neb vyhlídky na propustku k cestě
na západ prozatím nebyly. Souhlasil jsem a připravoval se k odjezdu. Když jsem to
doma ohlásil, všichni litovali, že odjedu; obzvláště to nebylo vhod jedné ženě, která
bydlela v sousedství a patrně si mě oblíbila. Stále mně domlouvala, abych nikam
neodjížděl a zůstal tam. Slibovala hory doly, ovšem nebylo to nic platné, neb mě v
prvé řadě zajímala práce, a kdybych zůstal, co bych tam dělal? V Čitě se otevírala
pro mě širší perspektiva, město bylo dosti veliké a byly tam všechny úřady.
Když se přiblížil den odjezdu, což mohlo být někdy v listopadu 1920, byla již zima,
sbalil jsem svůj skrovný majetek do kufru a hledal nějakého povozníka, který by mé
věci odvezl na nádraží v Ulan Ude k již připravenému vlaku. Stěží jsem našel jednoho
mladíka, který měl starou herku a opravdovou káru na dvou kolech, neboť v tom písku
by ten jeho koník čtyřkolový vozík ani neutáhl. Cesta byla velmi špatná, vedla lesem,
všude samý výmol a písek, takže kára nebyla stabilní a lítala se strany na stranu, až
se propadla do nějaké hlubší jámy. Seděl jsem v té káře na svých věcech a povozník
seděl vpředu a řídil povoz. Když kára najela do té jámy, převrhla se a my oba jsme
samozřejmě vypadli, a pokud se pamatuji, uvolnilo se nárazem i jedno kolo. Povoz
jsme opravili, znovu nasedli a jeli dál. Byl jsem rád, když tento úsek ošklivé cesty byl
již za mnou.
Z Ulan Ude jsme odjeli pozdě odpoledne zvláštním osobním vlakem, již mrzlo a všude
byl sníh. Ve vlaku se vytápělo, byla i kuchyně, takže o jídlo a čaj bylo postaráno. Jel
se mnou v kupé náš hlavní účetní Patrušev, který se stěhoval s manželkou a jedním
děckem. Požádal mě, abych mu zapůjčil 5 yenů, neb prý neměl ani kopejky a s rodinou
musel do hotelu. Měl prý s tím hrozné starosti, což jsem mu věřil a litoval ho. Nemohl
samozřejmě vědět, že mám japonskou valutu, domníval se to pouze, neb věděl, že
jsem přijel z pásma, které bylo okupováno Japonci. Těch žádaných pět yenů, které se
rovnaly asi padesáti tisícům rublů, jsem mu půjčil; byl náramně rád, a děkoval, že jsem
ho zachránil a že aspoň první dny, než se tam porozhlédne, má o rodinu postaráno.
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Po příjezdu do Čity zavezli naše zavazadla do bývalé zemědělské školy a více se o
nás nikdo nestaral. Budova školy i učebny byly veliké, všude a z každého koutu foukalo
a hlavně tam byla zima, neb se tam netopilo. Schylovalo se k večeru, seděli jsme tam
na svých zavazadlech a debatovali o tom, co budeme dále dělat, kde budeme spát.
Nějaké řešení se muselo najít. Mnoho lidí mělo ve městě známé, tak ti, řekl bych,
měli o nocleh postaráno. Avšak co jsme měli dělat my, kteří přijeli do města po prvé,
venku mráz a metelice, kam jsme se měli uchýlit? Už jsem skoro litoval, že jsem z té
Berjozovky odjel. Řešili jsme situaci asi takto: já a zástupce lékárníka, Rus Bugrov,
jsme z té školy vyšli do ulic, abychom hledali nocleh a vůbec přístřeší. Někdo nás
upozornil, že tamní doktor Burmakin má prý pokoj k pronajmutí. Jeho paní nám však
řekla, že pokoj právě před hodinou pronajala nějakému poslanci, který přijel do Čity
na zasedání sněmu, a že bohužel již není volný. (O něco později jsme právě u toho
doktora obsadili celé přízemí a zřídili tam kanceláře.) Vzali jsme to s Bugrovem dům za
domem, prověřovali jakoby z úřední moci, kolik která rodina má pokojů a kolik tam bydlí
lidí, avšak všude jsme se setkávali s velkou neochotou a nikdo nechtěl nám vyjít vstříc
a nějaký ten pokoj pronajmout. Ještě nevěděli, jak to u Sovětských chodí a jak to s nimi
bude v budoucnosti. Hádali jsme se s lidmi, vyhrožovali milicí, ale nic to nepomáhalo.
Až asi v 9 hodin večer jsme přišli do jednoho slušného domu v centru města, zazvonili
u prvních dveří, kde nám ochotně pronajali pokoj, světlý a prostorný, avšak byla tam jen
jedna postel. Dohovořili jsme se o ceně, přivezli svá zavazadla a jedno lehátko, které
jsme si vypůjčili ve školním internátě, a měli jsme teplo i střechu nad hlavou.
O úřadování se prozatím nikdo nestaral, každý měl svých vlastních starostí plnou hlavu.
Nebyly stoly ani židle, všude plno špíny a prachu, a než se zařídily kanceláře, měli jsme
jakési volno. Ovšem pohlaváři – ministři a jejich tajemníci se scházeli, schůzovali a
řešili všechny státní problémy mimo úřadovnu. Nato byla zřízena ministerstva, dosazeni
ministři, vyhledány vhodné místnosti a personál; postupně se vydávaly a publikovaly
dekrety a nařízení o znárodnění některých důležitých odvětví. Znárodnění se netýkalo
např. soukromých obchodů a dílen, které mohly svou činnost provozovat bez omezení.
Jenže byly zřizovány obchody a dílny družstevní – kooperativy, takže se vyvinula velká
konkurence. Pod správou Ministerstva zdravotnictví, kam jsem služebně patřil, byla
zřízena bezplatná ambulatória, zestátněny nemocnice, lékárny a sklady zdravotnického
zboží, mimo drogerií, kterých se to netýkalo. V jiných oborech se zřizovaly docela nové
podniky a ústavy, což se dělalo a dělá všude, když se organizuje a zřizuje nový stát.
Tak byla založena státní banka Dálnovýchodní republiky (DVR) s právem vydávat
bankovky, které, jak jsem se přesvědčil, neměly skoro žádnou cenu, když jsem
v restauraci za večeři, jednu kotletu ze sekaného masa s bramborem bez jakéhokoliv
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pití, zaplatil 5 000 rublů. Také mimo státní banky byly uvedeny v život obchodní a
průmyslové banky, zestátněny železnice, školy, lihovary a jiné důležitější podniky.
Lékáren tam bylo několik, a řekl bych, že jich asi na 30 až 40 tisíc obyvatel bylo
poměrně více, než mají Bubeneč a Dejvice dohromady na více než 150 tisíc obyvatel.
K těmto znárodněným lékárnám patřily:
1. Sofijská lékárna v Sofijské ul., vedoucí lékárník (magistr) Jankelevič
2. Lékárna na Senném náměstí, vedoucí lékárník Nagevič
3. Lékárna na Nagorné ulici, vedoucí lékárník Smirnov
4. Lékárna na Alexandrovské ul., vedoucí lékárník Marcinkevič
5. Lékárna na Alexandrovské ul. (druhá), vedoucí lékárnice Efron
6. Lékárna na Čitě I., vedoucí lékárník Matus.
Ihned po našem příjezdu do Čity jsme organizovali inventury, abychom zavčas,
dokud zboží bylo ještě na místě, podchytili veškerý lékárenský majetek. Bývalí majitelé
lékáren zůstali nadále v pracovním poměru jako jejich vedoucí. Po skončení inventur
odevzdávaly všechny lékárny, již jakožto národní podniky, veškerou denní tržbu
prozatím naší kanceláři, a my jsme pak přijaté peníze ukládali na běžný účet
Ministerstva zdravotnictví, který byl potom otevřen u Státní banky DVR.
Je na místě připomenout skutečnost, že nová vláda stáhla z oběhu všechny dosud
vydané bezcenné papírové peníze a uznala za jediné zákonité platidlo zlaté a stříbrné
carské ruble, ražené ještě za carské vlády. Stanovila kurs zlata výměnou za stříbro tak,
že jeden rubl zlatý se rovnal třem rublům stříbrným. Drobné mince v hodnotě 50, 25,
10 a 5 kopejek byly též stříbrné. Prodej léků se uskutečňoval jen za stříbro nebo zlato.
Když se u nás nahromadila větší položka peněz, byly to většinou stříbrné ruble, a
běžný účet u Státní banky byl již otevřen, spočítal jsem je a odnesl do banky. Peníze
byly vloženy do plátěného sáčku a tento sáček i s obsahem jsem odevzdal bankovnímu
pokladníkovi a zároveň jsem mu oznámil, jaký obnos v sáčku je. Praxe byla u nich
taková, že se v místnosti pokladny, kam klienti samozřejmě neměli přístup, peníze ze
sáčku vysypaly na stůl a tam se počítaly. Když v pokladně peníze přepočítali, vydali
klientu stvrzenku. Operaci prováděl pokladník Bazanov, který mně dal do rukou
stvrzenku znějící na částku o 8 rublů menší než jsem odevzdal. Současně mně
oznámil, že mezi stříbrnými rubly se vyskytlo 8 falešných, které mně již přepůlené vrátil.
Byl jsem z toho velmi nešťastný a nevěděl jsem, jak se to mohlo stát. Před odchodem
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do banky jsem stříbro pečlivě prohlédl, neb jsem se, jak již známo, v drahých kovech
dobře vyznal, a neshledal jsem, že by mezi nimi byly falešné mince. Kromě toho
falešný nebo padělaný rubl by dobře poznal i neodborník. Ten se vůbec neleskl, byl
úplně šedý, neb byl vyroben ponejvíce z olova. Tento případ mně signalizoval, že bude
třeba velké opatrnosti. K tomu ještě uvážit, že jsme všichni pracovali bezplatně čili
zadarmo, neměl jsem moc chuti doplácet na erár, a to se mně nelíbilo.
Proto při přejímce stříbrných rublů od lékáren jsem musel být nanejvýš opatrný a
kontrolovat každou minci zvlášť. Při druhé návštěvě banky mně pokladník opět vrátil
13 přepůlených rublů. Hlásil jsem tento případ vedoucímu, lékárníku Bankevicovi, a
on nařídil sestavení menší komise, která by prověřovala každý stříbrný rubl zvlášť ještě
před odevzdáním do bankovní pokladny. V té komisi byly mimo mne ještě další tři
zaměstnanci. My všichni jsme společně šli do banky, odevzdali sáček se stříbrnými
rubly, nahlásili obnos, který byl v sáčku, a čekali. Tentokrát nám pokladník Bazanov
vrátil 18 přepůlených rublů, avšak to neměl dělat. My jsme tam v bance učinili takový
povyk, že sám ředitel banky se do toho vmísil a nařídil, aby pokladník přijal od nás
všechny i dříve nám vrácené falešné mince, které jsme pro každý případ měli s sebou.
Tento případ byl hlášen na patřičných místech i na bezpečnosti. Vysvětluji si to tím,
že pokladník nebo pokladna musela mít zásobu falešných rublů, které chtěli tímto
způsobem vyměnit za pravé stříbro, anebo byl ve spojení s tlupou penězokazů a za
určitou odměnu prováděl odbyt olověných rublů. Patrně se tím zabýval dlouho a
nedělal to jen nám, nýbrž i ostatním clientům. Z tohoto příkladu je vidět, jak musel
být člověk opatrný a dávat pozor!

Provozní praxe
Zajímavý byl způsob výdeje léků, docela odlišný, než se praktikuje u nás. V té době
ještě neexistovalo mnoho druhů hotových preparátů, tabletek nebo pilulek, a i těch,
co byly v prodeji, bývalo poskrovnu. Dobře si pamatuji, že tam byl rozšířen lék „Ehrlich
Hata 606“ [Salvarsan 606], který se v lékárnách mohl volně koupit. Byl to účinný lék
proti luesu, kterážto nemoc tam řádila hojně mezi Burjaty a Mongoly, kteří se před tím
nikdy neléčili. Skoro všechny ostatní emulse, prášky, masti a podobné věci se musely
v lékárenské laboratoři připravovat. Na každou lahvičku nebo krabičku s lékem se
přilepovala signaturka. Na ní bylo na jedné předtištěné straně napsáno jméno pacienta
jakož i jméno lékaře, který lék předepsal, číslo receptu a datum. Na druhé straně byl
opis předpisu (receptu). Mělo to tu výhodu, že když pacient potřeboval lék obnovit, vzal
signaturku a šel s ní do kterékoli lékárny, kde mu dotyčný lék připravili. U nás se tento
způsob nepraktikuje, a také náš pacient neví, jaké substance daný lék obsahuje a
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nemůže ho tudíž obnovit. Výjimkou jsou ovšem již továrensky připravené kapky,
prášky, pilulky atd. Kromě toho a též kvůli kontrole, kdyby se snad někdy dodatečně
třeba úředně zjišťoval původ a obsah léku, zapisoval se každý recept v plném znění
do zvláštní knihy receptů. Byla to velká, rozměrná a tlustá kniha, recepty se číslovaly,
čímž i ev. hledání bylo usnadněno. Jak by se naši lékárenští pracovníci divili tomuto
způsobu, kdyby museli podobnou práci vykonávat.
Před vydáním léků musel se magistr nebo osoba ho zastupující přesvědčit, zda je
lék správně a přesně podle lékařského předpisu zhotoven. Především zkoušel své
spolupracovníky, kteří se na zhotovení daného léku podíleli a zúčastnili, a tito museli
zpaměti zopakovat jednotlivé názvy a dávky použitých surovin. Potom prohlížel lék,
když to byla tekutina, proti světlu, zda má odpovídající zabarvení a průzračnost, a jako
zkušený farmaceut a odborník vždy poznal, zda je připraven správně nebo má vadu.
V posledním případě se příprava léku musela opakovat. Při tomto systému by se
nikdy nemohlo stát, a také se nestalo, že by některé a někdy i velmi důležité složky
přísad v léku chyběly, jako se to stalo např. v mém případě v Praze před několika lety.
Objednal jsem si v lékárně na Bubenečské ulici, roh ulice Československé armády,
kolínskou vodičku, kterou používám vždy po holení, a to dle receptu MUDr. Emanuela
Svobody v Praze 5, Smíchov. Předpis zněl: Acidi Salicyl. à 1,0, Tinct. Benzoe à 5,0,
Aceti à 10,0, a Spirit.vini diluti 100,0.
Jak je vidět, nejzávažnější složkou v tomto předpisu byl líh, neb bez něho nemohla
by být žádná kolínská voda. Co se však stalo. Tento přípravek zhotovila jedna tam
v lékárně zaměstnaná pracovnice, na pohled hrdá, pyšná, sebevědomá a výstřední
v oblékání a nošení všelijakých módních doplňků. Často jsem ji potkával na ulici a
poprvé jsem u ní viděl tehdy módní ruční kabelku z lýka ve formě džbánu. Dělala dojem
osoby, které se nesmí nic říci, neřku-li vytknout. Když jsem si svou objednávku přišel
vyzvednout, zaplatil jsem Kčs 14,60, načež mně zmíněná již farmeceutka lahvičku
s domnělou kolínskou vodou vydala. Podíval jsem se na obsah a zdálo se mně, že
je té tekutiny na ca. 120 g nějak málo (měl jsem v tom trochu praxi). Proto mně to
nedalo a upozornil jsem ji na to. Vedoucí lékárny, který v ten moment pracoval ve
vedlejší místnosti, moji námitku uslyšel, vyšel do prodejní místnosti, vzal ode mne
lahvičku s kolínskou vodou a řekl jí: „Vždyť jsi tam nedala líh!!“ Sám líh dolil, tedy
obsah doplnil, zvážil na lékárenské váze a vydal. Byl bych se po holení natíral nějakou
bezúčinnou vodičkou. To se stalo v Praze, v civilizované střední Evropě ve XX. století.
Jak jednali ruští magistři opatrněji než naši sebevědomí lékárenští zaměstnanci.
Aby byly naše vztahy přátelštější a těsnější, zvali nás bývalí majitelé a nynější vedoucí
lékáren, jakož i starousedlí a ženatí jejich zaměstnanci, často k sobě na návštěvu.
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Skoro každý týden, a na svátky zcela určitě, byla někde, v některé rodině, parádní
hostina. Chodívali jsme, a to celá naše parta, společně, kde jsme se dobře bavili,
vyprávěli a hlavně jedli a pili. K pití bývala ponejvíce vodka Zubrovka, nebo Zapekanka,
asi jako naše Griotka. Zubrovka byla obyčejná 40° vodka, která se
připravovala domácím způsobem asi tak, že se vodka vlila do nějaké
parádní láhve nebo karafy, do níž se vsunulo několik stébel suché trávy
zubrovky a nechala se pak několik dnů vyluhovat. Tekutina pak dostala
zelenavé zabarvení a byla příjemně nahořklá. Velmi dobře ji připravovali
zástupci lékárníka Granik a Ponikarovskij. Nebo se připravovala s
přírodním pelyňkem, který tam rostl na každé stráni. Tato vodka mívala
ještě více nahořklou chuť, avšak byla jemnější. Když v naší společnosti byla již
povznesená nálada, zpíval se vždy před vypitím dalších pohárků sborově takový úvod:
Vypjom za Pěťu, Pěťu dorogovo, a poka nevypjom, nenajdjom drugovo – rusky:
Выпьём за Петю, Петю дорогого, а пока невыпьём, ненайдём другого.
A teprve pak, ovšem kdo z přítomných mohl a troufal si, se kalíšek s tekutinou
vyprázdnil. To se opakovalo tak dlouho, až se za všechny přítomné odzpívalo.
Když jsme se potom, samozřejmě již v noci, rozcházeli a vraceli domů, bylo nám
docela příjemně a teplo, třeba byl venku třeskutý mráz.
Na oplátku jsme zase my, chudí proletáři, někdy pozvali některou mladou pomocnici
v lékárně do kina, divadla anebo kavárny, a když bylo moc hezké počasí, tedy v létě,
třeba i do lesíka. Člověk, dokud byl mlád, nesměl propadat depresi. Všude se dalo
příjemně žít, ovšem každý se musel přizpůsobit tamním podmínkám a zvykům.
Nakonec nám nabízeli úplně bezplatně pěkně zařízené pokoje, které jsme dříve,
po našem příjezdu do města, tak úsilovně hledali a stěží našli.

Jiné příhody
Z Vladivostoku s námi přijel jeden Rus, bohužel jsem jeho jméno zapomněl. Studoval
v Čechách, kde absolvoval hospodářskou akademii v Táboře a po vystudování chtěl
odjet domů do Ruska s úmyslem, že tam bude někde na velkostatku agronomem.
Musel však zůstat, jako my ostatní, na Dálném východě a byl zaměstnán v Ministerstvu
zemědělství v Čitě. Jednou pořádali zaměstnanci tohoto ministerstva taneční večírek.
Můj známý mne na něj pozval a naléhavě prosil, abych určitě přišel. Byl jsem tam,
stálo mě to nějaké peníze, a již ani nevím, jak jsem k nim přišel. Bavil jsem se docela
dobře, seznámil jsem se s novými lidmi, což určitě nebylo na škodu. Zábava měla trvat
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až do 5 hodin ráno, neboť byl snad vyjímečný stav a zákaz vycházení. Pro mne se to
zdálo příliš dlouho, proto jsem se rozhodl, nehledě na zákaz, odejít dříve. Řekl jsem
si, že domů nemám daleko a tu malou vzdálenost lehce přeběhnu, aniž by mě někdo
spatřil. Avšak mýlil jsem se. Vojenská hlídka, která se z nenadání odněkud vynořila,
mě zadržela a odvedla na strážnici. Tam se mě vyptávali, co jsem zač, kde jsem byl
a proč jsem byl venku, když byl zákaz vycházení. Byli hrozně rádi, že se jim podařilo
lapit aspoň jednoho narušitele pořádku. Abych tento incident a nepříjemnou proceduru
s dotazy zkrátil, ukázal jsem veliteli stráže legitimaci Ministerstva zdravotnictví, načež
mě ihned propustil. Nakonec se omluvil a dal mně jednoho vojáka, který mě doprovodil
až k domu. Bylo to velmi blízko, neb jsem bydlel v téže ulici, co byla strážnice.
Jednou, mohlo to být za několik měsíců po příjezdu do města, snad na jaře r. 1921,
vracel jsem se po třetí hodině odpoledne z úřadu domů. Bydlel jsem stále v prvním
bytě, v domě na rohu ulice Korotkovské a Sofijské. Několik desítek kroků před
vchodem do domu byl jsem svědkem neobvyklé události – loupežného přepadení.
Po Sofijské ulici jel krokem s párem koní fiakr (извозчик). Do jeho vozu vskočil nějaký
muž, na kočího zezadu vystřelil, shodil ho s kozlíku, opratě vzal do rukou a uháněl
tryskem pryč. To se stalo na frekventované ulici, kde bylo dosti rušno, neb to bylo
odpoledne, ještě za světla. Bohužel jsem nemohl dále tuto příhodu sledovat, neboť
cesta vedla oklikou, takže muž i s koňmi a povozem mi zmizel s očí. Povídalo se, že
ho někde v předměstí chytili.
Město leželo na náhorní rovině, všude kolem borový les. Ulice a náměstí byly
více méně upravené jen v centru města, kde byly i chodníky buď dlážděné nebo
z dřevěných prken. Někde tam bylo tolik písku, že se nohy při chůzi bořily, takže
se v polobotkách nedalo chodit. Bylo možné často pozorovat, jak ženy byly o něco
opřeny a vysypávaly písek z obuvi. Na jaře, přibližně v druhé polovině dubna, tam
bývaly vichřice, říkalo se jim „buran“. Prach z toho písku poletoval v ovzduší, dostal
se samozřejmě až do obydlí, kde bývalo všechno pokryto tenkou vrstvou prachu. Prach
resp. drobný písek zanášel i oči, takže bez dobře těsnících brýlí se po ulicích nedalo
chodit. Jelikož jsem bydlel daleko od kanceláře, musel jsem si v takových dnech
najmout fiakra, kterých tam na štěstí bylo dost. Léto však bývalo pěkné, tropické, zato
noci chladné. Městem protéká řeka Ingoda, přes kterou vedl dřevěný most, avšak jen
pro pěší. Pro spřežení byl zřízen prám. Za řekou byla rekreační oblast, vily, chaty a
vůbec letní obydlí. Jezdilo se na druhou stranu ponejvíce s koňmi a povozy a když se
rekreanti večer vraceli do města, hlavně o nedělích, bývala u přejezdu tak velká fronta,
že trvalo někdy i několik hodin, než na čekající vzadu přišla řada. Jinak majetní
obyvatelé jezdili do vzdálenějšího, skoro lázeňského Darasunu. Kromě toho bylo
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v blízkém okolí Čity několik jiných míst s léčivými prameny, dokonce i s rašelinou,
jako jezero Kenon a jiné.
Mrazy tam bývaly až kolem – 40°C, avšak snášely se dobře. Bylo bezvětří, sněhu
mnoho, vzduch suchý, libovali si hlavně lidé s nemocným srdcem a záduchou. Do Čity
přijížděli lidé až z Harbinu, aby tam tyto nemoce léčili. Jednou se mně stalo, že jsem
cestou z kanceláře cítil zvláštní svědění na špičce nosu. Když jsem se podíval do
zrcátka, zjistil jsem, že špička již zbělela, byla asi namrzlá, aspoň jsem si to myslel.
Vzal jsem do ruky hrst sněhu a začal lehounce třít. Jenže sníh byl namrzlý, takže jsem
si trochu sedřel kůži. Následkem toho je dodnes vidět na nose načervenalá skvrna.
Bývaly tam časté otřesy půdy. Mohl jsem to dobře pozorovat, když v ten moment
z čista jasna zařinčelo nádobí uložené v kredenci, třeba večer nebo v noci, kdy bylo
všude úplné ticho. Nějaké škody však nebyly nikdy způsobeny, a vůbec si toho nikdo
nevšímal. Byla to pouze moje vlastní domněnka, která se potvrdila nedávným silným
zemětřesením v tom městě.
Jelikož jsme nedostávali žádný plat, jen denně talíř polévky, později tak řečený
„deputát“ (паёк), museli jsme si k penězům pomáhat jinak, neboť v obchodech prodávali
jen za peníze. Jako potravinový příděl se vydávalo maso, tedy kousek žebra, nebo
hlava i s rohy, trochu mouky, krup, jáhel, fazolí, hrachu, kousek loje a snad ještě
něco k tomu. Moje bytná, která z toho měla připravovat jídlo, spráskla nad takovým
nadělením ruce. Vždycky jsem ji konejšil, že takový osud postihne zanedlouho i ostatní
obyvatele, aby si z toho nic nedělala a vařila, to co je. O tom, že jsem nedostával plat,
je zmínka o potvrzení vydaném mně při odchodu z ministerstva. Měl jsem známého
obchodníka, který nakupoval dříve zboží v Harbinu a přivážel ho do Čity, kde se
výhodně prodávalo. Poněvadž hranice byla pro soukromé cesty dočasně uzavřena,
jeho obchod stagnoval, neboť nebylo co prodávat, žádné zboží nemohl přivézt.
Náhodou kamarád, s kterým jsem bydlel a o kterém byla již řeč, měl odjet služebně
do Harbinu pro větší zásilku léků a lékárnického zboží, surovin na výrobu léků, vaty
apod. Zásilka, jak se předpokládalo, měla být uložena do několika nákladních
vagonů. Seznámil jsem ho s dotyčným obchodníkem, který ho požádal, aby mu
z Harbinu přivezl nějaké věci, které nebudou mít nápadné balení a bude to prý jen
několik menších krabic. Jednalo se výhradně o francouzskou parfumerii, kterou prý
nutně pro své zákazníky potřeboval a za dané konjunktury mohl výhodně zpeněžit.
Provedl to, oč byl požádán, a zásilku pak odevzdal. Jako odměnu inkasoval za tuto
ochotu tisíc rublů ve zlatě, o kteroužto částku jsme se rozdělili. Nikomu tím však
nevznikla nějaká hmotná škoda, jednalo se jen o přepravu, kterou by si dotyčný
obchodník v případě otevření hranice obstaral sám.
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Měl jsem tedy k dispozici v převodu na stříbro tisíc pětset rublů. Na své živobytí jsem
potřeboval asi 30 rublů měsíčně, to znamená, že jsem byl zaopatřen na 50 měsíců.
Když jsem v Čitě žil asi půl roku, bylo vydáno nařízení, kterým se cizím státním
příslušníkům přikazovalo, aby se registrovali. Byl jsem držitelem československého
pasu, který byl vystaven československým konzulárním oddělením ve Vladivostoku.
Avšak s tímto pasem jsem se z určitých důvodů moc chlubit nechtěl. Proto jsem si
vyžádal od představitele německého Červeného kříže v Čitě potvrzení, že jsem byl
válečným zajatcem rakousko-uherské armády. S tímto dokladem jsem se registroval
u milice. Toto potvrzení má datum 31. května 1921 a je vydáno od Deutsche Rote
Kreuz Kommission für Sibirien, Bezirk Transbaikalien, pod číslem 5090. Na základě
tohoto potvrzení jsem vždy dostal od milice povolení k pobytu v RSFSR na dobu tří
měsíců. Každé následující tři měsíce jsem toto povolení musel obnovit a dělalo se to
tak až do 28. října r. 1923. Když mně u milice vydávali toto poslední povolení, které
mělo číslo 225 a bylo vyhotoveno 28. července r. 1923, řekli mně, abych si vyžádal
z Moskvy od svého konzulátu cestovní pas, jinak prý mně příště budou muset vydat
doklad jako ruskému občanu. To mnou samozřejmě pohnulo. Ihned jsem sháněl
fotografie a jiné patřičné doklady, které jsem poslal československému vyslanectví do
Moskvy, odkud mně poslali za pouhé dva ruble československý pas. To už bylo něco
jiného než cestovní pas
z Vladivostoku, který jsem
nechtěl nikde a nikomu
ukazovat. Nový pas jsem
si nechal orazítkovat
registračním oddělením
místního sovětu, že jsem
se k pobytu přihlásil, a tím
to končilo.
Z cizích státních příslušníků tam žilo mnoho bývalých rakousko-uherských a německých
zajatců, kteří ve velké většině čekali na repatriaci. Dokonce i z Československa přijela
repatriační komise, v čele které byl nějaký Němec odněkud z Liberce nebo z pohraničí.
Jmenoval se snad Gloss, možná že i jinak, jméno může být nepřesné. Jednu dobu
jsem byl už zoufalý nad svým osudem, chtěl jsem se dokonce odebrat do kanceláře této
komise na předměstí Čity (Čita I.) a chtěl jsem se přihlásit k repatriaci. Avšak když jsem
byl již přede dveřmi kanceláře, rozmyslel jsem si to a vrátil jsem se. Pamatuji se, že
jsem tam jel z nádraží Čita II. vlakem. Vlak, již ve stanici, zastavil někde mezi vagony.
Myslel jsem, že se může již vystoupit, proto jsem vyšel z vozu ven. Avšak zjistil jsem,
že je dosud na trati a také hned nato se vlak dal do pohybu. Skončil jsem proto na
stupátku levou nohou, a když jsem pravou nohu chtěl přitáhnout, udeřil jsem se do
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kolena o nějaký železný sloupek. To byla tak velká bolest, že jsem se u vchodu do
vagonu natáhl jak dlouhý, tak široký a čekal, až bolest povolí, abych mohl vstát. Při tom
nárazu se mně roztrhly nové kalhoty. Krejčí ze sousedního domu vzal za scelení, které
výborně provedl, dva yeny, což na tehdejší dobu byl velký obnos.
Žilo tam rovněž mnoho Číňanů, kteří se zabývali obchodem, pěstováním zeleniny,
obuvnictvím a praním prádla. V blízkém okolí žili Burjati a Mongolové, kteří v tu dobu
byli úplně negramotní. Jak dalece byli prostoduší, vysvítá z následujícího příkladu.
Zašel jsem jednou do drogerie něco si koupit a byl tam Burjat, který vybíral a zkoušel
brýle. Speciální obchod optikou tam nebyl a optika, tedy i brýle, byly k dostání v
drogeriích. Zkoušel všemožné brýle, vybíral, smlouval, a když se ho prodavač zeptal,
zda se mu některá skla, přes která dobře vidí, hodí, ukázal na jedny brýle a řekl že ano,
a že brýle kupuje pro svého bratra.
Často, ba neustále jsem přemýšlel, jak bych si zlepšil své hmotné postavení. Již skoro
rok jsem pracoval bezplatně, a to přece nebyl účel mé cesty zpět do Ruska a také to
nemohlo trvat do nekonečna. Jak již řečeno, nebyly soukromé firmy zprvu znárodněny
a mohly tedy provozovat obchody v plném rozsahu, jak to podmínky dovolovaly. V Čitě
byla jedna velká a bohatá firma pod jménem Zabajkalská akciová společnost, která
měla úřední povolení na dovoz potravin, mouky, cukru, čaje a vůbec všeho sortimentu.
Vyvážela kožešiny, vlnu, jiné místní suroviny jako kůže atd., též zlato a platinu, kteréžto
suroviny firma skupovala od místních podnikatelů a od zlatokopů z celého kraje. Jiné
firmy, které by se tímto oborem zabývaly, tam nebyly. Tato společnost měla pobočku
v Harbinu, která prováděla nákupy podle požadavků ústředny v Čitě. Odesílala zboží
do Čity a zásobovala fakticky celou Zabajkalskou oblast, neboť místních zdrojů potravin
tam nebylo. Vzhledem k tomu, že jsme v Ministerstvu zdravotnictví nedostávali žádnou
peněžitou odměnu za práci (byl to komunismus v praxi) a pracovali na „oltáři vlasti“
zdarma, napadlo mě, že bych se mohl u této firmy ucházet o nějaké úřednické místo,
nezáleželo na tom jaké, jen aby to nebylo zadarmo. Někteří známí obchodníci,
akcionáři této společnosti, mně dali doporučení, s kterými jsem se obrátil na ředitelství
uvedené firmy se žádostí o přijetí do jejích služeb. Zanedlouho nato jsem obdržel
odpověď se sdělením, že mě mohou zaměstnat v kanceláři se začátečním platem snad
50 rublů měsíčně (ve zlatě), ale na částku odměny si přesně nepamatuji, možná že to
bylo i více. Nabídku jsem přijal a v Ministerstvu zdravotnictví dal výpověď. Odtud jsem
odešel právě v den letního slunovratu – 21. června 1921 a tentýž den nastoupil na
novém místě. Poněvadž jsem svěřené mně práce vykonával svědomitě, rychle a dobře,
byli se mnou velmi spokojeni. Úřední hodiny byly od 9 do 15 hodin, tedy 6 hodin denně,
kromě nedělí a svátků. Tam se mně docela líbilo, neboť práce byla zajímavá.
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[Sice o tom zde z nějakého důvodu není zmínka, ale oddací list potvrzuje, že autor
Vavřinec Škarecký se dne 19. 7. 1921 (n.s.) oženil s Irinou Aficínskou z Čity. V oddacím
listu je zaznamenáno (cyrilicí), že ženich je “občan Rakousko–Uherska, ze země
Moravy, okresu Kyjova, obce Vracova, Lorenc Ignatjevič Škareckij”. Rakousko-Uhersko
ovšem už tehdy několik let neexistovalo.]

„Ve dnech těchto těžkých a strašných
událostí, dívej se na tento obrázek a doufej
v lepší budoucnost. Jestli se něco stane,
vzpomínej častěji na chvíle, který jsme
spolu strávili.
Tvá až do hrobu,

Irina“

Kopie ruského oddacího listu
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Zmíněná akciová společnost, u které jsem pracoval, měla 5 ředitelů, zvolených
na valném shromáždění akcionářů, z nichž byl každý v nějakém oboru znalcem a
odborníkem. Jeden měl na starosti potraviny (Lieberman), druhý kůže a kožešiny
(Kleiman), nákup zlata a platiny prováděl Bogatijev, tatarské národnosti a bývalý majitel
zlatých a platinových dolů někde na Urale. Ovčí a velbloudí vlnu, štětiny a vše co
k tomu oboru patří měl v referátě Šergov a poslední Mitrofanov zase finanční záležitosti,
ježto byl kapitalista. Jeho otec byl podnikatelem na stavbě železnice v úseku ČitaMandžuria, dodavatelem strojního a stavebního materiálu, samozřejmě zbohatl, proto
jeho syn po něm zdědil velké jmění. Každý týden docházely z Harbinu vagony potravin
všeho druhu, které se aspoň v tu dobu musely přivážet, neboť v celé oblasti vlastně
kromě brambor a nějaké zeleniny nic nerostlo. Zato brambory byly výtečné jakosti a při
konsumování našich dnešních nahnilých a odporně zapáchajících brambor si vždy na
tamní vzpomínám. Lesních plodin, rovněž medu bylo dost. Též náš ředitel Mitrofanov
zásoboval město a celý kraj červeným a černým rybízem, neb vlastnil ohromné plantáže
těchto plodin. Ovoce tam nedozrávalo, ovocné stromy byly vidět pořídku, citrony,
pomeranče, banány, ananasy, jablka a jiné, to všechno se muselo dovážet, hlavně
z Číny nebo Koreje, přes Harbin. Jinak všude dokola borový a vůbec jehličnatý les a
miliony tun písku, ve kterém, kromě brambor a zeleniny, nic nerostlo. Z průmyslových
podniků tam byla elektrárna, mlýny na mletí obilí, které se muselo dovážet odjinud,
výroba mýdla a svíček, krystalické sody, lisovna olejů ze slunečnicových semen,
lihovar a jiné drobné živnosti. Byly tam dva universální obchody – Vtorova a ještě
jeden, asi tak veliké, jako obchodní dům „Labuť“, ovšem bez zboží, které ataman
Semjonov při ústupu odvezl. Jelikož budovy těchto obchodních domů nesloužily svému
účelu, byly obsazeny úřady a zřízeny v nich kanceláře. Zůstalo tam též několik velkých
víceposchoďových hotelů, které před odchodem z kraje ataman dal zapálit a úplně
vyhořely. Vodovod tam neexistoval a vodu si musel každý dům přivážet. Voda se
čerpala elektrickými čerpadly do vodojemu, kam kočí přijížděli s podlouhlými bečkami
a plnili je vodou, která byla na chuť cítit prachem. Skoro každý hospodář resp. majitel
domu měl svého koníka a kočího, a to jak pro domácí práce, tak i na vyjíždky. Z
amurské oblasti se dovážely různé druhy ryb a rybí konzervy, hlavně solený losos
(кeта) a červené velkozrnné jikry, které nechyběly ani v jedné domácnosti. V jezeře
Bajkal se lovila ryba zvaná „omul“, která se zvláštním způsobem konzervovala a
nakládala do menších dřevěných škopků a dala se jíst, až když byla pořádně uleželá;
něco podobného jako naše tvarůžky. Tato ryba byla u obyvatelstva ve velké oblibě, a
jakmile se po městě rozšířila zpráva, že k nám přišla zásilka omulů, za několik hodin
byla rozebrána. Firma měla ve městě dva potravinářské obchody, které se zásobovaly
ze skladů při kanceláři. Způsob fakturace byl již tehdy tentýž, jaký se stále používá
nyní u nás.
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Nakoupené suroviny jako vlna, kůže hovězí, koňské a oslí, kožešiny jako koník, svišť,
jezevec, liška, veverka šedá nebo červená, a jiné, rovněž zlato a platina, se čas od času
balily na export a odesílaly do Harbinu, vždycky s průvodcem, kterým býval obvykle
starší náš zaměstnanec Moževickij.

Záhadné události
Našemu Moževickému se jednou přihodil zvláštní a pozoruhodný případ. Byl to již
starší člověk a ředitelé mu úplně důvěřovali, neboť jezdíval do Harbinu se zlatem,
kterého někdy bývalo několik kilogramů, a nikdy, aspoň pokud já si pamatují, se mu
cestou nic nestalo a zásilky odevzdal vždy v pořádku. Až jednou se mu stala věc,
nad kterou nám všem, jak se říká, zůstal rozum stát. Pořád byly ještě v oběhu zlaté
a stříbrné peníze, bylo to v roce 1922, někdy na podzim. V bance byla splatná
směnka na 2 000 zlatých rublů. Moževický vyzvedl z pokladny tuto částku, dal si
zlaté desetiruble do plátěného sáčku a odešel do banky, aby tu směnku proplatil. Jak
on pak vypovídal, přišel k pokladnímu okénku, sáček s pnězi položil prý vedle své ruky
na přepážku a oznámil pokladníkovi Bazanovovi účel své návštěvy. Při tom prý blízko
něho nebyli žádní klienti a ti, co v sále byli, všichni seděli na lavicích. Netrvalo to prý
ani 5 vteřin, sáhl po sáčku s penězi, aby ho vzal do ruky, a ten byl pryč i se zlatem.
Ihned uzavřeli všechny východy, stráže prohledali všechny klienty, co tam byli, avšak po
zlatu ani potuchy, nic se nenašlo. Škoda, že nemám zde svůj kufr, ve kterém jsem měl
uloženu bilanční zprávu akciové společnosti. Z ní by bylo vidět, že 2 000 zlatých rublů
bylo odepsáno jako ztráta. Měl jsem tehdy, a mám i dnes, podezření, že sáček
s penězi obratně zmizel v rukou bankovního pokladníka Bazanova!
Jiný vzrušující případ se udál zanedlouho po tomto příběhu. Naše provozovna byla
v přízemní budově, do které byl vchod ze dvora. Vypadala spíše jako bouda, která
měla pouze dvě místnosti; větší sloužila za kancelář a menší byla ředitelna. Úředníků
bylo osm. V kanceláři bylo vyhraženo místo pro pokladnu, kde byly umístěny dva velké
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trezory, v ředitelně byl jeden malý sejf. Pokladníkem byl nějaký místní občan Ancyrev.
Nakoupené surové zlato se chránilo ve větších trezorech a v malém měli vedoucí
uschovány většinou své soukromé věci, zřídka koupené zlato, patřící firmě.
Jednoho dne dopoledne se v kanceláři objevil nějaký občan s aktovkou. Myslím, že
měl falešný plnovous. Přešel přes kancelář do ředitelny, aby se informoval, zda kupují
zlato, a jaké, on že by prý měl nějaké na prodej. Ředitel Bogatijev mu dal náležitou
informaci, načež občan poděkoval a vzdálil se. Asi za hodinu přišel znovu, mohlo to
být kolem poledne, úřední hodiny byly až do 15ti hodin. Pokladník Ancyrev, který
měl hlavní klíče od dvou trezorů, právě v poledne pravidelně odcházel domů na oběd,
poněvadž se každodenně musel zdržet déle než do 15ti hodin, neb po 16. hodině
přinášeli ze dvou prodejen tržbu, kterou pokladník přejímal.
Když náš klient, který se před hodinou informoval o prodeji zlata, byl již uvnitř, trousili
se do naší kanceláře, jeden za druhým, podezřelí lidé. Když jich bylo již několik
pohromadě, dva z nich vešli do vedlejší místnosti, do ředitelny. Tři si stoupli k hlavnímu
vchodu, vyndali z kapes zbraně a ohlásili nám úředníkům, že se nesmíme hnout
z místa, ale že pracovat můžeme. Ihned jsme všichni pochopili, o co jde. Měl
jsem velkou obavu o svoji peněženku, neboť právě den před tím mně jeden známý
obchodník dal 100 zlatých rublů. Měl jsem je u sebe, abych je prostřednictvím
harbinské banky poukázal jeho dceři, která žila v Rumunsku ve městě Cluj. Seděl
jsem levou stranou obrácen k širokému oknu, mohl jsem levou rukou z levé kapsy
peněženku vyndat; položil jsem ji na psací stůl a levým loktem postrčil do škvíry mezi
oknem a psacím stolem, kam i zapadla. Ve dvoře hlídali jiní společníci, měli přehled o
tom, co se v ředitelně dělo, neb se dívali oknem (bylo to velmi nízké přízemí), kde jejich
náčelník vyjednával. Telefon přeřízli a ti banditi, co hlídali u dveří, každého, kdo do
kanceláře vstoupil, vpustili dovnitř, prohledali mu všechny kapsy, a když měl někdo
s sebou zlato nebo i jiné cennosti, odebrali je. Nato byli všichni klienti odvedeni do
místnosti ředitelny, kde je v jednom koutě shromažďovali a hlídali. Kdyby naši klienti
věděli, co se u nás děje, nikdo by samozřejmě k nám nešel, avšak nic jim o tom nebylo
známo.
Mezitím náčelník banditů vyjednával hlavně s ředitelem Mitrofanovem, který byl
v kanceláři s řed. Šergovem. Mitrofanov měl klíče od malého sejfu v ředitelně, který
musel otevřít, při čemž všechny tam uschované klenoty a snad i nějakou menší partii
zlata a nějaké hotové peníze odebrali. Potom bandita v plnovousu s Mitrofanovem vešli
do naší kanceláře, přešli k trezorům, kde muž s plnovousem vyzval Mitrofanova, aby
tyto otevřel. Mitrofanov se vzpíral a tvrdil, že klíče sice má, ale jen od vrchních zámků,
kdežto hlavní klíče má u sebe pokladník, který právě není přítomen, neb odešel domů
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na oběd, ale že prý pro něj pošle. Na takovou ochotu a čekání banditi nebyli připraveni,
u nich čas hrál hlavní roli. Protože se skutečně nedalo nic dělat, neb na lámání zámků
asi neměli nářadí, chystali se odejít. Nás všechny, co jsme v kanceláři byli, odvedli
do ředitelny, postavili nás rovněž do kouta, kde stáli ostatní, zavřeli dveře spojující
ředitelnu s kanceláří na klíč a na kliku pověsili ještě ruční granát. Když banditi byli ve
dvoře, ještě nahlédli oknem do ředitelny, zda tam všichni stojíme, a zmizeli v uličním
ruchu. Šergov nabral odvahy, otevřel okno, vyskočil na dvůr a za ním i ostatní. Zavolali
lidi a milici, ale bylo již pozdě, viníci se nenašli. Dveře jsme museli vypáčit, neb klíč buď
odnesli nebo odhodili. Zlato v trezorech (bylo tam asi 6 kilogramů) bylo zachráněno jen
proto, že pokladník náhodou nebyl přítomen.
Jednou jsem šel po chodníku, kde bylo plno písku a nohy se bořily, a když jsem se
tak na cestu díval, kam bych měl stoupnout, spatřil jsem v písku něco, co se blýsklo.
Ze zvědavosti, co by to mohlo být, nabral jsem do hrsti z toho místa písek, a v něm byl
zlatý pětirubl. Od té doby se mně nic podobného nepřihodilo, abych nalezl cizí peníze.
Jiný docela podobný případ se mně však stal s mou vlastní peněženkou, avšak to byla
čirá náhoda. Moje bytná byla na prázdninách nebo na léčení v blízkém letovisku –
Darasunu a měla se již brzy vrátit. Bylo to v létě a kromě mne nebyl nikdo v celém
domě. Poslala mně telegram s oznámením, kdy a kterým vlakem přijede, abych ji
přišel naproti, neb měla vícero zavazadel. Šel jsem na nádraží, abych jí se zavazadly
pomohl, a tam si zajistil fiakra, s kterým jsme potom společně odjeli domů. Před
nádražím bylo velké nezastavěné prostranství, kde cesta nebyla vůbec vidět, neboť
tam bylo tolik písku, že se kola bořila až skoro po nápravy, a přes ten písek jsme museli
jet. Když jsme jeli přes tu písečnou spoušť, bytná navázala rozhovor ohledně jejího
telegramu, neboť byla zvědava, jak dlouho to trvalo, než jsem telegram dostal.
Tento telegram jsem měl sebou v zadní kapse kalhot, kde jsem rovněž měl i svou
peněženku. Chtěl jsem jí ho ukázat, a proto jsem se obtěžoval a tento telegram z kapsy
vyndal a potom ho celou cestu držel v ruce. Po příjezdu k domu chtěl jsem se s fiakrem
vyrovnat, avšak moji peněženku jsem v zadní kapse neměl. V prvním okamžiku jsem
myslel, že mně na nádraží snad někdo peněženku z kapsy vytáhl, což se dosti často
stávalo. Ale hned mě napadlo, že jsem svou peněženku mohl vytrousit v ten moment,
když jsem vytáhl z kapsy telegram. Při prohlídce kočáru, kterým jsme přijeli, jsem zjistil,
že ani na sedadle, ani někde jinde nebyla. Hned jsem se i s fiakrem vrátil k nádraží,
abych prohledal to místo, kde se to asi mohlo stát, neb jsem si toto místo dobře
pamatoval, což v tom písku nebyla věc docela snadná. Cestou k nádraží jsem se stále
díval do jízdní dráhy, neb jsem tak docela přesvědčen nebyl, že se to stalo v okolí
nádraží, avšak nic jsem nezpozoroval. Když jsme přijeli přibližně k tomu místu, kde
jsem vyndával z kapsy ten osudný telegram, dal jsem vůz zastavit, sestoupil a myslel
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jsem si, že tam budu obcházet kolem dokola a pátrat, zda přece jen peněženku
objevím. Zdálo se to být beznadějné, neboť po nás přejelo přes ono místo desítky
jiných povozů a naděje na úspěch byla docela nepatrná.
Najednou však se mně zdálo, že nedaleko od místa, kde jsem stál, z písku čouhá něco
černého, ale jen maličký, nepatrný cípeček. Proto jsem popošel blíže a hned jsem
věděl, že to je má peněženka, kterou jsem z písku vydoloval. To byla taková náhoda,
jaká se málokdy stane. Z radosti, že to tak dobře dopadlo, dal jsem kočímu zlatý
pětirubl, ačkoliv by normálně celá ta cesta stála 50 kopějek. Kolik peněz nebo jaká
částka v peněžence byla si nepamatuji, avšak musel tam být větší obnos, neb jsem
z domu bez peněz nikdy nevycházel.
Od firmy dostávali zaměstnanci vždycky na podzim zálohy v rozsahu asi dvou platů,
aby se mohli na zimu zásobit nákupem brambor, zeleniny a drůbeže. Drůbež, hlavně
kachny a husy, se porážela, vykuchala a skladovala ve sněhu. Záloha se splácela po
částech během celého roku. Na valném shromáždění akcionářů byla každým rokem
odhlasována ve prospěch zaměstnanců nějaká remunerace, výše které závisela od
docílených výsledků za uplynulé období. Bývaly to asi dva nebo tři měsíční platy,
podmínky na tu dobu docela přijatelné a mnohem výhodnější, než u jiných
soukromých podniků.

Mnoho místních občanů se na mě obracelo v soukromých záležitostech, a to hlavně
v těch případech, když se jednalo o styk s cizinou, jako psaní adres a dopisů, poukazy
peněz svým příbuzným, žijícím za hranicemi, nebo pro informace různého druhu atd.
Lidé byli v tom ohledu nezkušení a nevěděli, jak na to, nebo kam se obrátit. Psali mně
dokonce lidé z Moskvy, ani nevím, jak a kde získali moji adresu. Zachránil jsem ještě
z těch dob jednu adresu nějaké ženy, která mě též o něco žádala, nevím již, co to mělo
být. Mám doposud dva ústřižky z obálek. Byla to: Людмила Константиовна Егорова,
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Москва, 1я Мещанская, дом 112, квартира 1. Za každou úsluhu jsem od lidí dostával
všelijaké dary, jako látku na šaty, láhev vína nebo likéru, lahvičku francouzské voňavky,
která byla darována zase dál atd. Jedna ruská paní mně do bytu přinesla dvě pětilitrové
láhve – naše okurkáče – se zavařeninou z černého a červeného rybízu.
Na jedné schůzi zaměstnanců podniku, když se volili noví funkcionáři do místního
komitétu (závodního výboru), byl jsem zvolen tajemníkem, z čehož jsem velkou radost
neměl. Účelem tohoto komitétu bylo obhajovat zájmy pracujících a kontrolovat plnění
kolektivní smlouvy. Byl jsem též členem odborového svazu zaměstnanců v obchodu,
a jako organizovaný člen musel jsem se podílet na bezplatných pracích ve prospěch
celku, a to vždy o sobotách. Od toho se tomu říkalo „subotníky“, u nás brigády. Hlavně
jsme vysazovali různé stromky, což v tom písku nebyla práce těžká. V zimě jsme zase
bruslili.

Změna zaměstnání
Ve městě žilo mnoho lidí přistěhovaných z evropského Ruska, kteří za dřívější staré
vlády něco znamenali, avšak zde byli nuceni příjmout jakoukoliv práci. U naší akciové
společnosti pracoval v kanceláři bývalý ředitel Volžkokamské banky, nějaký Šrajbr.
Jednou přišli k němu zaměstnanci Ministerstva financí a nabídli mu místo ředitele
v nově zřizované Dálnovýchodní bance, ovšem s platem mnohem větším, než měl u
nás. Samozřejmě, že nabídku přijal; mohlo to být v srpnu 1923. Zanedlouho jsem ho
potkal na ulici a při rozmluvě s ním se mě zeptal, zda bych měl zájem o práci v bance,
načež jsem mu řekl, že ano. Podal jsem si žádost a nastoupil s platem 120 zlatých
rublů měsíčně. To bylo 23. 9. 1923, tedy začátkem astronomického podzimu.
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Když jsem prvně přišel do úřadu, požádal jsem o potvrzení, že jsem nastoupil nové
místo, abych se mohl jít registrovat na tamním úřadu práce (биржа труда), odkud jsem
se vrátil někdy po desáté hodině. Snědl jsem přinesenou přesnídávku neboli svačinu
a pak mě přidělili na první práci do oddělení běžných účtů (current accounts). Asi
si mysleli: „takových jako ty jsme viděli již mnoho, ukaž co umíš“. V oddělení mně
vysvětlovali současný stav jejich práce, a ačkoliv byl pomalu již konec měsíce září,
neměli ještě odsouhlasovaný, nebo jak se v účetnické hantýrce říká, odštimovaný
měsíc leden. Neustále měli rozdíl dvou (2) procentních čísel. Tuto chybu, jak bylo
vidět, hledali již 8 měsíců, a to každodenně v přesčasových hodinách, za které se
muselo platit. Stálo to již spoustu pěněz, a výsledek žádný. Při prohlídce účtů jsem
viděl, že položky při porovnávání se zápisy žurnálu byly bezpočtukrát zaškrtnuty
černou, modrou, červenou, zelenou, žlutou, fialovou a bůhví jakou ještě, tužkou.
To znamenalo, že opakovali stále jedno a totéž, a to tím způsobem, že jeden
cifru hlásil (z deníku) a druhý ji porovnával se zápisem v osobním účtu. Když
cifry souhlasily, odškrtával ji barevnou tužkou.
Postup byl asi takový: Když klient vložil na svůj běžný účet anebo vyzvedl z něho
nějakou částku, byl tento účetnický případ zapsán do deníku neboli žurnálu na levou
nebo pravou stranu, podle toho, o co se jednalo, zda příjem nebo výplatu, a to pouze
na jeden řádek. Zapsalo se číslo běžného účtu, jméno majitele a obnos. Po skončení
pokladních hodin se zápis doplnil počtem dní do konce běžného roku, za kteréžto dny
příslušel klientu úrok, když částku vložil, a naopak se úrok srazil, když obnos vybral.
Násobením obnosu počtem dní se získala procentní čísla, která se zapsala do kolonky
vedle dní. Z těchto procentních čísel, resp. z jejich rozdílu se koncem kalendářního
roku vypočítávaly úroky podle vzoru:
jistina x % x doba
36 000
Tak např. pro 3% je úrokový dělitel 12 000, pro 4% 9 000, pro 5% 7 200, pro 6% 6 000
atd. Vyčíslená procentní čísla se zanášela do osobních účtů a jejich součty se každý
měsíc kontrolovaly se žurnálem a musely, tak jako i peněžní částky, souhlasit. Kvůli
zjednodušení výpočtu jak procentních čísel, tak i úroků existují již hotové tabulky, takže
odpadá násobení, které jsem výše znázornil.
Tedy v našem případě nesouhlasil součet procentních čísel žurnálu se součtem
procentních čísel, vypsaných do zvláštního výtahu z osobních běžných účtů, o
pouhou cifru 2. Podle tohoto výtahu vycházelo číslo o 2% větší než vykazoval
žurnál. Prakticky dvě procentní čísla nemaji úplně žádný vliv na výši úroků, neboť
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z nich se vůbec žádné úroky vypočítat nedají; je to cifra pranepatrná, avšak z hlediska
účetnického se chyba musela hledat a také najít.
Vzal jsem do rukou knihu osobních účtů č.1, neb těch knih bylo více, a začal kontrolovat
součty. To bylo to první, co by každý účetní udělal, ačkoliv se nedalo předpokládat,
že by v součtu mohla být chyba (a také byla), když už tolik lidí přede mnou součty
prověřovalo. Během asi deseti minut jsem otevřel běžný účet na jméno V. I. Šklovskij a
zkoumal, zda je součet správný. Při tom jsem narazil na číslici, která se mohla číst jako
trojka, ale také jako pětka, zkrátka byla napsána nečitelně. Jelikož jsem byl na
číslice pedant, zjistil jsem, že je ve vykázaném součtu započítána jako 5. Proto
jsem si to chtěl ověřit a zeptal se pomocníka, který vedl žurnál, zda to má být trojka
nebo pětka. Tento nahlédl do zápisu v deníku a hlásil mně, že správně to má být trojka,
avšak v součtu byla počítána za pětku. Chyba byla nalezena. Co jiným trvalo devět
měsíců, mně trvalo pouhých deset minut.
Neříkal jsem nic, ještě jednou jsem si ověřil součet, který bych dostal, kdybych místo
cifry 5 započetl cifru 3. Položil jsem tužku na stůl a začal tleskat. Všichni v kanceláři
se již začali ohlížet, co se to stalo, přibíhali ke mně, dosud vlastně neznámému, sám
vedoucí se o to zajímal a když jsem vysvětlil, kde a v čem ta tak dlouho hledaná chyba
byla, začali mně všichni gratulovat. Naše, mně ještě úplně neznámá stenotypistka
postavila na můj psací stůl vázu a v ní krásné astry. Chybu vlastně udělal ten, kdo
sloupec procentních čísel sečítal první, a ti ostatní, co kontrolovali tento součet, se
jednoduše nechali oklamat. Když viděli, že ten první cifru počítal jako 5, opakovali
to po něm. Byl jsem v práci necelou hodinu a již jsem vynikl. Od té doby jsem nikdy
a nikde nestrpěl v účtárně člověka, který neuměl pořádně psát číslice. Ještě téhož dne
jsem odsouhlasil měsíce únor, březen a duben, takže během několika dalších dnů byli
v oddělení běžných účtů (текущие счеты) à-jour. Měl jsem nakonec dojem, že by tu
chybu beze mne nenašli ani do soudného dne.
V Čitě byla vlastně konečná stanice sibiřské dráhy, neboť vlaky do Mandžuska jezdily
pouze dvakrát za týden. Cizinci, jedoucí dále do Číny, měli tedy v Čitě nucenou
zastávku, proto se v bance rozvinul obchod s valutami. Jelikož nikdo ze zaměstnanců
nebyl s tímto oborem obeznámen a rovněž nemohl přečíst, co je na bankovkách
natištěno, musel jsem mnohdy ověřovat skutečnost, že nejsou padělané. Stal se totiž
případ, že pokladník Popov (ne Bazanov) proplatil bankovku na 20 amerických dolarů,
na které byla číslice „20“ jakož i slovo „Twenty“ poopravena z číslice „2“ tak dokonale,
že se to pouhým okem nedalo zjistit, až jsem to objevil při prohlídce lupou. Ve všech
případech, když se vyskytlo něco nesrozumitelného, přišli za mnou. Vzpomínám si, že
přišel telegram z Londýna od tamější ruské banky „Arcosbank“, později přejmenované
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na „Socrabank“, a všechna slova byla pro laika nesrozumitelná.
Tázali se mě, zda bych jej mohl přeložit. Poznal jsem hned, že
telegram je kódovaný, jenže v bance neměli žádný kód. Proto
jsem si kód vypůjčil od jedné exportní firmy a telegram rozluštil podle anglického kódu
Peterson (2nd Edition). V bance měli pouze jeden počítací stroj zn. „Odhner“, jinak
jsme sečítali na ruských sčotech a násobili nebo dělili na papíře. Každý z klientů,
který obdržel peněžní poukaz, se musel při převzetí obyčejně legitimovat pasem.
V dřívějším Rusku měl každý občan vlastní pas za pouhých 15 kopějek.
Bývalí důstojníci pasy neměli, nýbrž jen potvrzení totožnosti, veliké jako arch papíru,
jenže byly poznamenány dvěma červenými pruhy, takže bylo z toho ihned zřejmé,
že majitel byl důstojníkem carské armády a tudíž, že byl kontrarevoluční živel.
Jeden zaměstnanec měl 3 metry hnědé vlněné anglické látky na oblek. Potřeboval
peníze, a jelikož takové věci se tam nedaly koupit, chtěl ji prodat a samozřejmě
výhodně zpeněžit. Proto prodával určitý počet losů. Za jeden los vybíral jeden stříbrný
rubl. Vedl přitom jmenný seznam, aby věděl, komu má po tahu látku odevzdat. Když
mu nakonec zbyl pouze jeden neprodaný los, oznámil, že tah bude uskutečněn jednoho
určitého dne po 15. hodině, kdy práce v úřadě končila. Nebyl jsem tahu přítomen,
neboť právě ten den jsem musel pro nával práce pracovat i přes čas. Když už byla
práce skončena a já se chystal odejít, objevil se u mého stolu ten dotyčný zaměstnanec
a předával mně zmíněnou látku, neb bylo taženo číslo 13, které jsem obsadil. Měl jsem
radost, že získávám výbornou věc za dva ruble, neboť jsem dodatečně zaplatil i ten
jeden neprodaný los.
Za pobytu v Čitě jsem si vzpoměl na dávné přátele z minulých let a rozhodl se,
že dám o sobě vědět a že jim napíši. Poslal jsem dopis známé ženě ze Zlatoustu
na udanou mně již dříve adresu do Novonikolajevsku. Dopis mně byl vrácen s
poznámkou, že adresát odcestoval. Později jsem se s ní sešel v Harbinu. Dále jsem
psal T. Samochvalové do Ačinsku. Uplynuly již 4 roky, co jsem se s ní rozloučil. Měl
jsem nakonec dojem, že byla již vdaná, a můj dopis se dostal do rukou buď jejího
manžela nebo ženicha, protože jsem od ní odpověď nedostal, avšak odpověděl mně
nějaký muž, který mě v dopise žádal, abych mu napsal, zda mezi námi něco bylo.
Dokonce vyhrožoval, že když neodpovím, že si pro odpověď přijede osobně do Čity.
Abych ho uspokojil, odpověděl jsem, že mezi námi nikdy nic nebylo a tím to končilo.
Rovněž jsem se obrátil na své známé ve městě Usť-Kamenogorsku, na Sibiři, jmenovitě
na I. N. Makarčuka a Ostrouchovy. Od těchto jsem žádnou odpověď nedostal, a po
několika letech jsem se od jejich syna, který byl kozáckým důstojníkem, dověděl, že
rodičům všechno konfiskovali a kde žili, nevěděl. Tento bývalý důstojník žil v Číně ve
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městě Mukden, a seznámil jsem se s ním prostřednictvím jedné zubní lékařky, která ho
znala. Dopis zaslaný I. N. Makarčukovi byl mu poštou z Usť-Kam. zaslán do Irkutsku,
kde měl stálé bydliště, neboť se z Usť-Kamenogorsku musel vystěhovat a všechno, co
měl, jako dům, nábytek a vůbec i všechny osobní věci tam musel nechat.
Měl velmi cenné sbírky různých kamenů, brouků, motýlů a j., pocházejících
z Altajských hor. Měl divan a křesla, u kterých byla opěradla zhotovená ze
spirálově zahnutých rohů sibiřského kozorožce (Capra ibex sibirica), který
žije nebo žil jenom v Altaji a bývají až jeden a půl metrů dlouhé. Vyprávěl mi, že těchto
rohů měl několik párů, z nichž jeden pár daroval nějakému profesoru z Berlína pro
tamní museum. Pozoruhodné u těchto kozorožců je to, že se zdržují jen na skalách ve
výši až 5 000 m tak, že při pádu hlavou dolů svými ohromnými rohy narážejí na jednu
stěnu, od které se odrážejí na stěnu protější. Tak se to střídavě opakuje, až se octnou
úplně dole v bezpečí. Možno s určitostí říci, že v Usť-Kam. nikdo z mých dřívějších
známých nezůstal, neboť to byli lidé dobře situovaní, kteří se pravděpodobně museli
vystěhovat. To se dalo též pozorovat v Čitě, kde bývalí obchodníci jeden za druhým
odjížděli do míst a měst, kam byli nuceně vysídleni.

Soud nad kontrarevolucionáři
Koncem roku 1923 a začátkem 1924 zažívali obyvatelé Čity rušné dny. Byl sem
dopraven zajatý generál Pepeljajev a s ním asi dvěstě důstojníků z jeho poražené
armády, která bojovala proti Rudým v Jakutské oblasti. (Ministerský předseda
v Kolčakově vládě – plukovník Pepeljajev – byl jeho bratr.) Všichni byli postaveni
před vojenský tribunál a souzeni. Přelíčení se konalo vždy ve večerních hodinách ve
velkém sále bývalého obchodního domu – pasáže Vtorova – a trvalo několik měsíců.
Vzhledem k tomu, že soud se konal vždy večer, chodilo tam mnoho lidí. Tam se člověk
mohl setkat se známými, s kterými by jinak málokdy přišel do styku, hlavně s ženským
pohlavím. Taková Věra Markina, Naďja Smirnova, nebo Žeňa Polutova, ty tam byly
každodenně, aby ukázaly své krásné šaty a pohovořily se známými. Setkal jsem se
tam s již známým účetním Patruševem, kterému jsem kdysi půjčil 5 yenů. Při této
příležitosti mně zapůjčený obnos vrátil ve stříbře a hrozně se omlouval, že tak pozdě.
Nepamatuji se, jak soudní proces skončil, jen vím, že generál Pepeljajev byl odsouzen
k smrti. Avšak povídalo se všeobecně, že bude omilostněn a odjede do Ruska, kde
bude jako odborník působit při výcviku Rudé armády. O osudu ostatních důstojníků
kolovaly řeči, že byli odsouzeni ke kratším trestům; bylo jich na dvěstě a tudíž nebylo
možné se na všechny pamatovat.
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O jeho bratru, plukovníku Pepeljajevovi, ministerském předsedovi ve vládě Kolčakově,
byla ostatně již dříve řeč, a to v první části těchto pamětí, jakožto veliteli jednoho
oddílu československých legií v bojích o kruhobajkalskou železnici. Po ukončení
československé anabáze, tehdy již generál usadil se v Harbinu. Na Sibiři v jakutské
oblasti byla tehdy protisovětská prozatímní oblastní vláda se sídlem v Jakutsku, která
zbankrotovala a zavolala si ho na pomoc. Pepeljajev se počátkem září r. 1922 vylodil
v Ajánském přístavu, jižně od Ochotska. Tam ho uvítal vrchní velitel bílé armády –
kornet Korobejníkov se zbytky svého vojska v počtu asi tří set lidí. Současně vyrazil
z Ochotska velký oddíl bílých vojsk již po sanici na Jakutsk pod velením generála
Rakitina, který měl postupovat podle dispozic generála Pepeljajeva. Došli až k
Jakutsku. Dne 17. 2. 1923 dal generál Pepeljajev rozkaz ke generálnímu útoku na
Jakutsk, avšak nedařilo se jim. Pěší prapor a důstojnická rota gen. Rakitina se rozhodly
ustoupit a pustit se zpět do Ochotska. Část svého vojska gen. Rakitin rozpustil a vybral
si pouhých 30 lidí jemu věrných, s kterými se dal na ústup. Ani se nepokusil uvědomit o
tom gen. Pepeljajeva, který zůstal na bojišti osamocen. Kromě toho bylo koncem února
1923 odhaleno v jeho vojsku důstojnické spiknutí, při němž bylo 30 důstojníků zatčeno
a tři z nich zastřeleni. Dne 26. 2. a rovněž 28. 2. 1923 došlo k dvěma srážkám s Rudou
armádou, ve kterých Pepeljajev ztratil celou třetinu své živé síly. Byl mráz – 43ºC a
v bojích jeho vojska neodolala náporu protivníka a proto byl úplně poražen. Se zbytky
svých vojsk začal ustupovat k Ajanu a počítal, že začátkem navigace odjede do ciziny.
Proto pospíchal a cestou ztrácel lidi i koně. Čas od času ničil a odhazoval části nákladu
a výzbroje. Před ním postupoval jeho úderný oddíl, který rekviroval v řídkých osadách
koně, zásoby píce a potravin a bez milosti střílel každého, kdo se osmělil protestovat.
Prchajícího generála následovaly dva rudé oddíly. Jeden tento oddíl cestou
Pepeljajeva několikrát dohnal a zničil jeho zadní voj. Avšak Rudé oddíly nemohly ho
dále pronásledovat, bylo jich jen několik desítek jezdců, byly vyčerpány a neměli píci
pro koně ani potraviny, které generálovy úderné oddíly obyvatelům odebraly.
Pepeljajev disponoval v tu dobu ještě dvěma sty lidí a měl ještě několik kulometů. O
jeho porážce byla poslána zpráva do Vladivostoku. Časně ráno dne 5. června 1923
se v prostoru Ochotska vylodil rudý výsadek, dopravený tam z Vladivostoku. Když se
o tom dověděl generál Rakitin, zastřelil se. V Ajanu pak, jižně od Ochotska, čekal jiný
rudý výsadek, který generála Pepeljajeva jakož i zbylou část jeho vojska zajal. Sám
generál a jeho důstojníci byli odvezeni do Čity, kde byli postaveni před soud a souzeni
jako kontrarevolucionáři.
Když se generál Pepeljajev v září 1922 vylodil v Ajanském přístavu, byla celá Přímořská
oblast ještě okupována Japonci, proto mu v tom nikdo nebránil. Až teprve po pěti letech
od Velké říjnové revoluce byli Japonci donuceni vyklidit celý Dálný východ, tedy i
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Přímořskou oblast s městem a přístavem Vladivostok. Po odchodu Japonců
z Vladivostoku byla dnem 15. listopadu 1922 Dálnovýchodní republika (DVR)
zrušena a přivtělena k RSFSR. Již předtím se ve všech místech vedla propaganda
prostřednictvím odborů, konaly se veřejné manifestace, chodilo se v průvodech a
s prapory na mítingy, zástupy se dožadovaly zrovnoprávnění se sovětským lidem
a také se hlasovalo pro nebo proti.
Zahraniční cesta na dovolenou
Již v době manifestací se zaváděly na území DVR různé sovětské
zákony, např. byla zaveda jednotná měna, tj. červonce, a jiné. Platy
se vyplácely ještě ve zlatě, avšak zlato se postupně a nenápadně
stahovalo z oběhu a nahrazovalo se penězi papírovými, které měly
prozatím obíhat na úrovni se zlatem. Kdo si zlato nenastřádal, nikdy
potom již neměl příležitost ho hromadit anebo i držet. Vyskytl se již druh lidí, kteří tajně
zlaté peníze skupovali za papírové ruble a samozřejmě platili více. Proto se mně to
přestávalo líbit a pomýšlel jsem na odjezd. Rád jsem se totiž stěhoval, abych poznal
nové lidi a získal nové zkušenosti. Po připojení území Dálnovýchodní republiky
k sovětské federaci byly na tomto území vytvořeny národnostní autonomní oblasti,
jako např. Jakutská, Burjatská, Birobindžanská a jiné.
Asi v půli září r. 1924 jsem měl měsíční dovolenou, kterou jsem chtěl strávit v Harbinu,
abych se na vlastní oči přesvědčil, jaký je tam život, porovnal způsob života tamních
obyvatel s naším živořením a prozkoumal půdu ohledně možnosti výdělku. Lidé, kteří
se z Číny, hlavně z Harbinu, vraceli, velmi si pochvalovali a dokonce mně radili, abych
se tam přestěhoval, neboť tam vždycky bych našel vhodné zaměstnání. Byla tam
dokonce filiálka naší banky, v Čitě byla centrála, která po splynutí s RSFSR byla
přeložena do Chabarovsku, a čitinská úřadovna byla přeměněna v pouhé oddělení.
Všechny tyto změny mě nutily k tomu, abych našel něco stabilnějšího a zajímavějšího.
Odjel jsem tudíž do Harbinu [s manželkou]. Po příjezdu na tamní
nádraží, kde mě očekávali známí, jsem v tom zmatku zapomněl
v kupé zbrusu nový převlečník, který tam zůstal viset na věšáku.
Ztrátu jsem zjistil až po příjezdu do bytu. Přátelé mně poradili,
abych ihned jel zpět na nádraží a ztrátu na patřičném místě
ohlásil, neboť vagony se důkladně prohlížejí a nalezené věci
odevzdávají do oddělení ztrát a nálezů. Učinil jsem tak, a
převlečník jsem tam našel a vyzvedl.
(Fotografie pro účely nemocenského pojištění)
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Během mého pobytu jsem též navštívil oddělení naší banky v Harbinu, abych zjistil,
zda by mě tato banka mohla zaměstnat. Banka byla ochotna mě přijmout, avšak pod
podmínkou, že k tomu dá souhlas odborový svaz. Zašel jsem tam si o té věci pohovořit.
Byli zásadně proti tomu, patrně měli s odborovým svazem v Čitě úmluvu, a žádnou
pozitivní odpověď mně nedali. Proto jsem se tím převodem z Čity do Harbinu více
nezabýval. Prohlížel jsem si město důkladněji, informoval se o bytech a způsobu
bydlení, jejich ceně, o cenách různých předmětů a věcí, o kurzech valut atd., abych
si mohl udělat představu, jaká částka resp. jaký plat by byl k existenci rodiny zapotřebí.
Připravoval jsem se k tomu, že po návratu do Čity budu postupně chystat přesídlení
do Harbinu z vlastního popudu jako cizí státní příslušník i bez souhlasu odborového
svazu. Seznámil jsem se tam s mnoha vlivnými lidmi, jak Rusy, tak i cizinci (Němci
a Angličany), kteří mně slíbili po mém příjezdu všemožnou podporu.
Lhůta mé dovolené se pomalu chýlila ke konci a bylo třeba pomýšlet na návrat.
Cestoval jsem na československý pas, vydaný v Moskvě. Jednoho dne, když už má
dovolená měla vypršet, odebral jsem se na sovětský konzulát v Harbinu, abych tam
požádal o vjezdní doložku. Připravil jsem si tři fotografie.
Vyplnil jsem formulář a s pasem předložil úředníku konzulátu. Než jsem z Čity odjel,
vyzvedl jsem si v bance potvrzení, že jsem na dovolené, a to byla má záchrana.
Jakmile na konzulátě zjistili, že nejenže nejsem Rus, ale navíc, že jsem Čechoslovák,
striktně mně odmítli vydat vjezdní doložku. Řekli, že se musí napřed dotázat v Moskvě,
zda mě vůbec mohou do Ruska vpustit. Upozornili mě, že všechny výlohy spojené
s dotazem, jako telegramy atd. musím jim uhradit ve formě zálohy. Nato jsem jim řekl,
že jsem tam zaměstnán, mám dovolenou, která již končí, a musím se vrátit ke své práci.
Současně jsem předložil potvrzení banky, že jsem tam skutečně zaměstnán a nyní na
dovolené a to mě zachránilo. Hned byli samá ochota a za půl hodiny jsem měl vjezdní
doložku i s pasem v kapse. Nabídli mně, abych si koupil u nich jednu akcii Aeroflotu,
zaplatil jsem za ni pět zlatých rublů a koukal jsem zmizet.
Každý, kdo se vracel z Harbinu do toho ráje, obyčejně vezl sebou takové věci, které
v Čitě nebyly k dostání, např. pláště, šatstvo, svetry, botky nebo střevíce, atd., a to
jednak pro svou osobní potřebu anebo jako dárky pro své nejbližší nebo známé.
Rovněž i já jsem měl nakoupeno a vezl kopu různých větších i menších předmětů, části
oděvů apod. v domněnce, že ruští celníci, když začali věci prohledávat a protřepávat,
byli neoblomní a nechtěli některé z nich propustit. Jelikož celní prohlídka se prováděla
těsně před odjezdem vlaku a nebyl čas se s nimi dohadovat, musel jsem vyloučené
věci předat zástupci hotelu, kde jsem přenocoval, a který mě na nádraží doprovázel.
Požádal jsem ho, až některý cestující do Čity pojede a bude moci tyto předměty vzít,
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aby mu je předal. Asi za 14 dní mně všechny věci, které jsem v Mandžurii zanechal,
přivezla úplně neznámá žena. Tak se to muselo dělat, neboť velmi zřídka se stávalo,
aby všechno, co jednotlivec měl sebou, mu ruská celnice propustila. Zvláště se nesměly
vozit knihy, různé časopisy, fotografické aparáty s příslušenstvím. Nepropouštěli též
šatstvo, konfekci, pletené zboží, jako svetry, šály a hedvábí. Člověk si je vždy musel
omotat kolem sebe, nebo se do něčeho obléknout, a na to převlečník, aby aspoň něco
se podařilo propašovat. Ovšem součástky ženské garderoby, když je vezl muž, se
těžko mohly propašovat.

Příprava a odjezd do Číny
Nová ekonomická politika – NEP – v Sovětském svazu připouštěla do určitých
mezí rozvoj kapitalismu, avšak sovětská vláda, opírajíc se o klíčové pozice, vytvořila
podmínky pro jeho úplné odstranění. Byla zavedena v době, kdy státní průmysl nemohl
ještě zásobovat města a vesnice potřebným zbožím. V souvislosti s tím bylo nutno
dovolit soukromým průmyslovým podnikatelům otvírat menší podniky, byl připuštěn
soukromý obchod. Ovšem Dálnovýchodní republiky (DVR) se to tehdy netýkalo, neboť
to byl samostatný demokratický stát. Avšak po přičlenění DVR k ruské federaci se i zde
postupně začínaly měnit poměry k horšímu. Bylo to pozorovat ku příkladu z toho, že
banky nepovolovaly další úvěry soukromým podnikatelům, nepřijímaly jejích směnky
k eskontu, naléhaly na vyrovnání dřívějších pohledávek, a vůbec se dalo soudit, že se
změnou politické situace nastává nová éra a práce se stávala čím dále jednodušší a
méně zajímavá. Toto omezování se začalo provádět až v roce 1924. Když jsem to tak
pozoroval, představil jsem si celou perspektivu aspoň blízké budoucnosti. Řekl jsem si,
že buď tam zůstanu, anebo dokud jsem mlád, podniknu takové kroky, abych se ještě
něčemu přiučil a nakonec získal takovou praxi, která by mně umožnila všude a za
každých okolností najít zaměstnání odpovídající kvalifikaci. Bývaly tam dříve sice
výhledy na ženění s velmi majetnými dívkami, avšak co to bylo platné, když všechny
ty majetky, cennosti a shromažďování kapitálu byly nakonec znárodněny a přešly do
vlastnictví státu. Těm bývalým majetným lidem zůstala pouze žebrácká mošna a hůl.
Nevím, jak při tom novém pořádku dopadl starý Grochovskij, který obchodoval vším
možným en gros; v Mongolsku též skupoval dobytek, který doma nebo cestou výhodně
prodával, a jinak měl plné sklady různého zboží. Semjonovských peněz měl na půdě
plné pytle a nehledě k tomu, že byly úplně bezcenné, byl milionář v pravém smyslu
toho slova. Účetního ani komptoiristu neměl, a záznamy o stavu svého obchodu
vedl osobně a inkoustovou tužkou je zapisoval na dveřích skříní na půdě, na jedné
pohledávky, a na druhé dluhy. Jednou jsem jeho záznamy osobně viděl, když mně
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ukazoval svůj sklad, avšak nevyznal bych se v nich. Ačkoliv jsem byl účetní, inventuru
bych u něho a bez jeho pomoci udělat nedovedl. Měl ohromný dům, v něm plno lidí,
všelijakých bratranců, tetek a vnuků, měl i hezkou dceru na vdávání. Myslím, že je
jakožto buržoazní element nakonec vystěhovali do jiných krajů, neb Rusko bylo a je
veliké a místa všude dost. Jeden občan, který mu často dělal prostředníka při jeho
obchodních transakcích, jménem Šafranskij, známý v místních kruzích elegán, se tam
zastřelil. Byl z toho velký poplach, poněvadž podezřívali, že něco provedl anebo zůstal
někomu větší částku dlužen. Nemohlo se přijít na kloub věci, hledal se důvod, proč si
sám vzal život, avšak jelikož byl svobodný, rodinu ani příbuzné neměl. V zaměstnání
byl oblíben a měl všechno v pořádku, brzy se na tento případ zapomnělo.


Vzhledem k tomu, že moje manželka zůstala u své přítelkyně Lízy Zalevské v Harbinu
v bytě její sestry, provdané Gogvadze, které byly přes léto u nás, a nechtěla se již vrátit,
přistoupil jsem ihned po příjezdu do Čity k uspořádání soukromých záležitostí, neboť
nyní se již stalo nutností, abych se do Harbinu přestěhoval. Měl jsem v hotovosti kolem
tisíce zlatých rublů, které by se nemohly přes hranici vyvézt. Tyto jsem postupně
výhodně likvidoval za červonce, které obíhaly na úrovni se zlatem. I tyto červonce
byly k vývozu zakázány, ale banka je přijímala k převodu, za které se v Číně vyplácel
ekvivalent v místní valutě. Tam se zase mohlo koupit zlato, kterého tam bylo ve
směnárnách dost. Všechno kromě nejnutnějších osobních věcí se muselo buďto
prodat anebo zanechat na místě. Dělali to tak všichni odjíždějící, neboť se v Číně
mohlo všechno levně pořídit.
Dal jsem patřičnou tříměsíční výpověď k 30. červnu 1925. Avšak po uplynutí tohoto
termínu požádalo mne vedení banky, abych zůstal ještě 14 dní kvůli zapracování svého
nástupce. Odhlásil jsem se v odborovém svazu a vyzvedl si o tom potvrzení. Při
obstarávání dokladů setkal jsem se na finanční správě, kde jsem dostal potvrzení o
zaplacení daně, se známou zubní lékařkou, která velmi naříkala na svůj osud. Jelikož
mezitím hranice byla již otevřena, hodlala v nedaleké budoucnosti odjet na západ do
Ruska za svým vytouženým cílem. Byla o 5 let starší (nar. 1886), takže měla co dělat,
aby dohnala, co válkou promeškala.
Čas běžel a přišla doba loučení. Obešel jsem několik dobrých známých, z nichž každý
mně dal nějaké poslání, neb měli všichni v Harbinu příbuzné nebo známé a přátele.
Harbin byl jako čitinská pobočka. Zašel jsem též k mému dřívějšímu zaměstnavateli,
Zabaikalské akciové společnosti, i tam jsem převzal spoustu dopisů. Též ředitel
Mitrofanov, který měl v Harbinu provdanou dceru, mně dal pro ni dopis a vzkaz, který
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mně později byl velmi užitečný. Když jsem vykonával tuto společenskou povinnost a
chystal se již domů, vyřítil se z jednoho dvora v postranní uličce pes a zakousnul se
mně do lýtka, spíše mně prokousl kalhoty. Ranku jsem potřel jódem, a to byla celá
prevence. Z banky jsem definitivně odešel 14. července 1925. Na nádraží mě přišel
vyprovodit zaměstnanec banky, bývalý notář Racevič-Stanevič, který mě požádal,
abych objednal a zaplatil pro něj zasílání jednoho harbinského časopisu.
Opatřil jsem si jízdenku II. třídy mandžuského rychlíku. To byla lepší třída, asi jako u
nás I. třída. V kupé byli dva Němci a jedna dáma Lotyška. Cestou jsem se připravoval
na celní prohlídku, která se u Rusů prováděla dosti přísně. Ruské peníze, ježto se
nesměly vyvážet, jsem žádné neměl; měl jsem s sebou jen převodní poukaz na
červonce, což bylo úplně legální. Dále jsem vezl kolekci stříbrných rublů, s kterou jsem
se za žádnou cenu nechtěl rozloučit; pak jsem měl flétnu a noty, kteréžto věci se rovněž
přes hranici nepropouštěly. Svůj převlečník jsem schoval pod polštář v naději, že tam
celníci hledat nebudou. Dále jsem měl nějaké potraviny na cestu, jako veku chleba,
salám v celku, olejovky a jahodovou zavařeninu v nádobě z březové kůry, které se tam
říkalo „tuiz“. Po příjezdu do pohraniční ruské stanice Odpor, nyní Zabajkalsk, vzdálené
asi půl kilometru od čínské stanice Mandžurie, přišli ruští celníci a začala prověrka pasů
a věcí. Cizince prohlíželi povrchně, avšak mne, když zjistili, že jedu z Čity, důkladněji.
Především se dotazovali, zda vezu zlato, stříbro nebo diamanty. Odpověděl jsem, že
mám několik stříbrných lžíc. Požádali, abych jim půjčil nůž a lžíci. Nožem rozřezali na
kousky chléb a salám, olejovky otevřeli a prohrábli, zavařeninu několikrát lžící pročísli,
zda tam nemám skryto zlato nebo diamanty. Od zavařeniny jsem měl ruce úplně
umazané. Na polštáři se objevila jedna část flétny, neboť při manipulaci s prohlídkou
věcí z kapsy vypadla. Vzali jí do ruky a tázali se, co to je. Řekl jsem, že je to část
flétny, proto chtěli vidět i ostatní dvě části, které jsem musel ukázat, načež se zeptali,
zda já na ni hraji. Když jsem přisvědčil, flétnu mně tedy ponechali. Nyní přistoupili
k dalšímu hledání. Zvedli jeden polštář a ejhle, tam ležel můj uschovaný pytlík se
stříbrnými rubly. Na dotaz, zda patří mně, odpověděl jsem, že ne, jelikož již před
prohlídkou jsem prohlásil, že ani zlato nebo stříbro, kromě několika lžíc, nemám.
Obsah sáčku tedy konfiskovali. Kdybych se byl přiznal, nevím, jak by to se mnou
dopadlo, a riskovat to určitě nestálo za to. Přítomní v kupé cizinci žasli nad počínáním
sovětských celníků a jeden z nich, Němec, se na jejich adresu vyjádřil, řka: „Meine
Herren, so was hab ich in meinem Leben noch nicht gesehen.“ Byl jsem již rád, když
odešli a dali vlaku zelenou, a za chvíli jsem se ocitl na čínské půdě. Chtěl bych se
zmínit, že vyjíždějící ženy kontrolovaly uniformované ženy ještě důkladněji. Odvedli je
do zvláštní místnosti, kde jim prohlížely účesy, podprsenky, pochvy a strkali tam prsty,
zda tam nemají ukryty diamanty.
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Z mých potravin se nedalo nic konzumovat, všechno bylo ohmatané, okoralé a
umazané a slepené od zavařeniny. Ve stanici jsem to všechno vyhodil a musel si
pořádně umýt ruce a očistit se. Divil jsem se tomu množství lidí, které z toho ráje
odjíždělo; muži, ženy a děti, většinou bez velkých zavazadel, což bylo na tu dobu to
nejlepší. Za nějakou hodinu, jakmile skončily formality, dostal každý cestující nazpět
svůj pas, nastoupili jsme do čínského vlaku a odjeli na východ. Cestou přistupovali
většinou Číňané. Všiml jsem si, že někteří měli uprostřed jejich tradiční čepičky
červenou bambulku, jakoby červenou látkou potažený knoflík. Říkalo se, že to nosí
jen náčelníci nebo vyšší hodnostáři, a lidé, kteří je až do vozu doprovázeli, se jim při
odchodu hluboce klaněli. Do Harbinu jsme přijeli na druhý den odpoledne. Než jsme
si zařídili byt, ubytoval jsem se přechodně v přístavní části města v hotelu Evropa. Ve
městě se dalo všechno a levně nakoupit. Své červonce jsem vyměnil za japonské yeny
v kurzu 1 červonec (10 rublů) za 11,80 yen, tedy kurs nad očekávání velmi výhodný,
takže jsem převodem nic neztratil. Americký dolar stál tehdy asi 2,10 yenů, avšak
nespekuloval jsem, to jsem zkoušel až později.
[Není zde o tom zmínka, ale 1. 8. 1925 se narodil první syn
Karel Arnold. Takže to vypadá, že
během celého těhotenství nebyl
otec přítomen, protože pracoval a
vyřizoval záležitosti v Čitě, během
doby, kdy manželka byla v Harbinu
v jiném stavu.]
Abych měl jistotu, že budu mít práci,
zašel jsem k řediteli Dálnovýchodní
banky se informovat, zda by mě
nyní mohli zaměstnat. Ředitelem byl nějaký mladší a
sympatický člověk, jmenoval se Boriskin, který mě po
krátkém rozhovoru s ohledem na moji práci v čitinském
oddělení angažoval s platem 280 yenů měsíčně, ovšem
přesčasy se neplatily a práce musela být každý den
zakončena. Vyžadovala-li práce více času, chodilo se ještě
odpoledne nebo večer, dokonce i v neděli nebo svátky bez
náhrady. Úřední hodiny byly od 9 do 15 hodin, pokladní od
9 do 13 hodin. Plat byl mnohem větší než jsem měl v Čitě,
který se rovnal podle kursu rubl 2,56 za 1 US$, asi US$ 50, kdežto zde to vycházelo
asi na 135 amerických dolarů. Nabízené místo jsem přijal, abych s tím již neměl žádné
starosti.
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Pobyt a zaměstnání v Číně
V první části mých pamětí byla zmínka o tom, jak s přechodem administrativy železnice
do čínských rukou bývalí členové ruské policie se oblékli do čínských stejnokrojů a
přestoupili do služeb čínského státu. Několik jich bylo zaměstnáno u městské policie a
vedli tam agendu cizích jakož i ruských státních příslušníků, kteří měli v Harbinu trvalá
bydliště. Každý Rus nebo cizinec, který zamýšlel tam zůstat, se musel na policii ohlásit,
vyplnit dotazník se žádostí o povolení provozovat tam nějakou činnost, např. obchodní,
lékařskou atd. Tento dotazník dostal do rukou ruský revizní úředník, který po
přezkoumání všech údajů vyžadoval písemnou záruku nějakého jim známého a
majetného místního občana (Поручительство). Požádal jsem jednoho známého,
který byl účetním v továrně na cukrovinky „Victoria“, aby mně tento doklad podepsal.
Ukázalo se, že pro úřady neměl žádnou cenu, neboť byl podepsán zaměstnancem,
který nic nemá a tudíž nemůže za někoho hmotně ručit. Proto jsem se pak obrátil na
příbuzné řed. Mitrofanova, kterým jsem přivezl dopis, s prosbou, aby se za mne zaručili.
Měli na hlavní třídě velký obchod a velmi ochotně mé prosbě vyhověli, a na policii jejich
záruku akceptovali. Byla to pouhá formalita.
Na novém pracovišti mně svěřili vedení akreditivů, kteréžto oddělení se teprve začínalo
rozjíždět. Do mého příchodu byl vydán pouze jeden akreditiv na Hamburg, proti
odeslání do Harbinu různého zboží. Klientem byl místní Němec – Waldemar Grauding,
který pak z města zmizel a došlé pro něho zboží neproplatil. Jelikož takto přepravované
zboží se před proplacením v Hamburgu nekontrolovalo, neboť vše záleží na solidnosti
a důvěře zúčastněných partnerů, byla banka poškozena. Zboží nikým nevykoupené
zůstalo bance, která pak prodejem tohoto zboží měla pokrýt dlužnou částku. Zboží
však bylo méněcenné, takže banka utrpěla ztrátu. Z té podstaty jsem si tenkrát koupil
holicí strojek, který používám až podnes.
Kromě zaměstnání v bance jsem ještě ve volných odpoledních nebo i večerních
hodinách vedl účetní knihy firmě B. Gassman & Co., dovoz hodinek, křišťálového skla
atd. Společníkem firmy byl nějaký Leo Rosenberg, který měl stále bydliště v Berlíně
a v Paříži. Ten zboží v Evropě a hlavně ve Švýcarsku nakupoval, odesílal do přístavu
Dairen (Dalny) a odtud se převáželo po železnici do Harbinu. Za nakoupené výrobky
vydával a podepisoval směnky, které továrníci v bankách eskontovali. Stržené peníze
za došlé zboží se zase odesílaly šeky do Paříže, jimiž L. Rosenberg dříve vydané
směnky proplácel, a tak se kolo neustále točilo.
V Šanghaji měla firma filiálku, která však pracovala od deseti k pěti, a to zásluhou
synovce B. Gassmana, který tam byl vedoucím. Nesčíslněkrát jsem šéfa upozorňoval,
aby filiálku likvidoval, než bude pozdě, ale pořád se mu do toho nechtělo. Stále tam
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posílal větší partie zboží, avšak nevím o případu, že by ze Šanghaje přišel někdy
nějaký peněžní poukaz. Abych též řekl o této firmě něco bližšího, B. Gassman, jako
zlatník a hodinář, měl v Irkutsku velký obchod klenoty a hodinkami. Za carské vlády
byl přísežním znalcem v oboru zlatnictví, prováděl nákup surového zlata pro státní
pokladnu a měl dokonce svou laboratoř. Jisté je, že při takovém obchodě a obratu
si našetřil nebo nakoupil pro sebe nějakou partii zlata. Když československá vojska
projížděla Irkutskem a bylo již zřejmé, že město obsadí sovětská armáda, poslal část
svého zlata, bylo prý toho 10 kilogramů dukátového zlata, se svým synovcem do
Harbinu, a jak se sám vyjádřil, jedině jemu prý mohl důvěřovat. Zanedlouho nato pak
sám se svou ženou (děti neměli) odjeli za ním a vezli též nějakou partii zlata, kterou
do Harbinu v pořádku přivezli. Avšak když se sháněl po zlatu poslaném dříve, nemohl
synovce nikde najít. Když ho pak po dlouhém hledání a pátrání konečně našel a
dotazoval se po zlatu, synovec mu na to odpověděl, že žádné zlato od něho nepřevzal.
A tomuto člověku, známému ve městě hýřilovi, svěřil vedení obchodu v takovém městě
jako Šanghai. Tam obchody toho druhu vydělávaly až 300% a naše filiálka byla stále
pasivní. Nakonec přece jen obchod tam zrušil, avšak hrozně na to doplatil. To mu
bylo ještě málo. Obchod přestěhoval do větších místností do ulice Mostovaja, začal
prodávat na úvěr i mimo město, též do Mongolska, a pak si musel najmout ještě
jednoho Číňana, který chodil ke klientům a vymáhal dluhy.
Účetnictví jsem mu vedl k úplné spokojenosti a byl jsem mu nápomocen i radou.
Asi po 1 ½ roce, jelikož jsem byl prací v bance stále více zaměstnán, musel jsem toto
zaměstnání opustit. Byl tam jeden Čech, nějaký Hrdlička, který vlastnil pletařskou
dílnu, a ten převzal vedení knih. Znal jsem ho pouze od vidění, osobně ne. Byl prý
legionářským důstojníkem. Někdy jsem se šel k nim podívat, chvíli poseděl, pohovořil
a vypadalo to, že byli s účetním spokojeni. Avšak jednou pan Gassman musel na
nějakou dobu z města odjet, zdá se mně, že do Dairenu, kde s jeho zásilkou hodinek
vznikly na tamní celnici nějaké nesrovnalosti. Formality tam vyřizoval jeho dopravní
agent Diatlovickij, který na celnici předložil účty prý neodpovídající hodnotě zboží a
celnice je nechtěla uznat za pravé. Mnozí obchodníci předkládali někdy, když to šlo,
faktury na zboží se zlevněnou hodnotou, aby clo nebylo příliš vysoké a zboží bylo do
prodeje levnější. Proto odjel do Dairenu obhajovat pravost faktur, neboť celnice tvrdila,
že zboží má dvakrát větší cenu než vykazují faktury. Před odjezdem vydal své
manželce paní Sofii G. plnou moc, která pak podepisovala všechny peněžní a jiné
doklady. Tento pan Hrdlička využil nepřítomnosti šéfa a vystavil směnky, na kterých
padělal podpis paní Gassmanové. Ona neměla vypsanou ruku a podepisovala se
jednoduše, skoro krasopisně bez všelijakých kudrlinek, takže její podpis se dal lehce
napodobit. V bance, byla to „The National City Bank of New York“, úvěr firma měla a
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tudíž vydané jakoby firmou směnky eskontovala, výnos mu banka vyplatila, avšak
peníze do pokladny neodevzdal, nýbrž si je ponechal.
Když však nastala doba splatnosti směnek, šéf dostával od banky oznámení s
upozorněním, aby ve stanovené lhůtě směnky zaplatil. Divně se na to díval a myslel
si přitom, že to asi bude omyl, neb nikdy žádnou směnku nebo směnky nikomu nedával
a nepodepisoval, a jeho manželka za jeho nepřitomnosti také ne. Šel se proto do banky
informovat, a tam mu ukázali celý svazek jeho směnek. Při této příležitosti se zjistilo,
že směnky, resp. podpis manželky pana Gassmana, falšoval náš pan Hrdlička. Od té
doby se u firmy již neukázal a snad druhý den se v městském parku zastřelil. Podle
československého pasu, který měl u sebe, se zjistila jeho totožnost. Psalo se o tom
v místních novinách „Rupor“, kde byla zveřejněna i jeho fotografie. Zůstali po něm
vdova a syn, kteří pak navštěvovali v Harbinu Čechy žijící a nabízeli ke koupi různé
věci, aby se nějak uživili.
Pan Gassman si mně stěžoval, jak prý se mu odvděčil za to, že mu za jeho
nepodařenou práci dobře platil. Směnky proplatit musel, neb nedalo se nic jiného
dělat, a celou částku odepsal na ztrátu. O jaký obnos se jednalo si již nepamatuji.
Zůstal bez účetního a říkal, že již nikomu nevěří, kdyby to byl zase člověk, kterého
nezná. Moc mě prosil, abych mu knihy přivedl do pořádku, aby měl přehled, co ještě
má. Musel jsem mu vyhovět; udělali jsme inventuru, staré účetní knihy, ve kterých se
mohl vyznat jen pan Hrdlička, jsme odložili stranou, stejně by se v nich nikdo nevyznal
a vyšly by na světlo třeba i jiné podvody. Byla by to zbytečná ztráta času. Zkrátka
začal jsem u firmy pracovat znovu, zavedl zbrusu nové účetní knihy a spočítal všechna
aktiva i pasiva a sestavil bilanci, kterou jsme po několik večerů podrobněji rozebírali.
Za první rok odpracovaný v bance mně příslušela jednoměsíční dovolená, za kterou
jsem dostal zaplaceno. Banka měla v blízkém rekreačním středisku „Erczendjancze“,
které zároveň bylo lázeňským místem, velkou dvouposchoďovou vilu. Byla tam zřídla
minerálních vod a pěkná lázeňská budova, kde se léčily srdeční choroby. Banka mně
nabídla ve vile jeden pokoj a protože ve městě bylo nesnesitelné vedro, odvezl jsem
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tam manželku s ročním dítětem. Vypravili jsme se jednou v neděli ráno vlakem.
Opatřil jsem jízdenky 1. třídy, abychom, i když v neděli býval nával, dostali místo
k sezení. Avšak cestujících bylo mnoho a místa všechna obsazena. Při kontrole
jízdenek se ukázalo, že všichni pasažéři měli legitimace, neb byli zaměstnanci dráhy,
kteří jeli bezplatně, a jedině my jsme měli zaplacené jízdné. Obrátil jsem se na
průvodčího s dotazem, zda máme právo na místa k sezení, když jsme jediní, kteří
jízdné zaplatili. Museli nám místa uvolnit. Bylo horko, ve vagoně to protahovalo, neb
okna byla otevřená, a na mou prosbu, aby okna zavřeli, neb je tam malé dítě, nikdo
nereagoval. Cesta trvala asi 2 hodiny a měli jsme obavy, zda to dítěti neuškodí. Večer
jsem odjel zpět do města a za dva dny se vrátila i manželka s dítětem, které od průvanu
ve vlaku dostalo zánět průdušek. Pobyla s ním doma několik dní. Lékař navrhl, aby se
mu kromě léků přikládaly náplastě z hořčičné mouky a byla by účinná i aplikace baněk.
To byl starý ruský způsob, kterým se měla v těle rozproudit krev. Dělalo se to tak, že si
odborník připravil několik baňatých skleniček se širokým otvorem, do kterého se napřed
zasunula malá louč s ohněm, aby se vzduch prohřál, a pak se otvorem baňky přiložily
na záda. Baňky přilnuly k tělu a celá tato procedura trvala 10 minut. Po sejmutí zůstaly
na kůži červené kruhy, které za hodinu zmizely. Asi za pět dní byl katar vyléčen a
odvezl jsem rodinku opět do letoviska, avšak ve všední den. Nastoupili jsme o něco
dříve již v seřaďovacím nádraží do jídelního vozu, kde bylo pohodlné sezení, skoro
nikdo tam nebyl, takže jsme nerušeně a pohodlně dojeli až na místo.
Okolní krajina byla kopcovitá a hustě zalesněná. Tenkrát se tam jednou v neděli, když
jsem tam právě byl na návštěvě, přihodil vzrušující incident. Všude v mandžuských
horách a lesích se potulovaly bandy ozbrojených lupičů – chunchuzů, kteří měli ve
městě své špehy, vyhledávající oběti, aby je nebo jejich děti unesli a požadovali za ně
nehorázné výkupné. Policie a vojsko byly proti nim bezmocné, neboť výprava za nimi
by byla velmi nákladná, bylo by zapotřebí hodně peněz, a ty nechtěl nikdo obětovat.
Ve vedlejší vile bydlel jeden bohatý lékárník z Harbinu – Kofman – který byl vyhlédnut
jako oběť. Lupiči vyslídili, kam odjel a kde bydlí a jednou v neděli odpoledne asi ve 4
hodiny přišli do vily, aby ho odvedli do lesů. Jelikož Číňané se dobře nevyznali v bílých
tvářích, sebrali omylem chudého obchodního příručího, který rovněž v té vile i s rodinou
bydlel, a odvedli ho do lesa vzdáleného pouhých 50 metrů, a tam s ním zmizeli. Místo
pro to bylo jak stvořené, málo obydlené, široko daleko lesy a hory, ba i chaty byly
všechny v lese, takže únosci měli krytá záda a nikdo se neodvážil je pronásledovat.
Tou dobou, když se tato událost stala, sedělo nás na naší verandě několik osob a
uslyšeli jsme hrozný křik a nářek a dokonce několik výstřelů. Když jsme vyšli na polní
cestu za naší chatou, zahlédli jsme již z dálky skupinu ozbrojených Číňanů, jak někoho
odvádějí směrem k lesu. O nějakém pronásledování nemohlo být řeči, neměli jsme
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zbraně a policie tam nebyla, a i kdyby byla, jistě by otálela a váhala, a nechtěla by s
tím mít nic společného. Lékárník, na kterého měli chunchuzi spadeno, nebyl naštěstí
přítomen, a proto to za něho odnesl jiný. Chunchuzi drželi toho zajatce celý měsíc.
Měnili prý neustále svá stanoviště, chodili vpřed i vzad, aby zakryli stopy, nedávali mu
skoro nic jíst a to co předkládali, nebylo k jídlu. Spalo se v přírodě, noci byly chladné,
a často pršelo. Když ten člověk jim dokazoval, že nic nemá, čim by se mohl vykoupit,
a když se chunchuzi přesvědčili, že se zmýlili, nakonec ho po měsíčním zajetí propustili.
Podobné případy se stávaly i ve městě. Např. ukradli dítě z kočárku, které maminka
špatně hlídala, nebo odvedli dítě, které se vracelo ze školy apod. Proto školáky vždy do
i ze školy doprovázeli dospělí. Jeden obchodník lahůdkami, jistý Tarasenko, byl držen
14 dní ve sklepení a musel zaplatit výkupné, než ho propustili. Syn majitele hotelu
„Modern“ na hlavní třídě, znamenitý pianista, sotva se vrátil z Francie, byl napaden na
ulici, násilím vsazen do auta a odvezen neznámo kam. Otec boháč, známý lakomec,
nechtěl výkupné zaplatit, proto synovi uřízli ucho. Mohl bych vyprávět celou řadu
podobných příhod.
Bydleli jsme v japonském domě na 6. linii (Ljucho-lu), který byl prostorný a čistý.
Z Evropanů tam bydlely jen 3 rodiny, ostatní obyvatelé byli Japonci. Mívali jsme
služebné Rusky, které jsme dosti často měnili, neboť většinou byly nevyhovující.
Zaměstnávali jsme jednu, která při úklidu nebo mytí nádobí se oblékala do lepších
šatů a brala na hlavu klobouk. Museli jsme se tomu smát. Když jsem přicházel
z úřadu, šel jsem vždy napřed do koupelny umýt si ruce. Náš kluk K. Arnold to
zpozoroval, a když mě zahlédl ve dveřích, již běžel do koupelny a podával mně
ručník. Okolí našeho domu nebylo zrovna lákavé; naproti byl nějaký velký dvůr se
stájemi pro hovězí dobytek. Nikdy dříve jsem si toho nevšímal, ani mě to nezajímalo.
Až jednou v teplý sluneční podzimní den jsem byl doma, snad byla neděle nebo svátek.
Vyšel jsem s naším hochem na procházku. Vedl jsem ho za ruku, bylo mu snad něco
přes dva roky. Když jsme šli kolem té farmy nebo dvora, kde vrata byla stále otevřena,
tu znenadání se vyřítil z vrat solidní býk a namířil si to přímo proti nám. Když ten býk
byl již na dosah ruky a bylo vidět, že nás chce nabrat na rohy, neb měl hlavu při zemi
a chystal se k útoku, nemohli jsme se v ten okamžik nikam skrýt, ba ani nebylo kam.
Uchopil jsem chlapce do náruče a obrátil se k býku zády, neboť nic jiného mně
nezbývalo. Býk se dlouho nerozhodoval, co má udělat, vzal mě i s hochem, kterého
jsem stále držel, na rohy. V ten moment jsem měl dojem, že sedím hezky mezi rohy
jako někde v křesle, ovšem neměl jsem tušení, co bude ten býk s námi dělat. Ten
nás pořádně nadzvedl a mrštil s námi dopředu. Letěli jsme obloukem s výšky asi
1 ½ metru, rovnováhu jsem při tom neztratil a dopadl jsem na štěstí na chodidla,
i s chlapcem, takže se nám nic nestalo. Zvíře uteklo někam na stranu, ani jsem
nepozoroval, co provedl dál. My jsme se ihned z toho místa vzdálili, abych se
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prohlédl, zda nejsem poraněn. Nic jsem na sobě neshledal, jen jsem zjistil, že jsem
měl roztržené úplně nové kalhoty od černého obleku, které byly již k nepotřebě. Mnoho
kolemjdoucích lidí vidělo tuto scénu, avšak nemohli nám nijak a ničím pomoci; odehrálo
se to v několika okamžicích. Když jsem pak šel k majiteli toho dvora si stěžovat, a
ukázal mu kalhoty, krčil jen rameny a škodu mně nenahradil. Od té doby byla vrata
do dvora vždy pevně uzavřena, aby se podobný případ někdy neopakoval.

Bankovní agenda
Práce v bance byla velmi zajímavá a bavila mě. Mé oddělení se rozrůstalo, měl jsem
tři pomocníky, kteří uměli anglicky, avšak spolehnutí na ně nebylo, neboť neměli jistotu
v počtech. Doklady a cenné papíry jsme ukládali do příruční schránky, která se po
skončení úřadování odnášela a zamykala v hlavní pokladně. Jednou, když všichni
odešli a zůstal jsem sám, připravoval se rovněž k odchodu, zpozoroval jsem pod stolem
jednoho z pomocníků nějaký papír. To už byly uklízečky v místnosti. Zvedl jsem ten
papír a dívám se na něj, co to je; byla to směnka na půl milionu yenů, kterou nám
předala firma L. Zikman jako záruku na objednávku jutových pytlů našim prostřednictvím z Indie. Tento cenný dokument musel pomocník vytrousit, aniž by o tom věděl.
Od té doby jsem vždy před odchodem z kanceláře prohlížel místnost, není-li někde
pohozen nějaký třeba jiný důležitý dokument. Zahraniční banky, s kterými náš ústav již
dříve uzavřel smlouvy, vydávaly nebo otevíraly našim prostřednictvím akreditivy třeba
na celé vlaky sojových bobů, které se z Mandžuska vyvážely hlavně do evropských
přístavů. V Mandžusku to byla hlavní zemědělská plodina; boby se odesílaly v nových
jutových pytlích, a na každém nádraží po celé trati byly připraveny ohromné pyramidy
této plodiny, čekající na odvoz. Na export musely boby být prověřené (обезличенные),
to znamená, že se z každé partie vytáhl z pytle prostřednictvím zvláštní lžíce vzorek,
který se v laboratoři zkoušel, zda vykazuje požadované procento oleje. V sezóně s
tím byla ohromná práce; olej pro domácí trh se vyráběl lisováním bobů v místních
olejnách a zbylé pokrutiny se pak vyvážely většinou do Japonska, kde sloužily jako
krmivo. Dále se vyvážely i jiné obiloviny, jako proso, pšenice, ječmen, kukuřice, rýže,
mák, podzemnice olejná, pak tabák, bavlna a jiné.
Pro export obilovin bylo zapotřebí statisíce nových jutových pytlů, které vývozci
objednávali z Indie naším prostřednictvím, a my zase přes japonské banky, které měly
v Indii filiálky. S touto prací souvisely i poukazy jakož i nákup a prodej cizích valut.
V Číně měl každý kraj svoji vlastní měnu, říkali ji též dolar, např. v Harbinu harbinský,
v Tientsinu zase tientsinský, dále pak šanghajský, kantonský, hongkongský atd., a
každý z těch dolarů měl jiný kurs. Cizí valuty, jako libry sterlingů nebo australské libry,
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potom indické rupie, jsem přepočítával hravě na papíře bez tabulek a bez stroje, že
se mně nemohl nikdo rovnat. Na vývozu se začínali podílet i Číňané, kteří do této
doby neměli o tom ani potuchy a ztráceli tak rozdíly zisků, které zůstávaly agentům
a překupníkům, majícím spojení se zahraničním trhem. Největším vývozcem obilovin
byl sovětský „Exportchleb“, který míval zafrachtované celé lodě. Železnice počítala
dopravné ve zlatých tarifních rublech, které měly zvláštní kurs proti místní valutě a ten
se mohl každodenně měnit.
Velmi rozšířený byl vývoz kožešin, kůží a kožek, neboť všelijaké zvěře tam byla hojnost.
Mezi hlavní druhy patřily lišky křížové, pálené, modré a bílé, potom hranostaje, lasičky,
šedé i načervenalé veverky, jezevci, rysy, vlci, zajíci, koníci (pony hides) a svišti
(marmot skins). Pro účely automobilismu též kůže divokých psů, kterých v stepi Gobi
pobíhalo tisíce. Zahraniční banky v New Yorku nebo v Londýně, i v Lipsku, kde byl
odjakživa soustředěn obchod kožešinami, vydávaly na žádost tamních dovozců a ve
prospěch svých agentů nebo exportérů v Mandžusku akreditivy. To se dělo ponejvíce
telegraficky a prostřednictvím některé harbinské banky, podle toho, s kterou bankou
byly v obchodním spojení. To proto, že každý telegram kromě obvyklých údajů o zboží,
dodací lhůtě a jiných obsahoval nejdůležitější složku, a to výši obnosu v dolarech nebo
librách. Tento poslední údaj si místní harbinská banka mohla překontrolovat jen pomocí
šifer, které musely být jak naší, tak i zahraniční bance známy. Stávalo se někdy, že
peněžní částka při rozšifrování nesouhlasila, a muselo se telegrafovat zpět, že šifry
nesouhlasí a žádat o opravu.
Vývozce, obdrževší oznámení kterékoliv banky o vydaném v jeho prospěch akreditivu,
jehož obnos býval udán v amer. dolarech nebo librách sterlingů, musel kožky anebo
i jiný druh zboží nakupovat u lovců nebo překupníků a platit jim místní valutou, tedy
musel si tuto opatřit. Proto mohl, když byl výhodný kurs, kterékoliv bance na předložení
bankovního oznámení, dolary nebo libry, které za odeslané zboží obdrží, již před
nákupem zboží prodat za místní yuany. Tato transakce byla potvrzena valutním
kontraktem, a klient mohl banku požádat o vyplacení zálohy, když neměl své vlastní
peníze. Exportér, ačkoliv ještě kožešiny nenakoupil, již věděl, kolik za celou partii zboží
obdrží. Podle toho si mohl vykalkulovat ceny, které může při nákupu platit a bez rizika,
že by prodělal, nakupovat. Nemusel tudíž čekat, až bude mít celou zásilku pohromadě
nebo až předloží bance odesílací doklady, jako konosament nebo poštovní stvrzenky; to
by bylo ohromné riziko, neboť by se mohlo stát, že v ten okamžik, když dolary nebo libry
bude prodávat, bude kurs pro něho málo příznivý, a místo, aby měl zisk, mohl by mít
ztrátu.
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Nikde na světě se podobné obchody nepraktikovaly, jen na Dálném východě, neboť zde
byla celá řada peněžních systémů a pouze prodejem nebo nákupem valut se mohly jak
peněžní ústavy, tak i obchodníci, vyhnout nepřevídaným ztrátám. Uvedu jiný příklad,
který dokáže, že takové operace byly přímo nezbytné. Řekněme, že nějaká americká
banka otevřela v Číně svou pobočku. Banka má základní kapitál v amer. dolarech a
má k dispozici pět milionů dolarů. V místě, kde má úřadovnu, nejsou americké dolary
běžné, avšak obíhají a obchody se uzavírají v místní čínské měně. Podle plánu má
banka v úmyslu financovat místní export nebo průmysl a na to potřebuje čínskou valutu,
kterou doposud neměla. Proto banka prodá na burze pro začátek třeba milion dolarů
a obdrží za ně ekvivalent v místní měně a může začít obchodovat. Bude-li potřebovat
více, prodá další dolary. Aby neztratila na kurzu, uzavře ihned s některou bankou
valutní kontrakt třeba na 3 měsíce, kterým zase dříve prodané americké dolary odkoupí
proti čínské měně, a to proto, aby v důsledku někdy velkého kolisání kurzů na kapitálu
nic neztratila. Tento druh valutních kontraktů mezi bankami se nazýval „change over“,
a banka se zabezpečila, že po skončení financování určitého druhu obchodu zaplatí
určenou kontraktem částku v místní měně a dostane za to své amer. dolary zpět.
Je nutné se zmínit o tom, že banka prodávající americké dolary je v Číně nemá, ty má
v New Yorku. Proto, když je v Číně prodává, dá do New Yorku telegrafický příkaz, aby
částka, kterou prodala, byla zapsána k dobru té banky, která je koupila, na její běžný
účet u kterékoliv americké banky. Podobně se to dělalo i s librami, yenami, rupiemi
atd., které zase obíhaly v Anglii, Japonsku, Indii atd.
Způsob, jakým se nakupovaly kožešiny, byl asi takový: agenti se rozjížděli po celém
kraji, navštěvovali speciální kožešinové firmy nebo soukromníky, kteří je skupovali
přímo od lovců. Před nákupem se zboží muselo napřed roztřídit podle kvality, neb
každá kožka je jiná, a jinak by nemohla být určena cena. Při třídění se dělaly hromady,
kam se odkládaly zvlášť kožešiny prvotřídní, prostřední kvality a méněcenné. Za
celou partii se pak stanovila průměrná cena, která nikdy nesměla převýšit cenu, kterou
vývozce měl již předem přibližně a podle propočtu odhadnutou. Nakoupené zboží se
sváželo do skladu třeba od několika různých dodavatelů a spočítala se jeho celková
hodnota. Teprve ve skladu se zboží třídilo pro export podle prodejních podmínek,
například: svišť se prodával po $1,20 za kus při následujícím sortimentu: marmot skins
– extra large 30%, large 35%, middle-sized 20%, small 10%, kotel (to jsou mladé, které
se počítají dva za kus) 5%. Nebo koníky (pony hides): moiré 30%, I.s. 25%, II.s. 20%,
III.s. 15%, goliak (třeba bez vlasu) 10%. Třídění muselo přesně souhlasit, jinak mohla
být reklamace. Banka zboží před odesláním nekontrolovala, zda sortiment odpovídá
podmínkám prodeje, to byla záležitost odesílatele a příjemce, kteří si navzájem museli
důvěřovat.
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Současně s předložením dopravních dokladů, kterými byly faktury, specifikace,
konosamenty nebo poštovní stvrzenky a pojistky, nebo když byly žádany i „konzultární
invoicy“, odesílatel vystavil na zahraniční banku trattu (documentary draft), a to na
obnos faktury, kterou místní banka proplatila v místní měně podle valutního kontraktu,
strhla si ev. dříve vyplacenou zálohu. Všechny tyto papíry odeslala svému
korespondentu do New Yorku, Londýna atd. na inkaso na základě doložky, která bývá
v každém akreditivu a zní asi takto: „We agree with bonafide holder that every draft or
drafts issued in accordance with conditions of this Letter of Credit will be accepted and
duly honored by us.“
Při své práci jsem se stýkal s vlivnými obchodníky, kterým jsem někdy
v komplikovaných případech i poradil. Byli to kromě Evropanů i čínští obchodníci.
Čínská firma málokdy patřila jednomu majiteli, tam bývalo více společníků a pro styk
s bankami mívala nějakého šikovného vedoucího. Pamatuji se na obchodní domy, jako
Kun-cho-li, Ta-lo-hsin, Tun-fa-lun, Fu-fun-chao, Juj-czin-de. Číňané k nám chodili rádi,
poněvadž naše firma s nimi jednala jako rovný s rovným, a pokud to šlo, vždy jsme
vyhověli. Každá čínská firma pořádala občas pro naše vedení nebo úřednictvo bankety,
které bývaly obvykle v čínských restauracích, zřídka kdy v evropských. Jelikož nikdo
z nás nebyl zvyklý na jejich jídla, kterých bývalo na takové večeři třeba i padesát chodů.
Museli jsme vždy, když banka dostala pozvání, před odchodem na hostinu losovat.
Adolf Hoffmeister, který si pochutnával v Číně i na pečených vrabcích, by si tam přišel
na své. Jeden náš zaměstnanec, Mr. Greenspoon, měl vždy sebou lahvičku ricinového
oleje a po skončení slavnosti ji vyprázdnil, aby prý v žaludku z požitých dobrot nic
nezůstalo.
Pořadí jídel bylo pro nás nezvyklé. Napřed předložili nějaká pražená jádra, třeba z dýní,
nebo burské oříšky. Potom nějaký sladký krém, pečenou rybu, polévku, ořechy, na to
zase kachnu atd., a tak se to střídalo sladké s kyselým anebo slaným, že jsme ta jídla
skutečně nemohli jíst. Avšak stačilo, když se pokrm jen ochutnal, ostatní si obsluhující
personál odnesl. Jednou jsem náhodou zahlédl číšníka, který nějakým ne zvlášť čistým
hadrem utíral nádobí. Hned mně přešla chuť na čínské dobroty a pak jsem jedl
ponejvíce jen chléb, který zvlášť pro nás koupili, s máslem. Jejich vodka, vyrobená
z prosa nebo gaolianu, se pila horká a protivně páchla, ovšem pokud to bylo možné,
nepili jsme. Hostitelé zpozorovali, že nám ten jejich nápoj nechutná, proto vždy říkali
„sjuj bjaň“ (pokud možno), anebo „kan baj“ (do dna). Když už později byli hodně veselí,
přišla čínská děvčata s hudebními nástroji, hrála, zpívala a tančila jejich národní tance.
Potom celá společnost zasedla k tabuli, hostina se opakovala, podávala se jídla typicky
čínská jako polévka z vlaštovčích hnízd, mořská okurka neboli trepanga, žabí stehýnka,
mořské řasy a mořská kapusta, pečené ryby, žraločí ploutve, srnčí a bůvolí šlachy,
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dušené žáby, pečení bourci, čejčí vejce, napolo vylíhlá vejce kuřecí, bambusové
kořínky, balut (napolo vylíhlá kachní vejce), a jiné. (Salangan – hnízdo mořské
vlaštovky, které Malajci říkají „salang“, se suší a prodává se v balíčcích. Váží 1,5 liber
a obsahují 72 hnízd. Jsou slepeny z drobných rybiček. Člověk má dojem, že žvýká
gumu.) Vrcholným chodem bylo skopové maso, které se vařilo na zvláštních
kamínkách, na vařiči na stole. Když podávali pelmeně, vzpomněl jsem si na první
návštěvu tohoto města, jako legionář, kdy jsem zjistil, že nádivka byla z psího masa.
Samozřejmě, že jsem se tohoto jídla ani nedotknul.
Takové nebo podobné hostiny zase s jinou společností se opakovaly často, avšak nikdy
se nestalo, že by se chtěl někdo z nás dobrovolně zúčastnit, vždy se muselo losovat.
V obchodních kruzích bylo zvykem, že se čínská obchodní elita zúčastňovala slavností
spojených s otevíráním nových obchodů, kanceláří a všemožných úřadoven, bank atd.,
a při té příležitosti se přinášely dary. Obyčejně to byly nástěnné, na hedvábí vyšité
„pano“, různého tvaru a velikosti, které se pak rozvěšovaly na stěnách místnosti místo
obrazů. Každá čínská i evropská kancelář měla těchto nástěnek, na nichž byla vyšitými
hieroglyfy vyjádřena různá blahopřání, celé spousty. Rovněž i v ředitelně našeho
ústavu byla záplava nástěnek s přáním úspěchu a zdaru v našem podnikání.
Před vánočními nebo i velikonočními svátky navštěvovali mě známí čínští obchodníci
a vedoucí větších obchodních domů, aby mně gratulovali k svátkům a zároveň přinášeli
nějaké dary, jako látky na šaty a obleky, cizozemská vína a likéry, různé přikrývky, textil,
hračky pro děti, dokonce i celé šunky. Bylo to velmi dávno a již si přesně nepamatuji,
co ještě jiného přinášeli. Jen vím, že vín a likérů jsme měli plný dolní prostor v kredenci.
Jednou jsem je počítal a bylo tam asi 40 lahví různých velikostí. Víno a likéry jsme
nekonzumovali, ty jsem pak z části rozdal anebo zpeněžil. Na jedny vánoční svátky
jsem dostal tři kýty uzené šunky; několik dní za sebou jsme měli k snídani po vločkové
kaši šunku s vejci (ham and eggs). Nakonec se nám to jídlo zprotivilo a nevěděli jsme,
co s těmi šunkami dělat. Skladovány byly na mrazu, zkazit se nemohly, avšak chuť na
šunku jsme neměli. Proto jsem dvě šunky rozdal (služebné a jiným), avšak jednu jsme
si ponechali pro případ, že by se během zimy potřebovala.

Bydlení a rodinné záležitosti
Měl jsem zájem o lepší a prostornější byt, až se mně podařilo najmout čtyři pokoje
s příslušenstvím na jižní straně města, kam jsme se asi za půl roku přestěhovali. Platil
jsem za tento byt 80 yenů při platu 280 yenů (asi 135 amer. dolarů) nebo 250 zlatých
rublů, tedy asi 29% platu. Uvádím to proto, aby bylo jasno, že pěkný byt stál veliké
262

peníze. Zato živobytí tam bylo ohromně laciné – jížní ovoce skoro zadarmo. Mívali
jsme doma každý den čerstvou bedničku mandarinek a aspoň dvě nebo tři kila banánů
a jablek. V sezóně třešně, meruňky, a broskve velikosti jako menší pomeranče. V bytě
jsme se sami museli starat o vytápění místností jakož i ohřívání vody, neboť ústřední
vytápění tam nebylo; muselo se topit dřívím, které se na podzim anebo i v zimě
kupovalo do zásoby. Šel jsem do dřevařského skladu, vybral si dub nebo klen (bříza
tam nebyla), zakoupil určité množství kubických metrů. Čínští vozkové, kteří poblíže
skladu netrpělivě čekali na výdělek, dříví naložili na vozy, dovezli domů a složili až ve
dvoře u kůlny. Bývalo v jedné partii až 5 plných vozů, totiž asi tolik, kolik se do kůlny
vešlo. Současně se mnou šlo ještě několik dělníků, které jsem cestou najmul, s pilami
a sekerami na řezání a štípání toho dříví. Odměna za dovoz a za práci musela být
sjednána napřed, aby potom nevznikly nepříjemnosti, a muselo se s nimi hodně
smlouvat. V bytě byla dvoje kachlová kamna, a dříví se muselo každodenně z kůlny
přinášet. V kuchyni byl sporák, rovněž na dříví, kde byl boiler a voda se ohřívala i na
koupání.
Byt se nacházel ve zvýšeném přízemí. Dům stál ve
dvoře a před domem byla malá zahrádka, kde jsme
zřídili pískoviště. V pokojích a všude jinde byla podlaha
z prken, natřená barvou do hněda. Do jídelny jsem koupil
americké linoleum, výrobek továrny Armstrong, které se
nádherně čistilo. Vzorek jsem si vybral podle předlohy,
převládala modrá barva. Na zásilku linolea jsem v bance
otevíral akreditiv a vedoucí dovozní firmy mně nabídl, až zboží dostane, abych si přišel
vybrat, co bych mohl potřebovat. Byli jsme pak velmi spokojeni. Linoleum se do jídelny
lépe hodilo než koberec, který se často musel klepat. Když jsme později odjížděli na jih,
chtěl jsem ho vzít sebou, avšak nedalo se od podlahy odloupnout, neboť jsem před
položením linolea na natřenou podlahu zapomněl podložit papír. Jak mně zanedlouho
na to sdělil majitel domu, který byl u nás návštěvou, jemu se
podařilo linoleum od podlahy oddělit a přemístil si ho do
svého bytu.
Ze svého výdělku jsem po dobu asi 10 let posílal své matce,
až do její smrti, každý měsíc – tři, čtyři, někdy i pět liber
sterlingů šekem na Londýn. Podle tehdejšího kursu se jedna
libra rovnala 160 Kč, tedy měla ode mne měsíčně 480 až 800
Kč. Pro srovnání, co si za ty peníze mohla pořídit, uvádím,
že pracující v první republice, např. účetní, měl plat 800 Kč,
tedy to byla podpora velmi slušná. Poněvadž žila dále od
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města a musela se šekem chodit do banky, což pro ni bylo namáhavé, posílal jsem
potom šeky bratrovi do Prahy, který je inkasoval a výnos zasílal matce přímo v
korunách. Z původní částky banka strhovala jen poštovné. Bratr si duplikáty šeků
schovával a jednou mně je ukázal, byl jich objemný balík. Příbuzní mně po mém
příjezdu do ČSR řekli, že matka mně velmi děkovala a též pronesla, že jsem se jí
za všechna starání odměnil.

Zajímalo mě, jak matka se zasílanými penězi hospodařila, neboť to byla na tehdejší
dobu pěkná položka. Proto jsem se jí jednou dopisem zeptal, co si vůbec pořídila.
Odpověděla mně, že si nekoupila ani punčochy, protože jí peníze její dcera (tudíž moje
sestra) Marie, o 12 let mladší než já, vždy vzala a proflámovala. Matka si asi peníze
schovávala doma na určitém místě, třeba ve slamníku, hrníčku, nebo za oknem (to
je můj předpoklad), jak to ve vesnici, kde se při odchodu z domu ani domovní dveře
nezamykají, bývá a nedávala jako starý člověk dobrý pozor. Když pak peníze
potřebovala a šla si je z uschované hromádky vzít, nic tam nenašla. Sestra byla
porodní asistentkou někde v bratislavské porodnici, takže nemusela mít nouzi,
měla výhodné a dobře placené zaměstnání, a přece neměla a neuspořila ani groš.
Z Bratislavy odjela domů, přicházela z flámu v noci, hádala se, házela na matku nádobí,
když ji nechtěla dát peníze, které fakticky neměla. Z mužských doma nikdo nebyl, kdo
by ji zkrotil, a sama matka byla proti ní bezmocná. Provdala se za nějakého Procházku
ze Sobůlek u Kyjova, s nímž měla dceru Svatoslavu; asi jí manželství nevyhovovalo,
proto se rozvedla. Vedla prý rozháraný a hýřivý život; měla potom ještě dvě děti, Josefa
a Aničku, každé s jiným. Aby aspoň ty starší děti nezůstaly osamocené, vzal si můj
švagr, řídící učitel Konstantin Volařík (se sestrou Karolínou), Svatu a Jožku k sobě na
vychování, a jelikož svých vlastních dětí neměli, osvojili je. Sestře Karolíně to dalo
hodně práce přivést si do domu najednou dvě děti. Aničku, o které nic nevím, si
vzali též bezdětní manželé, a rovněž ji osvojili. Kde nyní žije, mně není známo.
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Konstantin Volařík,
řidicí učitel
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Svatoslava studovala na reálném gymnáziu v Brně s vyznamenáním, tamtéž i na
pedagogické fakultě, a než se provdala, byla ředitelkou měšťanské školy v Miloticích u
Kyjova. Po provdání za pana Ježka, bývalého a nedokončeného medika a též učitele
v Miloticích, a v očekávání, že se stane matkou, funkci ředitele převzal její manžel.
Nyní mají už dvě děti. Druhý syn Marie, polobratr Svatoslavy, Josef, byl mladší.
Příbuzní z Vracova, kam ten hoch každoročně jezdíval na prázdniny, mně vyprávěli, že
pořád lezl po střechách domů, prý až na nejvyšší komín, na kole jezdil stoje na sedadle
a prováděl různé jiné akrobatické kousky. Příbuzní měli z jeho jednání hrozný strach,
neb na nich ležela odpovědnost, ale žádné domluvy prý na něj neplatily. Již tehdy
projevoval sklony k akrobacii, takže když dorostl a byl na vojně, dal se k letcům.
Při prvním cvičení seskoku padákem udělalo se mu prý špatně a nemohl seskočit.
Podruhé to již dokázal a zvykl si. Jeho životopis neznám, jen vím, že byl nadporučíkem
u letectva v Mladé, a asi před 3 nebo 4 roky [~1965] se s letadlem, jako vedoucí letky,
při letu z Bratislavy do Mladé, někde u Hodonína na Moravě, zřítil a zahynul. Příčinu
katastrofy neznám. Jeho kamarádi předpokládali, že se mu ve velké výšce udělalo
nevolno, nedovedl se soustředit, což prý je zřejmé z toho, že na radiové dotazy
spoluletících jiných strojů neodpovídal. Pravá příčina nebyla zjištěna. Vždy prý se
chlubil, že se mu taková věc, o které byla právě řeč, nikdy nemůže stát. Právě v ty
dny podepsal úvazek na dalších pět let služby; kdyby byl nepodepsal, nikam by neletěl
a nebyl by snad ani zahynul. Musím zde potvrdit, že sestru hodně finančně poporoval.
Byl ženat a měl jedno malé dítě, syna Milana Volaříka, který se svou matkou žije
(podle dřívějšího sdělení) na adrese: Praha – Kbely – sídliště II/710.
Když se sestra Marie provdala, nebyl doma nikdo, kdo by matčiny úspory z hrníčku
vybíral a tudíž trochu pookřála, opravila domek, koupila si nejnutnější věci, dokonce
koupila krávu a žilo se jí lépe. Držela též drůbež a nějaké prasátko, které se jí málem
nevyplatilo. Podnikaví lidé zjistili, a ve vesnici se nic utajit nedá, že má v komoře maso
a sádlo ze zabíjačky. Všechno jí jedné noci ukradli, neboť vybourali díru ve stěně a ke
dveřím připevnili prý smyčku, aby, až půjde do komory a otevře dveře, se do smyčky,
která by ji uškrtila, chytila. My jsme sice žili též mezi lumpy, ale asi ne mezi takovými,
kteří ukládali o život člověka za kousek jídla. Proto sestra naléhala, aby matka domek
pronajala a odstěhovala se k ní do Holásek č. 193 u Brna. Tam později také zemřela a
je pohřbena v Tuřanech. Sestra Marie byla za Protektorátu nasazena v Německu. Kde
pracovala nebo co tam vůbec dělala, nevím. Při mé návštěvě v Holáskách mně sestra
vyprávěla, že jedné noci ji německá policie přivezla k ní již mrtvou a zdělila, že prý
zemřela v Německu, kde a jak, to prý se neví. Myslím však, že to byly pouhé povídačky.
Přece z Německa, kde zahynulo tisíce takových a podobných, by ji nevezli až do Prahy.
Možná, že zahynula při náletu. Pravdu jsem se nedověděl, a ani sestra Karolína, která
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mě o všem, co jsem zde napsal, informovala, sama víc říci nemohla, neb také nic
nevěděla.


V Harbinu bývala v létě velká vedra. Jezdit do letoviska Erczendjancze bylo velmi
nepohodlné, proto jsem koupil na pěkném místě za řekou Sungari slušnou chatu.

Nebyla účelně stavěná, byla vlastně pro dvě rodiny a musela se proto upravit. Ze
dvou stran zasklené verandy a jeden pokojík, uprostřed kuchyňka. Pokoje jsem nechal
spojit a kuchyň zřídil v malém přístavku. Při chatě byla zahrádka velikosti asi jeden
ár s ovocnými stromy a keři. V chatě jsme bydleli přes celé léto a nikam jinam jsme
nevyjížděli. Řeka tekla v blízkosti chaty, asi 100 metrů, tedy koupání bylo blízko. Přes
řeku, jelikož most pro pěší neexistoval, jsme se nechali, když bylo třeba, převážet na
lodičkách. V bouřlivém počasí se používala motorová loď, která byla stabilní. Mohla
převážet i při silném větru, kdy lodičky měly provoz policejně zakázaný. Koupání tam
bylo nádherné, pláže sice přírodní, avšak s hojností písku. Měli jsme svou lodičku a
často k večeru jsme si vyjeli na objížďku terénu, neb řeka tam tvořila několik menších
ostrovů, kde nebyl tak prudký proud. Při koupání musel být každý velmi opatrný, a
kdo neuměl plavat, nesměl se pouštět daleko od břehu, neboť řeka byla zrádná, což
prozrazovalo množství vírů. O nedělích tam bývalo tisíce návštěvníků, neboť město
leží přibližně na 45. rovnoběžce a bývala tam úžasná vedra a vlhká parna, jako na
jihu Číny. Proto každý, kdo jen mohl, odjížděl k vodě za osvěžením. Jednu neděli
stanovala na levém břehu řeky rodina našeho zaměstnance, vyššího úředníka Kursela,
estonské národnosti. Odpoledne se šli všichni společně koupat, a při koupání, neb
nebylo to poprvé, se jeden o druhého nestaral, a každý se ve vodě šplouchal, jak se mu
líbilo. Když měli koupání dost, jeho manželka s dcerou vyšly z vody na břeh, ohlížely
se, kde je hlava rodiny, avšak nemohly nic zjistit, neboť koupajících tam bylo na sta.
Blížil se večer a rodina, připravená již k odchodu, ho marně čekala; jeho oděv jakož
i jiné rekvizity zůstávaly na místě, což vzbudilo domněnku, že se mu asi ve vodě něco
stalo. Pátrání nemohlo být zahájeno, jelikož se stmívalo. Až druhý den našla říční
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policie jeho tělo v houští poblíž železničního mostu, tedy nedaleko od místa, kde se celá
rodina koupala.
Někdo utonul, jiného zastřelili nebo unesli; cizinec, žíjící v těch končinách, to neměl
nikdy jisté, že se živ a zdráv vrátí domů k rodině. Např. na blízké železniční stanici
Lelin žili přechodně naši známí manželé, kde muž byl odborníkem na pšenici, a přebíral
partii několika desítek vagonů pro export. Při výkonu této práce se nepohodl s Číňany,
kteří se mu chtěli pomstít. Přepadli jeho ženu, která byla sama v bytě, a střelnou ranou
jí poranili nohu. Měla s tím spojený dlouhý pobyt v nemocnici. Jindy zase, když nás
bylo vícero v neděli v kanceláři a bylo již před obědem, připravovali jsme se k odchodu
domů. Z ničeho nic jsme uslyšeli střelbu a samozřejmě jsme byli zvědaví, co se to
venku děje, proto jsme vyhlédli oknem do ulice. Uviděli jsme policisty, kteří se vždy
po každém výstřelu schovali za roh domu. Potom vyšli z úkrytu, dali salvu a zase se
schovali. My jsme nemohli posoudit, zda to jsou skuteční policisté anebo za takové
přestrojení bandité. Zkrátka stříleli na nejfrekventovanější ulici snad do lidí, kteří tam
šli nebo se procházeli, neb několik osob poblíže naší kanceláře leželo na dlažbě,
uprostřed ulice.
Nevěděl jsem, jak se za takových okolností dostanu domů. Vyšel jsem postranními
dveřmi, obešel několik bloků domů, vzdálených od hlavní ulice (název ulice byl
Kitajskaja neboli „Čínská“) a oklikou jsem se šťastně vrátil domu. Co se vlastně stalo,
jsme se nemohli dopátrat, jen jsme se dověděli, že na jmenované ulici byla v době
přestřelky oloupena jedna směnárna, která, jakož i jiné čínské obchody, byla normálně
otevřena i v neděli.
Pro služební cesty ve městě jsme používali bankovní auto, které podle potřeby, třeba
i v neděli, přijelo za mnou se vzkazem, abych se ihned dostavil do kanceláře, když bylo
něco důležitého k vyřízení. Jinak jako dopravní prostředek sloužily malé vozíky, tažené
lidmi – rikšy. Mezi jednotlivými částmi města jezdily taxi, které však měly pouze jednu
trasu, a to z Pristani (přístavu) do Nového města, tedy z ulice Čínské přes železniční
viadukt k budově obchodního domu I. J. Čurin a spol., a potom zase zpět. Tento
taxi bral čtyři cestující, 3 seděli vzadu a čtvrtý vedle řidiče. Při tom fakticky tam
neexistovala nějaká určitá nástupní stanice, nýbrž řidiči to dělali tak, že když auto
nebylo úplně obsazeno, zastavovalo před každým chodcem a dotazovali se, zda
pojede, tedy zastavili kdekoliv, dokud neměli plný stav. Bylo to spojení rychlé a
pohodlné a jedna cesta pro jednu osobu stála 10 fenů, asi jako 10 haléřů. Kdo chtěl
jet v autě sám, ohlásil to řidiči a zaplatil plnou taxu, tedy 40 fenů. Kromě toho zase
jinou trasou jezdily autobusy, potom elektrická dráha, kterou používali výhradně Číňané,
Evropané nikdy.
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K soukromým a vzdálenějším cestám jsme si pronajímali auto s poznávacím číslem
740, s kterým jezdili známí řidiči – otec a syn – a ve službě se střídali. Stanoviště měli
na ulici Mostovaja. Tam bylo vyhraženo místo pro taxi, a tam si každý mohl v případě
potřeby auto objednat. Jednou jsme toto auto na stanovišti hledali, avšak marně.
Dotazovali jsme se jiných řidičů, kteří nám řekli, že otec, starší řidič, vezl cestujícího
někam na předměstí, a ten na řidiče vystřelil, shodil ho z vozu do jízdní dráhy a s autem
ujel. Toto auto našli pak v polích, kde se nedalo s vozem jet, neboť tam nebyla pro auto
upravená cesta. Řidič otec byl pouze poraněn a uzdravil se. Nebo se ztratila nějaká
žena z lepších kruhů. Pátralo se, kde posledně byla nebo kdo ji viděl. Ovšem nic
se nezjistilo, až ji náhodou našli v kanalizačním kanále zadušenou. Též ruský člen
ředitelství Východočínské železnice, nějaký Laševič, měl smůlu; zúčastnil se nějaké
hostiny, kde prý byl otráven. Nebylo snad týdne, aby se někde něco podobného
neudálo.
Své úspory jsem měl uloženy v americké bance v dolarech, neboť to byla kdysi
nejpevnější valuta. Avšak v důsledku krachu na newyorkské burze v r. 1929, kdy kurs
dolaru značně poklesl, byly vklady hromadně vybírány. Všichni dolary prodávali, neboť
byla obava, že kurs bude dále klesat; zda se zlepší, to nikdo nemohl vědět. Učinil jsem
totéž, co dělali jiní. Prodal jsem dolary a měl jsem citelnou ztrátu, avšak nevěděl jsem
co dál, co dělat s místní valutou. Yuan nestál za nic, neboť neměl žádné krytí, a kromě
toho si každá čínská banka tiskla své yuany (místní dolary). Kurs japonského yenu,
kdysi velmi pevný, měl též tendenci k snížení, neboť Japonsko již nemělo zlato, aby je
vyvezlo do Ameriky za účelem zpevnění a udržení hodnoty yenu. Stříbro, které v Číně
obíhalo, skupovala Amerika, bylo též za babku. Tedy nezbývalo než kupovat zlaté
mince anebo libry sterlingů, které tehdy měly ještě pravou hodnotu, ovšem nedalo se
říci, jak dlouho. Byla to těžká doba. Nejlépe byli na tom obchodníci. Ti peníze žádné
neměli, snad jen dluhy, a co měli, bylo investováno ve zboží. Kurs se každodenně
třeba několikrát měnil a v závislosti na kursu se měnily i ceny, takže obchodníci fakticky
nic neztráceli.

Historie jednoho překladu
Řediteli banky bylo známo, že umím německy, a když od někoho dostal cyklostylované
pojednání v němčině o přednostech a užitečnosti sojových bobů, které byly hlavní
zemědělskou plodinou v kraji, požádal mě, abych mu ten spis přeložil do ruštiny. Nač
to potřeboval, nevím, avšak řekl mně, že je ohromně zvědav, co je to za plodinu, když
se cizina tolik o sojové boby zajímá. Zeptal jsem se ho, do kdy ten překlad chce mít,
načež mně řekl, že do zítřejšího dne. Žádal úplně nemožnou věc; i kdybych byl úplně
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volný, do druhého dne, tedy přes večer a noc bych to nikdy nedokázal, neboť každý
řádek se musel napřed přečíst a chvíli uvažovat, jak ho správně rusky vyjádřit. Řekl
jsem mu, že se pokusím ten překlad udělat do tří dnů, ale pak mě to hrozně mrzelo,
neboť i to byl termín přímo nemožný. Kdo dělá překlady, musí uznat, že to nebyla
lehká a jednoduchá věc, neb toho byla pěkná hromádka, kolik listů, si již nepamatuji.
Odmítnout jsem to nemohl a přemyšlel jsem, co s tím budu dělat, abych se toho zhostil.
V naší kanceláři pracovala jako písařka na stroji jistá paní Budáková, která uměla
německy. Šel jsem za ní a vysvětlil jí, o co se jedná, vyložil situaci, načež souhlasila
s tím, abychom si tu práci rozdělili. Dal jsem jí asi polovinu listů a druhou půlku jsem
překládal sám. Sedl jsem si k tomu, jakmile jsem přišel domů z kanceláře, pracoval
odpoledne, večer a celou noc a druhý den zase. Přitom jsem celou noc vařil a pil
černou kávu, to proto, abych přitom neusnul. V životě jsem nevypil tolik silné černé
kávy jako tenkrát. Pomůcky, kromě malého kapesního slovníku, jsem žádné neměl,
a nebyl na to čas, abych si nějaké obstaral. Byly by se mně moc hodily, neboť se tam
vyskytovala spousta technických termínů. Nakonec jsme to spojenými silami přeložili.
Ani jsem se ji nezeptal, jak to dělala a měla-li při tom potíže. Abych to mohl odevzdat,
ještě celý text přepsala na stroji.
Prošlo několik týdnů a paní Budáková se mě otázala, kdy dostane za ten překlad
zaplaceno. Teď jsem si teprve uvědomil, že jí musím zaplatit, ačkoliv já sám jsem
za tu práci nic nedostal a žádat jsem nechtěl. Myslel jsem si, že kdybych s podobnou
prosbou přišel na ředitele, že by se na mne divně koukal. To by byla pro mne trapná
záležitost. Řekl jsem jí, že jí zaplatím ze svého, ačkoliv mně banka nezaplatila.
Spočítala si to podle řádek napsaných strojem, neb měla průklep, myslím si, že to
měla spočítáno již dříve, a požadovanou částku jsem jí vysázel v hotovosti. Proto
mně banka do dneška dluží obnos, který by jinak musela třeba cizímu překladateli za
tu práci uhradit. Když mě později někdo požádal o nějaký překlad, řekl jsem, že sice
umím hovořit, avšak na překlad že to nestačí. A měl jsem pokoj.
Když jsem se s paní Budákovou vyrovnal, přemýšlel jsem o tom, zda bych přece jen
měl řediteli připomenout zaplacení toho překladu. Právě tenkrát, když jsem se rozhodl,
že mu tuto záležitost připomenu, chystal se odjet na několik dní autem do rekreačního
střediska Ča-lan-tung a dále do lázní Aršan na mongolské hranici, proto jsem s tím
musel počkat. Avšak nedočkal jsem se, neb auto s ředitelem se při jízdě po všelijakých
polních cestách, jaké tam tehdy byly, převrhlo a raněného ředitele přivezli již vlakem do
Harbinu. Umístili ho v nemocnici, kde lékaři zjistili otřes mozku. Zůstal tam na léčení
velmi dlouho, avšak zřejmě nebyl stále v pořádku a funkci ředitele již vykonávat nemohl.
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Proto byl poslán do Ruska, kde se podrobil dalšímu léčení. Před odjezdem jsme ho
všichni vyprovázeli až k vlaku, jenže jsme se ho nesměli na nic ptát, aby měl klid.

Krajanské záležitosti
V Harbinu byl brzy po skončení první světové války otevřen československý konzulát,
jehož zřízení bylo pro všechny tam žijící Čechoslováky výhodné. Potřeboval-li někdo
prodloužit pas, zapsat nového člena rodiny a vůbec vyřídit si nějakou jinou záležitost,
zašel si do úřadovny a za krátkou dobu měl žádané doklady v kapse. Konzulem byl
pan Rudolf Hejný, který nyní v Praze chodí pomalým a stařeckým krokem po Dejvické
ulici. Tajemníkem byl pan J. Vybíral. Vzhledem k tomu, že kolonie Čechoslováků byla
dosti početná (říkalo se, že ve městě žilo asi 500 dospělých osob), zřídil konzulát
nedělní školu pro děti, aby se seznámily s českým jazykem, neboť z nich nikdo česky
neuměl, jelikož manželky krajanů byly většinou Rusky a rusky se hovořilo i v rodinách.
Avšak zájem o vyučování nebyl veliký, neboť předně tam nebyl zkušený učitel a navíc
škola byla stejná pro děti od 6 do 14 let a všechny dohromady a společně probíraly
stejnou látku. Je jasné, že menší děti ničemu nerozuměly a kromě toho se učily
z nějakého zastaralého slabikáře z dob Marie Terezie, ve kterém se vyskytovaly takové
výrazy, básničky a rčení, kterým jsem sám nerozuměl. Tímto způsobem by se snad
mohly něčemu naučit děti, které znaly hovorový jazyk, nikoli však začátečníci. Učily se
básničky, např. „Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben, budeme ti bubnovati, až
polezeš z vody ven.“ Mohly tomu šestileté děti, které neuměly slovo česky, rozumět?
Jinak krajané provozovali většinou řemesla, a též byli obchodníky, dovozci a vývozci.
Vzpomínám si na jednoho Němce ze Žatce, který měl dovoz dětských kočárků a
jízdních kol značky „Brenabor“. Ten neměl původně žádný kapitál a zbohatl prodejem
fotografií filmových herců. Měl v Žatci nebo okolí chmelnice, kam každoročně odjížděl
za účelem prodeje chmele. Dále tam žil nějaký žid Kraus, který měl zastoupení čs.
textilních továren v Brně a Krnově. Ten si nechal natisknout ceníky, v nichž ceny byly
dvojnásobné oproti cenám původním, takže vydělával kromě provize tolik, kolik stálo
zboží z továrny. Předpokládám, že to měl s výrobci domluveno, neboť jinak by továrny
nemohly vystavovat faktury a účty pro příjemce. Tímto způsobem nashromáždil velký
kapitál. Vyprávělo se, že do podpůrného fondu, který byl zřízen pro nemajetné nebo
potřebné Čechoslováky, přispěl pouhými 10 dolary. Dal si postavit někde v okolí
Dairenu v horách přepychovou vilu. Bylo to v japonském sektoru. Nevím, zda náhodně
nebo úmyslně tam byla přerušena dodávka vody, a jelikož bez vody není života, jeho
vila se k ničemu nehodila.
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V Harbinu byl dokonce, tak jako v mnoha jiných státech, český pivovar s českým
sládkem, který velmi dobře prosperoval. Z českých továren tam měla zastoupení
Škodovka. Vedoucím byl Ing. Hora, který byl později přeložen do Jižní Afriky. Po něm
vedl firmu Polák Ing. Kazimierski. Zaměstnanci byli většinou Rusové, ale i Portugalci,
Číňané, Indové a snad i jiní. Z Čechů tam pracoval pouze jediný člověk, a i ten byl
poslán z Plzně. Znal jsem se s ním a na můj dotaz, proč jako česká firma zaměstnávají
cizí státní příslušníky, řekl mně, že hledali lidi prostřednictvím inzerátů, avšak nikdo se
nepřihlásil. Mnozí byli toho mínění, že naše lidi nechtěli brát proto, aby vedoucí nebyli
příliš kontrolováni při provádění různých jiných podnikání nespadajících do oboru. Za
mého pobytu v Harbinu postavila firma Škoda s pomocí svých vlastních montérů most
přes řeku Sungari na železniční trati někde jižně od Harbinu, a to, jak psaly noviny,
v rekordním čase.
Daleko větší úspěch měla anglická firma „The British Far Eastern Co., Ltd.“, jež
měla zastoupení továren „Českomoravská, Kolben, Daněk“, pozdější ČKD, a byla
objednávkami Čínské východní dráhy plně zaměstnána. Měla dokonce naději na
objednávku nového železničního mostu v Harbinu, avšak sešlo z toho, neboť zvláštní
komise, která byla pověřena přešetřením stavu starého mostu, shledala, že most může
sloužit ještě mnoho let, a vlaky jezdily a možná jezdí ještě dnes po mostě starém.


V Harbinu na Kitajské (Čínské) ulici byl hotel „Modern“, nejlepší hotel ve městě. Majitel
hotelu (byla zmínka dříve), měl též kino, které bylo v téže budově, avšak vchod byl z
postranní ulice. V přízemí měl velký obchod zlatým a stříbrným zbožím a klenoty. Ve
výkladní skříni byly umístěny předměty ohromné ceny, jako jemně pracované talíře,
vázy, čajníky, lžíce, příbory ze zlata i ze stříbra. Říkalo se, že to byly věci ukořistěné
v carském paláci, které Sověti sem dovezli, aby se výhodně prodaly. Počítali asi s tím,
že za tyto předměty mohou utržit více než kdyby se roztavily a znovu zpracovaly, neboť
pro sběratele starožitností to byl ohromný poklad právě proto, že patřily ruskému caru,
s čímž Sověti i počítali. Často jsem zahlédl uvnitř krámu elegantní cizince, kteří se o
tyto věci zajímali a prohlíželi si je.

Nepředvídané existenční komplikace
Koncem srpna r. 1929 jsem byl na dovolené a mezitím, co jsem nechodil do úřadu,
stala se na tu dobu nečekaná a vzrušující událost. Čínská policie znenadání přepadla
sovětský konzulát v Harbinu, udělala tam prohlídku. Všechna lejstra, co tam měli a
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která zaměstnanci nestačili spálit, odvezla. Přitom zaměstnance zajistila a vypověděla
z Mandžuska, a budovu, resp. kancelář konzulátu, zapečetila.
Vládcem Mandžuska, čili tří východních provincií, byl generál Tchang tso lin (Zhang
Zuolin), který jednal samostatně a nepodřizoval se nařízením centrální čínské vlády
v Pekingu. Jednáním policie vznikl konflikt, který přerostl ve vojenské tažení, neboť
s obou stran se k hranici, tj. ke stanici Mandžuria, stahovala vojska. Čínským vojskům
velel generál Mao, vojenský guvernér z Cicikaru. Během vojenských potyček, které
netrvaly dlouho, byl celý čínský útvar i s generálem Mao zajat. Sovětská vojska totiž
pronikla ze severu hluboko na čínské území, celý tamní kraj až k jezeru Dalai-nor
obešla, a čínská vojska obklíčila. Nemohli jsme se tehdy dopátrat, co se vlastně stalo,
ani pak v naučných slovnících nebyla o tomto incidentu nikde ani zmínka. Všechno, co
jsem věděl a doposud vím, jsem čerpal z novin. Myslel jsem si, že příčinou mohlo být
zavedení demokratické diktatury v několika oblastech střední a jižní Číny, neboť místní
čínské úřady měly v rukou důkazy, že čínští komunisté byli ve spojení se sovětským
konzulátem v Harbinu. Ovzduší bylo tenkrát příliš dramatické, než aby člověk měl klid.
Když se tahle událost stala, odvolali mě z dovolené, kterou jsem ještě nevyčerpal.
Mohlo to být kolem 15. září 1929. Ředitelství banky dostalo od čínských úřadů
rozkaz ihned provoz přerušit, úřadovny uzavřít a budovu opustit. Čínští tlumočníci byli
rovněž úředně odvoláni. Ihned byla ustanovena likvidační komise banky, do které byli
jmenováni tři starší úředníci a k nim jen několik málo pomocníků, mezi kterými jsem
byl i já. Ostatní byli ze služby propuštěni, při čemž všichni jsme obdrželi potvrzení
dosvědčující, že jsme tam byli zaměstnáni. Situace byla nadmíru kritická. S jedné
strany byly do obchodů investovány naše peníze, které bylo nutno dostat zpět. Pak
drobní vkladatelé nemohli si vyzvednout své úspory. A navíc byly neopodstatněně
narušeny zájmy jiných a též zahraničních peněžních ústavů, na jejichž obchodech jsme
měli širokou účast. Byl to se strany Číňanů nepředložený a nenapravitelný akt, ať byla
příčina jakákoliv. Avšak nehledě k tomu, museli
jsme se stěhovat.
Měli jsme známého zástupce ředitele japonské
banky, Yokohama Specie Bank Ltd., pana Isigasan, který nám ochotně vyšel vstříc a pronajal
nám právě volné kanceláře v budově, patřící
jejich bance, ovšem na jiném místě; avšak též
na japonské koncesi.
[V bance na každém stole byl „počítač“ (sčoty)]
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Přestěhovali jsme psací stoly (několik), malé sejfy a vůbec mnoho věcí, které bylo
možné naložit na obyčejné nákladní automobily, a umístili se v nových menších
místnostech, vždyť nás zbylo jen několik osob. Mezitím se naše ředitelství dohodlo
s bankou v Berlíně, že tato převezme celou naši agendu a bude již pod svojí firmou
pokračovat v likvidaci našich obchodních záležitostí v nových místnostech. Byla to
Garantie und Kredit Bank für den Osten. Představitel této banky, Herr Curt Schulz,
přijel do Harbinu a všem, co jsme zůstali při likvidační komisi, vydal akceptační listy
s uvedením podmínek. Bylo to v době, kdy v Německu zemřel Stresemann (ministr
zahraničí). Zapomněli ovšem na tu okolnost, že k tomu, aby jiná banka mohla mít v
Číně úřadovnu a provozovat třeba již zavedený obchod, bylo zapotřebí povolení místní
čínské správy, a toto povolení jí dáno nebylo. Ani německý konzul, který ihned zakročil,
nemohl Číňany ovlivnit, aby potřebné povolení pro německou banku získal.
Tak se stalo, že po několika dnech
působení v nových místnostech a
pod novou firmou byly tyto naše nové
úřadovny též úřadně uzavřeny a
zapečetěny, jak je zřejmé z fotografie,
kterou jsem zachránil. Herr C. Schulz
z toho všeho nebo snad z jiné příčiny
onemocněl a zůstal v hotelu Modern,
kam jsme ho, jsouce bez zaměstnání,
chodili každodenně navštěvovat,
aby mu nebylo smutno. Jakmile se
uzdravil, ihned odjel zpět do Berlína,
a na rozloučenou řekl, že s čínskou
sebrankou nechce mít nic společného.
S čínské strany byla utvořena jejich likvidační komise, která vydala nařízení všem
obchodníkům tmavé pleti a podnikatelům, aby platby příslušné naší bance ukládali
na zvláštní konto v jedné čínské bance. Za celou dobu, co naše banka neúřadovala,
zaplatil část svého dluhu jenom předseda této komise, Fu fun hao. Jinak nezaplatil
nikdo ani cent, neboť čínští obchodníci říkali, že tento způsob úhrady dluhu je pro ně
riskantní. Kdyby banka znovu otevřela své úřadovny, mohla by dluh vymáhat soudně
bez ohledu na to, zda zaplatili čínské likvidační komisi, a měli by z toho jen
nepříjemnosti.
Když byly skončeny vojenské operace a všechna zajatá čínská vojska i s generálem
se přestěhovala na sovětské území, začalo vyjednávání o řešení konfliktu diplomatickou
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cestou. Mohlo to být začátkem listopadu 1929, sem a tam napadl již sníh.
Chvályhodné od naší likvidační komise bylo, že po celou dobu nevyřešené situace nám,
tj. jen několika zaměsnancům, ačkoliv jsme neúřadovali, vyplácela plný smluvený plat.
Já osobně jsem měl US$120, které mně každého prvního dne v měsíci přinesl do mého
bytu pokladník Serikov a vyplatil ekvivalent v místní valutě proti podepsání stvrzenky.
Vyřešení zápletky, jak to obyčejně v takových případech bývá, se protahovalo a
skončilo až v březnu r. 1930. Nakonec bylo čínskými úřady vydáno povolení k
znovuotevření banky ve starých místnostech, která dnem 23. března 1930 zahájila
normální provoz. Zase jsme všechen nábytek
přestěhovali zpět, sedli si na svá místa a začali
úřadovat. Stav zaměstnanců byl hodně prořídlý,
protože mnoho jich z města odjelo a jednotlivé
funkce musely být znovu obsazovány. Při této
příležitosti mně byla udělena prokura (plná moc).
Tak např. z města odjel lodí do Neapole náš vedoucí operativní kanceláře Eugens
Kamkin, lotyšský občan, který se v Harbinu napřed oženil, načež manželka odjela s
ním. Na rozloučenou mně poslal pohlednici. V Neapoli měl vdanou sestru, ke které
odjel, avšak dlouho se tam nezdrželi, nýbrž se odstěhoval do Francie do města Rouret.
Odtud mně psal, že tam mají slepičí farmu, ale prý bez jediného kohouta. Tuto
korespondenci mám u sebe. Nakonec tam brzy zemřel a jeho manželka se z cizího
prostředí vrátila do Harbinu a všechny podrobnosti nám pak vyprávěla.
Po znovuotevření úřadoven naléhali Číňané na změně názvu banky, neboť prý v Rusku
je banka, která má stejné jméno a prý to vypadá tak, jakoby harbinská úřadovna byla
filiálkou té ruské banky. Proto se k již užívanému názvu musely přidat slova: „založená
v Harbinu“. Od té doby úřední název banky zněl: „The Far Eastern Bank „Dalbank“,
established in Harbin“. Vlk se nažral a koza zůstala celá.
Po vypuknutí občanské války v Číně, která trvala od r. 1922 do r. 1927, se guvernér
tří mandžuských provincií, generál Tchang tso lin, separoval od ostatní Číny a byl
prohlášen diktátorem její severní části. Byl to nezávislý vojenský náčelník, bývalý
chunchuz, pozdější železný maršál, který byl pro Mandžusko čínským Bismarckem.
Japonci ho sice podporovali, avšak nedosáhli svého úmyslu přemluvit maršála ke
zřízení samostatného mandžuského státu. Proto byl později u příležitosti jeho cesty
vlakem na maršála, resp. na jeho vlak, podniknut pumový atentát, při němž maršál
zahynul.
Na jeho místo nastoupil jeho syn, mladý maršál Tchang Ljue Ljang, který převzal po otci
správu třech východních provincií. Jelikož ani mladý maršál nesouhlasil se zřízením
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samostatného státu, zahájili Japonci v r. 1931 vojenskou okupaci Mandžuska. Pamatuji
se velmi dobře, když japonské obrněné vozy, přizpůsobené k jízdě i na železnici,
projížděly 5. března 1931 po hlavní třídě, Kitajské ulici, kolem naší úřadovny. Potom
se další japonské vojenské útvary vlévaly do města a tlačily ustupující čínská vojska na
západ. Očití svědkové vyprávěli, že mnohý čínský voják měl na krku pověšený třeba
budíček, který někde v domácnostech vydoloval, což bylo prý důkazem zvláštního
hrdinství.
Mladý maršál nesl na svých plecích těžkou zodpovědnost v nerovném boji s novou
mandžuskou vládou, která byla podporována japonskou armádou. Na něho se sypaly
výtky čínských veřejných kruhů za slabost politiky vůči Japoncům a za to, že on vlastně
dopustil okupaci Mandžuska. Není třeba připomínat, že on podnikl všechno, co se
od něho jako čínského patriota požadovalo. V tom, co se stalo, nenese vinu on, nýbrž
ty příčiny, které on při všem svém taktu, výdrži a chladnokrevnosti nemohl změnit.
Přestěhoval se pak do Tientsinu, kde měl vlastní dům a malou zoologickou zahradu.
Vím to zcela určitě, neboť jsme bydleli právě naproti. Později žil v Šanghaji, kde se
stal prostým občanem čínské republiky.
Po konsolidaci poměrů bylo Mandžusko vyhlášeno císařstvím. Císař měl sídlo
ve městě Hsing-King, dřívější název Čang-čung. Je to místo, kde začínala jížněmandžuská dráha, kterou museli Rusové v r. 1905 po prohrané válce Japoncům
postoupit a kde cestující v obou směrech, tedy na jih anebo na sever, museli a snad
musí dodnes, přestupovat. Státní vlajka měla barvy červená, modrá, bílá a černá.
Zásahem Japonců byl mezi cizinci v Harbinu způsoben rozruch. Všichni se obávali, že
ustupující čínská vojska budou loupit a plundrovat. Vyvěšovali na domech státní vlajky,
aby upozornili, že v domě nejsou Číňané. I já jsem vztyčil československou vlajku,
kterou tam pravděpodobně nikdo neznal, když kolemjdoucí se poptávali, jakého státu
ta vlajka je. Čínské obchody byly většinou zavřené, rolety spuštěny a podnikána
všemožná jiná bezpečnostní opatření. Avšak všechno se ukázalo úplně zbytečné,
neboť ve městě se neukázal ani jeden čínský voják. Čínská východní železnice byla
potom novou mandžuskou vládou odkoupena a její zaměstnanci, sovětští občané, se
museli vystěhovat do Ruska.

Rodinné události
Asi za dva měsíce od popsaného případu, tj. dne 6.
května 1931, se v sanatoriu doktora Kaufmana v ulici
„Druhá linie“ narodil syn Rudolf. Bydleli jsme stále
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v ulici „Třetí linie“, která se jinak jmenovala Maloškolnaja, tedy vzdálenost do sanatoria
byla asi půl kilometru, ale s vozem se muselo objíždět. Po uplynutí jednoho týdne jsme
s naší služebnou Lídou Gorlačevou přijeli autem č. 740 k sanatoriu, abychom manželku
s dítětem odvezli domů. Jízdní dráha tam byla špatně dlážděná, hrbolatá, proto
Lída dítě držela celou cestu na rukou. Po příjezdu domů začala sháňka po všech
potřebných věcech, které se v podobných případech musí nezbytně obstarat. Pamatuji
se, že jsem něco nakupoval v lékárně, potom jsem v čínském obchodě koupil
flanelovou přikrývku, kterou doposud mám, ovšem je hodně opotřebovaná a
používám ji při žehlení.
Zrovna v tento den jsem dostal předvolání na policii, kde mne ruský úředník v čínském
stejnokroji s kordem kontroloval cestovní pas a přitom se mne tázal, jak je možné, že
já jakožto cizinec pracuji v ruské bance. Musel jsem mu dokazovat, že to není ruská
banka, ani filiálka nějaké ruské banky, ale ústav založený na půdě Číny, jenže název
má podobný jako nějaká banka v Rusku. Připomněl jsem, že v Harbinu je mnoho
podniků, třeba anglických nebo německých, které mají tentýž název, jenže anglický
nebo německý. Pak jsem mu vyprávěl, že tam jako cizinec nejsem sám. Je tam jeden
Lotyš, jeden nebo dva Estonci, dva Rakušané, v Hailaru je vedoucím pobočky Francouz
Laperdine a zástupcem Čech Chytil. Hrozně se divil, že o tom nic nevěděl. Několik
dní předtím byla v úřadu recepce, z jakého důvodu si již nepamatují. Hosté u tabule byli
fotografováni a foto zveřejněno v místním tisku. Na té fotografii jsem byl hned vpředu,
takže každý, kdo mne jednou viděl, mne mohl poznat. Mé předvolání, jak jsem
předpokládal, mělo za účel zjistit, zda nemám, kromě československého, ještě nějaký
jiný, třeba ruský pas, aby mně mohl dát 60 místních dolarů pokuty. Taková byla moje
zvláštní příhoda v den narozenin Rudolfa.

Zvláštní druh obchodů
V Harbinu a vůbec v Číně, a možná, že i jinde, se u sovětských úřadů praktikoval výkup
občanů ze Sov. svazu. Občan bydlící stále v Mandžusku, který chtěl, aby se někdo
z rodiny nebo ze známých vystěhoval z Ruska, tedy aby obdržel cestovní pas, podal si
na sov. konzulát žádost. Na to byl vyzván, aby zaplatil určitý obnos ve zlatě, obyčejně
nejméně jeden tisíc rublů, a dotyčná osoba pak mohla opustit Sovětský svaz. Znal jsem
některé osoby, které se tímto způsobem přestěhovaly z Ruska do Číny, jinak to bylo
naprosto nemožné!
Za mého pobytu v Zabajkalském kraji jsem měl příležitost seznámit se jakož i stýkat se
s lidmi, kteří byli zaměstnáním obchodníky, prospektory, majiteli zlatých dolů a různymi
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podnikateli. U nich se dalo předpokládat, že měli peníze v hotovosti. Ve dvou
případech jsem se osobně přesvědčil, že jsem se nemýlil. Tito lidé, neznámo z jakých
důvodů, neschovávali peníze doma ani je neukládali v místních peněžních ústavech,
nýbrž je příležitostně posílali nebo i osobně vozili do Harbinu, kde je ukládali na vkladní
knížku u americké banky. V předrevoluční době to bylo dovoleno a ruské peníze se
mohly vyvážet. S příchodem sovětské moci, kdy každý jednotlivec musel předložit
soupis majetku a kdy se obyvatelstvo začalo třídit na pracující, dělníky, buržuje, kulaky,
důstojníky, duchovní a kdo ví, na co ještě, přišlo se na to, že mnozí občané měli
uloženy peníze v zahraničí, ponejvíce v Mandžusku.
Zda majitelé takových peněz, resp. vkladních knížek, sami od sebe anebo na rozkaz
úřadů požadovali výplatu vkladů, nevím. Avšak jedno je jisté, že naše banka téměř
každou poštou dostávala od sovětských peněžních ústavů vkladní knížky na inkaso
peněz, uložených v americké bance. Tyto vkladní knížky jsme měli předložit „The
National City Bank of New York“ se žádostí, aby nám uložené vklady vyplatila a takto
obdržené částky jsme měli zase vyúčtovat s bankami SSSR. Avšak americká banka
tak urputně hájila zájmy svých klientů – vkladatelů, že ani v jednom případě peníze
nevyplatila. Patrně byla dobře informována, odkud vítr vane, a jako důvod zamítnutí
uváděla známý bankovní termín – „podpis nesouhlasí“ (se vzorem podpisu
deponovaným u banky). Tímto způsobem zůstaly v bance všechny dříve uložené
peníze k dispozici vkladatelům. Z bankovního hlediska to byl důvod reálný, neb to byla
svým způsobem vinkulace vkladu. Zda potom vkladatelé přijížděli vyzvednout peníze
osobně mně již známo není.
Jednou jsem si usmyslil, že se na adresním úřadě pozeptám po svých známých, neboť
jsem se domníval, že mnoho lidí se stěhovalo na východ, dokud to šlo. Našel jsem
několik osob, dokonce z Usť-Kamenogorsku, a také jednu ze dvou žen, o kterých jsem
se zmínil v první části pamětí a které jsem navštívil před několika lety ve Zlatoustu.
Později byla tato žena u nás na návštěvě ve městě Tientsin.
S příchodem Japonců do severní Číny se začínala v obchodování projevovat stagnace.
Slábnul export jak obilovin, tak i kožešin, protože mandžuské, ale spíše japonské úřady
kladly do cesty různé překážky. Dopravní tarify byly neúměrně zvýšeny, takže zboží se
značně prodražilo a nemohlo již v té míře jako dříve na evropských a amerických trzích
konkurovat. Též rozsah bankovních obchodů byl omezen, nebylo již tolik různorodé
práce, takže vyvstala otázka, jak a co dál. Vlna akreditivů poklesla, obchodníci
nedostávali v bankách daší úvěry a všechno ostatní podnikání bylo zabrzděno. Dluhy
se umořovaly pomalu a v menších splátkách, než bylo původně dojednáno. Rovněž
dosud neobyčejně nízké ceny potravin nenápadně rostly. V té době, plné zvratů a
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nesnází, byly i v naší bance případy, kdy došlé zboží, objednané v Evropě nebo
v Americe a proplacené naším akreditivem místní dovozci nemohli vykoupit, neboť
nebyly prostředky a banka další úvěr nepovolila. Proto se mnohdy muselo přistoupit
k likvidaci zboží, aby se pokryla zbývající část dluhu, který obvykle činil 75 až 80%
hodnoty. Rozdíl byl dovozcem zaplacen jako bezúroční záruka – margin – již při
otevření akreditivu. Ta se platila buď hotovými penězy, u solidních obchodníků
převzetím do bankovních skladů určitého druhu zboží v nominální hodnotě, anebo
dokonce skladovým potvrzením nějakého veřejného podniku, např. přístavních skladů
(warrant), anebo i potvrzením dovozce na určité zboží, nalézající se v jeho skladu
(trust receipt).
Prodej zboží vyřazeného do prodeje prováděl makléř (sensál) Aleksandr Gutman,
jelikož byl v obchodních kruzích dobře znám. Z výtěžku měl určitou provizi. Mimoto
měl svou makléřskou kancelář v místnostech zmíněné již americké banky, kde
byly soustředěny všechny valutové transakce ve městě, poněvadž jeho hlavním
zaměstnáním bylo zprostředkování koupě a prodeje valut mezi bankami.
Mnozí zámožnější podnikatelé a obchodníci, kteří měli s Japonci špatné zkušenosti, se
postupně stěhovali na jih Číny, kde byla dosud úplná svoboda a volnost v obchodování.
S ohledem na situaci, banky jakož i větší podniky byly nuceny přistoupit k restrikci
personálního stavu. V roce 1931 to z naší banky, která se mezitím osamostatnila a
nepodléhala správě železnice, postihlo jen několik osob, které byly nadbytečné. Příštím
rokem (1932) byla na pořadí slušná řádka zaměstnanců, především všichni cizinci,
mezi kterými jsem byl i já. Dosloužil jsem do 15. června 1932, tedy v harbinské bance
(peněž. ústavu) celkem 7 let. V Harbinu byla pobočka anglické banky „The Hong Kong
and Shanghai Banking Corp.“, odkud právě odešli dva zaměstnanci na šestiměsíční
dovolenou. Makléř pan Gutman mě doporučil a nastoupil jsem tam jako jejich zástupce,
než se z dovolené vrátí. Nebýt toho, nebyla by prozatím žádná vyhlídka do budoucna
na nějakou jinou trvalou práci. Když jsem se jako nezaměstnaný pokoušel najít nějakou
hlavní práci, narazil jsem všude na odmítnutí s odůvodněním, že je úplná stagnace.
Češi, kteří zde byli usedlí, byli většinou nezávislí řemeslníci, měli své dílničky a jim
vůbec nevadilo, že je nějaká stagnace. Z úřednického stavu zde kromě mne nikdo
nebyl a navíc naši lidé zde měli špatnou pověst. Šuškalo se o nás za zády, že jsme
národ podvodníků a zlodějů a nakonec jsem se bál do nějaké větší exportní nebo
importní kanceláře s nějakou prosbou vkročit. Pracoval jsem tedy, jako již dříve, u firmy
B. Gassman; kromě toho jsem byl dvakrát pozván a zaměstnán sestavením bilance u
anglické firmy „The British Far Eastern Co. Ltd.“, a to vždy asi na dobu čtyř měsíců.
Zde jsem působil po skončení normální pracovní doby v bance, nebo o večerech, jak se
mně to hodilo. Tato firma převzala zastoupení továren „Českomoravská-Kolben-Daněk“
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pozdější ČKD v Praze, kteréžto zastoupení do té doby měl Čech – Gebauer z Prahy.
Tento pán bydlel v přepychovém hotelu na účet firmy, avšak objednávky neměl žádné.
Proto ho odvolali a zastoupení
odevzdali právě zmíněné firmě.

Nebývalá povodeň
Přes léto jsme bydleli nebo dojížděli za
řeku Sungari, kde bylo velmi hezky a
nebylo tam tak tíživé dusno jako ve městě. Byla tam
spousta různorodých restaurací, tanečních parketů a zábavních
místností, neboť v létě po práci se tam stěhovalo půl města.
Dokonce i podnikaví řemeslníci měli tam své dílničky a
podomní obchodníci roznášeli a dodávali zboží až do chaty,
např. čerstvé ryby, kuřata, všechny druhy ovoce, sladkosti, čokoládu a jiné. Kdo neměl
svůj fotografický aparát, mohl se tam nechat i fotografovat. Mistři fotografové přicházeli
až k chatám a měli při tom návalu lidí práce dost. Ve městě měli ateliéry dva proslulí
fotografové, Lifšic a firma Fotopas. Naši zaříční fotografové – Číňané chodili po pláži
a vykřikovali „Сниматься как у Лифшица“ a druhý zase „Сниматься как у Фотопаса“,
proto si každý mohl vybrat.
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Léto bylo tenkrát velmi deštivé a stav vody v řece každodenně stoupal.
Vypadalo to hrozně a čekala se povodeň, ačkoliv tam za řekou byli lidé
na to zvyklí. Levý břeh nebyl nijak zpevněný, všude samý písek a voda
tam často zaplavovala celé okolí. Tak např. v r. 1929, když jsme měli v nájmu malou
chatu, ve které jsme nebyli ani 14 dní, voda nás vyplavila a museli jsme se urychleně
stěhovat. Dělal jsem tenkrát snímek z lodičky. Naše pozdější vlastní chata byla na
kopečku a muselo by být mnoho vody, aby až tam hladina dosáhla. Pravý břeh řeky,
hraničící s městem, byl stabilní, vyzděn kameny a vysoký, velmi odolný. Lidé, téměř
celá procesí, chodili se na tento břeh dívat, jak se kolem valí ohromné proudy kalné
vody. V tu dobu jsme navštěvovali místní Yacht Club, odkud jsme při pohodlném
sezení pozorovali veškeré dění na řece. Na koupání již nebylo ani pomyšlení. Všechny
pláže, restaurace a níže položené chaty byly pod vodou, můstky a přístavní zařízení
smeteny a odplaveny. Bylo to začátkem měsíce srpna 1932.

Nedaleko od našeho bytu bylo malé náměstíčko, vypadalo a prostým okem se zdálo,
že je položeno níže než okolní terén. Na toto místo vozili japonští vojáci náklaďáky
naložené pytly naplněnými pískem, a to
ve dne i v noci. Z přivezených pytlů tvořili
umělé hráze, aby voda, kdyby se tam
objevila, nepronikala dále. Avšak jak se
později ukázalo, úsilí japonských vojáků a
vynaložená namáhavá práce byly marné.
Voda pronikla i na toto náměstíčko, avšak
asi 100 metrů dále bylo sucho, neboť tam
již začínalo stoupání terénu.
Také v našem domě a okolí se konala různá
opatření, abychom v případě povodně byli
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připraveni a zabránili pronikání vody do naší ulice. Všichni nájemníci, kdo mohl a
byl zdráv, nosili písek nebo vozili ho v kolečkách, plnili pytle, které jsme pak rozložili
kolem domu. Avšak pouhým odhadem bez náležitých přístrojů se nedalo přesně určit,
ve kterých místech je proláklina a kde by mohla voda vystoupit dříve a kde později,
nebo až kam hladina dosáhne. Tak ovšem mohli jednat jen lidé, kteří s povodní neměli
zkušenosti. A kromě toho, sousední domy žádná zvláštní opatření proti pronikání
vody, nedělaly.
Mezitím, co jsme budovali hráze před domem v ulici, kdosi přiběhl a s vyděšením
oznamoval, že voda již z opačné strany pronikla do dvora skrze kůlny. Asi za hodinu
byl již celý dvůr pod vodou a současně i v ulici vody přibývalo. Nebylo ji ovšem tolik,
jako v jiných částech města, neboť naše ulice měla malé stoupání. Jak bylo zjištěno,
vystoupila voda kanalizačními otvory a jímkami. Půda, vesměs písčitá, byla vodou
nasáklá a proto více vodu nemohla vstřebávat. Všechno toto neštěstí se událo k
večeru, když se začínalo stmívat. Elektrické osvětlení nefungovalo, celé město bylo
potmě, a málokdo měl doma svíčky nebo lampu či nějaký kahan, neb nikdo z obyvatel
takové neštěstí nepředvídal a také nečekal.
Když jsme brzy ráno pohlédli na tu spoušť, byli jsme bezradní, všude kolem dokola
voda po kolena, někde i po pás. V suterénu byly dva byty, které byly úplně zaplavené
a již si nepamatuji, kam ti lidé odešli a co dělali s nábytkem. Vím a pamatuji se, že
v jednom z těch bytů bydlel bývalý carský generál s rodinou, Morozov, který stále
oblékal a nosil vojenský stejnokroj. Našemu Rudolfovi bylo v tu dobu 1 rok a 3 měsíce;
ten se na to nemůže pamatovat, avšak byl při tom. Doporučuji prohlédnout si fotografie
z té doby.
Pod vodou byla jen stará část města
Pristaň, i to ne celá, asi 200 metrů od
našeho domu směrem k nádraží, kde
bylo menší stoupání (viz nahoře), až
tam voda nedosahovala a bylo tam
sucho. Provizorní hráz, vybudovaná
japonskými vojáky, byla pod vodou,
a ta se rozlila i za hrází. Jak je vidět,
voda je ten nejdravější živel, proti
kterému se nedá bojovat, a když,
tak s malou nadějí na úspěch.
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Všichni majitelé lodiček i se svými plavidly se z řeky přestěhovali do města, kde
provozovali svou živnost bez obav, že by neměli výdělek. Ceny za jízdy byly
samozřejmě značně zvýšeny. Přízemní obchody, jakož i jiné veřejné místnosti,
restaurace, kina, banky atd., to všechno bylo zaplaveno a nebylo nic v provozu.
Byli jsme odříznuti od světa a žili v místech, kde se nedalo k jídlu nic koupit.
Tenkrát by se nám velmi hodila ta šunka, kterou jsme kdysi rozdali.
S pomocí hospodáře a všech nájemníků jsme ve dvoře zřídili
přechody z prken na kozách, a to tak, abychom mohli chodit
hlavním vchodem na
ulici, kde u vrat čekaly
na pasažéry lodičky. Ty
převážely jak osoby, tak
i náklady do míst, kde
voda končila. Odtud
jsme pak chodili na
nákupy do Nového
města, které bylo
na kopci, nebo jsme
obstarávali nákupy
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v nezatopené části Pristaně. V místech, kde bylo méně vody a kde by se loďkaři
nemohli plavit, byli zase kočáry s koňským spřežením, též dvoukolky neboli rikši, kteří
se vodou brodili. V provozu byly jen takové kanceláře, které byly umístěny v poschodí,
jako např. naše banka, firma Gassman a jiné, kde nebyl po dobu povodně provoz
přerušen.
Náš byt se nacházel ve zvýšeném přízemí, takže voda nedosahovala úrovně podlahy
a byla asi ¾ metru níže. Měl jsem obavu, že stěny by mohly navlhnout a mohla by se
objevit houba. Majitel domu mě ujistil, že ve stěně, tedy v základu, ještě výše než byla
úroveň vody, je proložena izolační vložka, která žádnou vlhkost nepropustí. Následkem
vlhkého okolí a stojaté vody se rozmnožila celá hejna komárů, proti nimž jsme celé
noci museli pálit zvláštní kadidlové spirály japonské výroby, na způsob našich františků.
Povodeň trvala tak dlouho, až hladina řeky natolik opadla, aby voda z prostoru města
se mohla zase kanalizačním potrubím vracet zpět do koryta řeky. To byl již měsíc
září, tedy odhaduji, že tahle kalamita trvala při nejmenším asi 40 dní. Po odtoku vody
zůstala v ulicích nečistota, plno kalů a různých bakterií, které musely být urychleně
odstraněny. Bylo ještě velmi teplo a tudíž hrozilo nebezpečí rozšíření epidemických
nemocí. Proto hygienický odbor městské správy nařídil rozprašování vápna a jiných
desinfekčních prostředků, cisterny projížděly, kropily a smývaly s ulic nečistoty, všude
byl cítit zápach karbolu.
Kromě toho se všude v krámech i bytech uklízelo, neb i tam bylo plno bahna a
páchnoucích odpadů, které se musely odvážet. Rovněž u nás doma se muselo
neustále čistit a mýt, abychom třeba na obuvi nezavlekli nějaké bacily, kterých
v takovém ovzduší musely být miliardy. Naštěstí jsme tu kalamitu ve zdraví přežili.
Chata za řekou zatopena nebyla a mohlo se tam přes celou dobu povodně bydlet,
ovšem nebylo by co jíst a byli bychom tam úplně sami, a kdo by hlídal náš byt ve
městě?
Když bylo celé k Harbinu přilehlé čínské město Fudzjaďan
s jedním milionem obyvatel pod vodou, stěhovaly se celé
houfy lidí z města a žili ve slaměných stanech na mnoha
návrších kolem města, a samozřejmě neměli co jíst. Nebyla
rýže, olej, sůl, čaj, a vůbec chybělo vše, neboť voda, která
přišla náhle, jim potraviny zničila. Obchodníci nebo jiní
zásobitelé dováželi rýži a různé potraviny z nezatopených
míst a krajů a prodávali je obyvatelstvu. Vláda, resp.
Japonci, kteří všude udržovali vojska, vydali nařízení, že
se potraviny nesmějí předražovat, a ten, kdo toto nařízení
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nebude respektovat, bude popraven. Pokud vím, bylo takových případů několik, a
jedna fotografie, znázorňující provedenou exekuci, mně zůstala. Měl jsem takových
obrázků více, avšak všechny jsou ztraceny. Myslím, že mně je odebrali japonští celníci
při revizi zavazadel na pohraniční stanici Mandžuria i s jinými negativy. Nemohu to
tvrdit, jen si to myslím, a nemohu si jinak vysvětlit, kde bych je mohl ztratit. Tu jednu
fotografii, co mám, jsem vzal z alba mojí sestry, které jsem tehdy několik obrázků
z povodně poslal.

Vlastní nouzové podnikání
Když potom nastala normální doba, řekl jsem si,
že se pokusím obchodovat a vyvážet do Evropy
nebo Ameriky kožešiny, resp. surové kožky.
Můj druhý šéf B. Gassman mně tento způsob
obchodování několikrát doporučil, dal mně adresy ev.
zájemců, ale nikdy dříve jsem na to vážně nepomýšlel. Sedl jsem si k psacímu
stroji, který jsem měl u šéfa k dispozici, a psal a psal desítky nabídek. Pan
Gassman poslal o tom zprávu též svému společníku, který rovněž obdržel ode
mne podrobnou ofertu s udáním všech druhů kožešin a cen. V Československu
jsem získal dva odběratele; byly to firmy Pavlovský v Brně a Jean Slabý z Prahy.
Ovšem nemohl jsem to dělat sám. Spojil jsem se s místním již zavedeným
vývozcem kožešin, firmou M. Hanin, který tenkrát neměl žádné objednávky,
neboť i export stagnoval, avšak měl zařízenou kancelář, sklady a rovněž zkušené
zaměstnance. Bylo mu to velmi vhod; domluvili jsme se, že on bude jako odborník
od Číňanů nakupovat, třídit, balit a posílat, já zase budu získávat odběratele,
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korespondovat s klienty, získávat akreditivy, vyplňovat všechny doklady a zařizovat
bankovní formality. A obchod se rozjel, neb jsme vypracovali přijatelné ceny. Asi za
dva měsíce, právě v sezóně, jsem obdržel objednávku z Lipska a zároveň akreditiv na
zásilku různých druhů kožešin, převážně lišek, šedých veverek a poníků na celkový
obnos 5 000 amerických dolarů. Tuto zakázku zprostředkoval společník šéfa, který
bydlel střídavě v Berlině anebo v Paříži.
Zanedlouho, rovněž prostřednictvím této osoby, přišel z Paříže akreditiv na 3 000 US
dolarů na zásilku svišťů. Tenkrát byl kurs am. dolaru proti místní valutě, harbinskému
yuanu, asi 6 yuanů za jeden dolar, tedy celková částka za obě objednávky se rovnala
48 000 místních yuanů. Nakoupili jsme zboží, svezli do skladu, anebo Číňané zboží
sami přinášeli menšími partiemi, potom pečlivě roztřídili, aby nebyly reklamace, a
odeslali zabalené na adresy, jak předepisovaly instrukce akreditivu. Když jsem měl
všechny odesílací doklady v rukou, napsal jsem cizí směnky, faktury a specifikace,
a spolu s pojišťovacími papíry předložil bance k proplacení na základě valutního
kontraktu již dříve uzavřeného s bankou. Banka všechny doklady pečlivě kontrolovala,
a když shledala, že jsou správné, vyplatila peníze, které se mně přičítaly, ovšem po
odečtení vyplacené zálohy poskytnuté mně bankou na nákup zboží.
Když už jsme měli peníze v rukou, začali jsme počítat, jak jsme dopadli. Zjistili jsme,
že jsme nepracovali bez zisku. Vydělali jsme na těchto dvou zásilkách asi 30%, tedy
kolem 15 000 yuanů, o které jsme se rozdělili. Společník si liboval, že to dopadlo velmi
dobře a byl již nedočkavý na další objednávky, a já též. Přepočteno na dolary, bylo to
asi US$ 1 250, čili můj plat v bance asi za 10 měsíců. Po tomto úspěšném začátku
přicházely další, avšak menší objednávky od jiných zákazníků. Mnozí chtěli napřed
vidět vzorky zboží, aby, když se jim budou hodit, mohli udělat objednávku větší. Do
jara příštího roku jsme obdrželi tolik objednávek, které se sešly skoro ve stejnou dobu,
že jsme měli co dělat, abychom je do lhůty určené v akreditivech mohli nakoupit a
vyexpedovat. Osud nám přál, neboť nikdo z bývalých exportérů v důsledku stagnace
kožešiny nenakupoval, takže jich bylo dost. Zároveň byl velký výběr a rovněž i ceny
vyhovující. Kožešiny se nakupovaly v sezóně, tedy asi do května, a lovily se též do této
doby, dokud měly jemnou srst a pevnou mezdru. V létě se obyčejně nenakupuje, zboží
nemá dobrou a žádanou kvalitu. Musím s pocitem zadostiučinění říci, že všechny
objednávky byly k úplné spokojenosti všech zákazníků vyřízeny a hlavně, že konečná
bilance byla pro nás velmi příznivá. Vydělal jsem na tehdejší poměry a dobu slušnou
částku peněz. Velkou měrou se zasloužil o to můj nynější šéf B. Gassman, který měl
ve světě dobré známé a mezi odběrateli mne vřele doporučil. Když jsme se s panem
Haninem blíže seznámili, vyprávěl mi jeden případ a zároveň si stěžoval. Jeden
z vedoucích úředníků banky, která se na příkaz čínských úřadů musela likvidovat
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(na podzim r. 1929), vedoucí kontrolního oddělení, nějaký Ruděnko, přišel k němu
ještě před odjezdem do Ruska i s manželkou, vybrali si prvotřídní šedé veverky na
plášť pro ni, kožky si odnesli, a řekli, že zítra pošlou peníze. Avšak odjeli, aniž by
aspoň za tuto laskavost poděkovali. Účet na 900 yuanů zůstal nezaplacen. Inu,
podvodníci se vyskytli všude, i v bankách.
Povídalo se, že nová mandžuská vláda, ve které seděli většinou Japonci, chtěla
veškerý export soustředit do svých rukou, rovněž omezit import evropského nebo
amerického zboží a zvýhodnit jen dovoz japonského zboží. Tedy byla to vyhlídka
neradostná, tím více, že i tak nebyl ve městě znát žádný obchodní ruch a lidé neměli
co dělat. Naproti tomu japonské obchodní domy a krámy měly plno zboží. Ceny
surovin stoupaly zavedením všemožných dávek a poplatků a zvýšením vývozního
cla. Podle získaných v Evropě informací nebylo naděje, že by mohlo dojít k uzavření
obchodů s novými cenami, když jiné kraje, které kožešiny nabízely, je prodávaly
mnohem levněji při stejné a mnohdy i lepší kvalitě. Obchodníci vývozci byli zoufalí.
Nevěděli, co bude dál a jak budou existovat. Zkrátka, obchod vázl, viděl jsem to a
byl jsem při tom. Obchod zlatým a stříbrným zbožím a hodinkami měl obrat, který
se rovnal jen desetině obratu v době prosperity. Z toho se dalo soudit, že tedy nejen
v exportu kožešin, ale i v jiných oborech se nic zvláštního nedělo. Boháči prodávali svůj
majetek a odjížděli, což bylo nebo mohlo být znamením, že se čekaly ještě horší časy.
Kupoval jsem, dokud to šlo, jen zlaté mince, i menší partie, aby nebylo nápadné, že
je po nich poptávka a kurs se nezvyšoval. Někdy pro mě nakoupil Číňan, pracovník
v kanceláři B. Gassmana. Směnárníci byli chytří, neboť když Evropan kupoval zlato,
viděli v tom náznak, že místní valuta bude klesat, a aby se pojistili, žádali velkou
přirážku. Nashromáždil jsem velmi slušnou položku a byl rád, že nebudu mít ev.
ztrátu na kurzech.
Za těchto okolností bylo třeba uvažovat, jak v takovém možno říci beznadějném
prostředí dále žít a pracovat, ev. hledat práci, aby člověk uhájil svou a své rodiny
existenci. Podle došlých informací od našich klientů z Evropy, zda by byli ochotni platit
nové, již jim oznámené ceny, byly jejich odpovědi vesměs zamítavé, takže prozatím
nebyla naděje, že by se náš obchod kožešinami mohl dále rozvíjet. Často jsme se
radili, co dělat dál. Pan Hanin byl dlouhá
léta vývozcem a též obstarával nákupy pro
firmu „China Korean Export and Import Fur
Co.“ v New Yorku. Ta, když obdržela naše
nové ceny, napsala, že by se s nimi na
tamějším trhu neprosadila, a proto na
287

mandžuské zboží při nových cenách nereflektuje. To znamenalo, že příští nadcházející
sezóna bude promarněna. Dále docházely zprávy, pokud se kožešinového trhu týkalo,
že Sovětský svaz vyvezl na zahraniční trhy ohromné množství velmi kvalitního zboží a
nabízí je za daleko výhodnější ceny, než byly naše staré ceny. Bylo zřejmé, že Japonci
měli snahu různým způsobem mařit každé podnikání cizinců, aby se nakonec všechen
obchod dostal do jejich rukou.
Když jsem později, ještě za éry Japonců, projížděl přes Harbin, viděl jsem na vlastní oči,
že tam z celé armády exportérů zůstalo jen několik málo lidí, kteří se zabývali většinou
menšími nákupy, a to jen pro japonské firmy.
Japonci se ukázali jako nesmlouvaví, brutální a suroví okupanti. Nedaleko a souběžně
s hranicí se Sovětskou republikou začali budovat vojenská opevnění, jako bunkry,
kulometní hnízda, cesty, silnice a různé jiné stavby toho druhu. Pro tyto účely najímali
stovky domorodých obyvatel jako dělníky, kopáče atd. Brali i Rusy, a to hlavně
inteligenci, inženýry, kteří měli kvalifikaci odborníků. Mnoho se jich přihlásilo, neboť
ve městě a okolí nebyla pro ně práce. Dříve se mohli tito lidé uplatnit na železnici,
avšak nová vláda měla dráhu ve svých rukou a zaměstnávala jen Číňany a odborníky
Japonce. Zaměstnání na těchto stavbách nabídli i synovi našeho domácího, který
absolvoval harbinské vyšší technické učiliště (Политехнический институт) a byl
inženýrem (Nikolaj Botojef, národnosti Osetin). Jakou přípravu v tomto institutu
technickému povolání věnovali a zda tato škola měla úroveň naší techniky, nevím.
Nikolaj B. však nabídku odmítl. Rodiče byli zámožní a nebylo mu třeba jezdit někam
do neznáma tisíce kilometrů. Věděl nebo aspoň měl tušení, jak se s Japonci pracuje
a byl toho mínění, že by se odtud stěží vrátil zpět. A měl docela pravdu. Vyprávělo se,
a co se doposud povídalo, bylo vždy pravdou, že dělníci Číňani jakož i Rusové byli po
skončení prací všichni postříleni, aby nemohli vyzradit, kde a v kterém úseku pracovali,
co tam dělali a jaká opevnění byla vybudována. Japonci až úzkostlivě střežili svá
tajemství, byli vůči svému okolí nedůvěřiví a v každém podezřívali špiona.
Všichni obyvatelé, ať Rusové nebo Číňani, je nenáviděli. Když se od nich něco žádalo,
vždy se jich několik sešlo, dali hlavy dohromady, radili se a po očku pozorovali žadatele,
který tam někde čekal. Škoda, že v Mandžusku řádili tak dlouho a že je Číňané
nevypudili již dříve i s jejich císařem. Po likvidaci samostatného mandžuského státu
a připojení jeho území k Číně (1945) byl jeho císař Henry Puyi, pocházející z poslední
dynastie čínských panovníků a poslední tehdy (1912) ještě nezletilý čínský císař,
přesídlen do Tientsinu, kde doposud žije pod občanským jménem Mauan Tung.
Avšak podle novinových zpráv prý někdy v měsíci říjnu 1967 zemřel. Těžko se lze
dovědět pravdu. Všichni dospělí Japonci, ať voják nebo civilista, byli vždy ozbrojeni,
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nosili u sebe střelnou zbraň, kterou mohli vždy beztrestně použít, a nebylo proto
radno přijít s nimi do nějakého konfliktu, každý se jim raději vyhýbal.
V Harbinu byla firma „Harbin Union of Brokers“, která podle všech náznaků dobře
prosperovala, neboť se zabývala spekulacemi s valutami. Harbin byl pro takové
obchody jak stvořený. Místní valuta – yuan – se kupovala a prodávala, při čem během
jednoho dne se kurs několikrát měnil. Jednou se stalo, že natolik poklesl, že místní
obyvatele zachvátila panika a kupovali všechno, co bylo k dostání, aby za své yuany
něco dostali. Sám jsem tuto paniku zažil. V pracovní době jsem byl v úřadě a tudíž
jsem nemohl jít někam do obchodu, abych peníze, dokud mají nějakou cenu, za něco
utratil, i když jsem jako pracovník v bance věděl, že yuan směřuje k dalšímu poklesu.
Když jsem v 15 hodin práci skončil a vracel se domů k obědu, koupil jsem cestou za
peníze, jež jsem měl při sobě, dva páry obuvi, za které jsem zaplatil dvakrát více, než
stály ještě toho dne dopoledne. Ceny potravin se však neměnily, i při kolísání kurzu
zůstávaly stejné.

Úvaha o přesídlení
Firma „Harbin Union of Brokers“ byla společnost, jejíž šest společníků byli vesměs
makléři, dobře se znali a hlavně jeden druhému důvěřovali. Když měli volné peníze,
půjčovali na úroky, peníze přijímali i k převodům do jiných míst. Byl to zkrátka peněžní
ústav v menším vydání. Od nich jsem se dozvěděl, že měli v úmyslu zřídit ve městě
Tientsinu, směrem na jih v Číně, pobočku, a hledali spolehlivého účetního. Všichni mne
dobře znali a po rozhovoru s nimi mě požádali, abych místo účetního přijal. Musel jsem
si to dobře rozmyslet, pohovořit s lidmi, kteří tam byli a znali poměry, jakož i domluvit se
s mými známými, jako B. Gassmanem a Haninem. V tomto případě byla každá dobrá
rada vítána.
Shodli jsme se na tom, že i když se v Harbinu kolo ještě jakžtakž točilo, obchod směřuje
k úpadku, a proto by bylo docela rozumné odjet a založit si existenci tam, kde Japonci
nemohli obchod ovlivňovat. Po delší úvaze jsme se rozhodli, že do Tientsinu odjedeme.
Bylo to právě v létě 1933 a na jihu Číny byla tenkrát velká horka, až 115° – 120°
Fahrenheita. Přepočteno na údaje podle Celsia při použití vzorce: 115 – 32 x 5 : 9,
to bylo kolem 46°C ve stínu. Naši známí se velmi divili, že chceme odjet do takového
pekla. Bylo to všeobecně známo, neb o tom psaly i místní noviny, že tamní obyvatelé
města prchají k moři, ponejvíce do rekreačního střediska Pei-tai-ho při Liaotungském
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zálivu Tichého oceánu. Avšak nedalo se nic dělat, bylo to naplánováno a proto jsme se
připravovali na cestu.
Především bylo třeba likvidovat byt, což nebyla lehká záležitost. Kdybych věci prodával
v době prosperity, mohl bych za ně více utržit, avšak všechno jsme museli dát skoro
darem a ponechali si jen nejnutnější věci, kterých i tak jsme měli plné kufry. Jediné,
co jsme dobře zpeněžili, byla chata, jejíž prodej provedl B. Gassman až po našem
odjezdu. Když už jsme měli byt poloprázdný, bylo nám to líto, zvykli jsme si tam, a
hlavně bylo nám tam dobře. Je lehce se stěhovat jednotlivci, avšak s rodinou a malými
dětmi to byla věc obtížná. Pamatuji se, že ještě před našim odjezdem mně z domova
přišly dvě zásilky. V jednom balíku byly poloviční housle, které poslala sestra Marie,
a v druhém měl být skleněný demižon s obsahem asi 5 litrů pravé moravské slivovice.
Avšak místo demižonu jsem obdržel pouze střepy. Nedovedu si představit, co si ti lidé
doma mysleli, když na takovou dálku, bezmála 10 tisíc kilometrů, použili k přepravě
tekutiny skleněnou nádobu, třeba i obalenou lýkem.
Pošta, jakož i zboží dopravované loďmi, se musí na různých místech překládat. Při
manipulaci se nikdo na obsah zásilky nedívá, tím spíš, že všechny poštovní zásilky
určené pro Čínu přes Sibiř se již v Praze ukládaly do pytlů a zaplombovaly, takže o
obsah těchto pytlů se cestou již nikdo nestaral. Dětských hraček a zábavních knih
jsme měli spousty, a proto jsme je nemohli vézt. Uložili jsme je do dvou velkých
beden, které jsem deponoval u B. Gassmana s úmyslem, že si je později a příležitostně
odvezu. Avšak k tomu nikdy nedošlo a pan Gassman se za několik let dotazoval,
co má s bednami dělat. Nechal jsem je tam, nestálo to za to. Děti již odrostly a
hračky by nebyly k potřebě.
Kvůli úplnosti bych chtěl ještě připomenout, že starší syn Karel Arnold byl v předškolním
věku umístěn do německé školky (Kindergarten), která byla v naší ulici. Mimoto ho
ještě připravovala soukromá učitelka Jekaterina M. (jméno jsem zapomněl). Od
šestého roku navštěvoval německou základní školu v Harbinu, která byla rovněž blízko
a kam chodili děti evropských lékařů, obchodníků nebo cizích konzulů. Existovala tam
ještě soukromá ruská škola, a v ženském klášteře škola francouzská, která byla ale
hodně vzdálena od našeho bydliště. Do školy a také zpět ho musel někdo doprovázet,
protože se děti, které byly bez dozoru, často ztrácely, neboť byly lupiči uneseny.
Rodiče pak museli zaplatit velké výkupné, nehledě na trampoty, jež to dotyčné dítě
muselo v nezvyklém prostředí prožít.
Náš domácí, majitel domu, měl rád zvířata, a proto si nějaká ve stáji držel. Měl
krávu kvůli mléku, kterého nikdy nebyl nadbytek. Kráva měla telátko, takže děti měly
příležitost vidět, jak živé tele vypadá, neboť ho znaly jen z obrázků. Potom choval
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ochočenou srnku, která brala potravu z ruky a děti si s ní hrály. Též měl mladého
medvídka, který byl stále uvázán, aby neutekl. Dokud byl mladý, byl roztomilý, jako
velké štěně. Děti se ho však bály. Když povyrostl, hospodář ho daroval zoologické
zahradě. Nejhorší z té čeledi byl dosti velký beran, který běhal často po dvoře, byl
útočný a děti se ho rovněž bály. Jednou jsme byli s klukem ve dvoře sami, a beran
se tam procházel a pobíhal sem a tam. Najednou se rozběhl a namířil si to přímo na
hocha s úmyslem nabrat ho na rohy, neboť měl hlavu u samé země, jako to jednou
s námi provedl býk. Když už byl blízko nás, přiskočil jsem k němu, uchopil do každé
ruky jeden roh, hlavu přitlačil až k zemi, tlačil ho zpět, až si beran klekl, prudkým
pohybem ho otočil břichem nahoru a kopnul ho. Beran měl toho zápolení asi dost,
byl přemožen a ihned odběhl do stáje. Od té doby si mě pamatoval a nešel mně nikdy
do cesty.
Hospodář zaměstnával dělníka – Číňana, který vykonával různé venkovní práce okolo
domu, jako úklid sněhu, zametal a udržoval v čistotě dvůr, čerpal vodu do nádrže pro
celý dům, nosil dříví, dohlížel a opatroval zvířata apod. Měl hlídacího psa, který slyšel
na jmého Dončík. By polodivoký a trvalo to dlouho, než si na nás zvykl. Přes den byl
přivázaný, avšak v noci samozřejmě běhal a hlídal. Když jsem se někdy vracel pozdě
večer, vždy jsem měl obavy z toho, jak pes
bude na moji prítomnost reagovat. Domácí
lidé mě ujistili, že mně nic neudělá, ale
věřte psovi. Jelikož jsem musel projít
dvorem, otevřel jsem napřed dvířka ve
vratech a pes, který již na tento okamžik
číhal, vyběhl na ulici, dvířka jsem pak
zavřel a cesta byla volná. Dělník Číňan
musel mít nějaké zvláštní schopnosti, jak
se dorozumívat se zvířaty nebo ptáky.
Jako všude, kde je paroplavba, tak i zde
byla spousta krys. Většinou žily ve stájích, kde bylo teplo. Číňan, když neměl práci,
zašel do stáje a tam buď zapískal nebo zamlaskal a na jeho hvízdnutí se krysy k němu
sbíhaly. Musel jim ovšem dát nějakou potravu. Při tom nepoužil k tomu žádné píšťaly,
na kterou by vyluzoval kouzelné zvuky, jako to dělal ve známé pohádce krysař
hamelnský. Anebo přilákal vrabce, kteří mu sedali na dlaň a zobali zrnka rýže nebo
drobky chleba, jako u nás sýkorky. To byl výkon, který jsme všichni, co jsme to viděli,
obdivovali, neboť je přece známo, že vrabec je náramně plachý pták. Číňané, třeba
prostí a negramotní, byli a možná jsou dodnes přece jen rodilí kouzelníci.
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Přípravy k odjezdu
M. Haninovi jsem dal plnou moc pro případ, že by nějaká objednávka přišla, aby ji za
mne vyřídil. Domluvili jsme se, že běžnou korespondenci jakož i nabídky zboží budu
nadále provádět já, jako dříve, kdežto on bude nakupovat, třídit, balit, odesílat jakož
i vyřizovat bankovní formality mým jménem na základě plné moci. Jak se později
ukázalo, několik objednávek na kožešiny vyřídil a vždy mně zaslal odpočet a peníze
bankovním šekem.
Před odjezdem jsme museli vymyslet způsob, jak a kam uschovat cennosti. Měli jsme
asi 700 kusů zlatých desetirublů, tedy 7 000 rublů ve zlatě. Podle pražského trhu z roku
1967 stál jeden desetirubl 800 Kčs. Tedy položka reprezentovala nynějších 560 000
Kčs. To znamená asi dvanáct osobních automobilů, a možná i třináct. Dohodli jsme
se, že manželka ušije z plátna široké pásy, které se přivážou na tělo (na břicho a ev. i
výše), a to tak, že každý pás bude prošitý ve třech řadách, aby vznikly podlouhlé otvory
od jednoho konce ke druhému, do kterých by se postupně zasunuly vždy po dvou
mincích uložených na sebe, a pak vedle sebe. V jedné takové řadě by bylo 35 míst pro
dva kusy, tedy 70 kusů. Tímto způsobem by se ve třech řadách v jednom pásu umístilo
210 zlatých mincí, které byly tak veliké, jako naše kovová koruna, jen asi o ½ milimetru
silnější. Tedy do třech takových pásů se vešlo 630 kusů. Na zbývajících 70 kusů se
ušil užší pás jen s jedním podlouhlým otvorem. Vzal jsem na sebe dva pásy tedy 420
kusů, kdežto manželka měla jeden široký pás s 210 kusy a úzký se 70 kusy. Pásy se
zepředu zavázaly na tkaničky a byly pod košilí. Nebylo to zrovna příjemné ani
pohodlné, obzvláště v tom horku, a překáželo to v pohybu, avšak jinak jsme nemohli
riskovat zlaté mince převážet. Byli jsme jako dřívější rytíři v krunýři.
Do kufru jsme tuto věc uložit nemohli, kufr by se musel neustále hlídat a také bychom
ho mohli někde zapomenout. Když jsme měli zlato na sobě, mohli jsme klidně z vlaku
resp. z vagonu vycházet a též klidně spát. Ráno 9. srpna jsme měli naplánovaný
odjezd. Den před tím jsem zakoupil v městské kanceláři Čínské východní dráhy
jízdenky. Když se vedoucí této kanceláře, nějaký pan Blitz, dověděl, že jedu do
Tientsinu, požádal mě, abych převzal od něho dopis a tento odevzdal bývalému
řediteli této železnice, inženýru (инженер путей сообщения) Ostroumovi, který
v Tientsinu bydlel, což jsem s ohledem na dřívější
naše přátelské vztahy rád splnil a vyhověl.
V den odjezdu jsme se rozloučili s hospodářem a jeho
rodinou a naposled se vyfotografovali. Všechna naše
zavazadla naložili do auta č. 740, které za tím účelem
zajelo do dvora až k bytu, a vydali se na cestu, dalo by
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se říci do neznáma. Velký železný kufr dráha převzala jako zavazadlo, menší kufry
a vaky jsme vzali do kupé. Byli jsme čtyři osoby a měli jsme ve vagoně samostatné
oddělení jak na čínské východní, tak i na Jihomandžuské dráze. Po rozloučení se
známými, kteří nás přišli na nádraží vyprovodit, jsme nasedli do vlaku a dali poslední
sbohem jim, jakož i městu Harbinu. Cesta vedla na jih do stanice Čang-čung, později
přejmenované na Hsing-king, v širokých vozech harbinské dráhy. Tam jsme museli
přestoupit do japonského vlaku, neb tam začínal úsek Jihomandžuské železnice, kterou
Rusové museli po prohrané válce v r. 1905 odstoupit Japoncům. Tamní vagony byly
menší a těsnější, neboť koleje měly rozchod 1 435 mm (oproti 1 676 mm).
V japonském úseku každý z nás obdržel čisté a desinfikované kimono (župan), ručník,
mýdlo a japonské sandály, neboť se ve voze v kožené obuvi nesmělo chodit. Všichni
cestující popíjeli za jízdy čaj. I nám přinesl průvodčí nebo zřízenec čaj v malých
číškách a jakmile spatřil, že některá číška je prázdná, ihned přinesl novou porci, bez
zvláštního požádání. Na východě se v horku obyčejně nekonzumují studené nápoje,
nýbrž spíše teplé, ba až horké.

Průběh cesty
V japonském vlaku byla vzorná čistota, nikde nebylo ani smetíčko. V chodbičce vozu
se snad každou chvíli podlaha vytírala hadrem, nasáklým desinfekčními prostředky.
Žádný jiný národ kromě Japonců nemá takovou obavu před nákazou, proto tak
úzkostlivá čistota. Na snídani, oběd a večeři jsme chodili do restauračního vagonu.
Podávali většinou japonská jídla, která se od čínských mnoho neliší, avšak ty jsme
nemohli jíst, proto jsme museli vždy předem evropské jídlo objednat, které nám kuchař
připravil. Když jsme druhého dne po odjezdu z Harbinu obědvali v restauračním
vagoně, přisedl si k našemu stolu nějaký Japonec, dal se do řeči, neb mluvil dobře
rusky. Začal nás pomalu a nenápadně, jak se u nás říká, kádrovat. Ptal se, kam
jedeme a hned jsem poznal, že je to celní úředník, který kontroloval pasy. Vyprávěl,
že my, jakožto Čechoslováci, to máme dobré, neb nepotřebujeme ani zvláštní povolení
nebo vízum, naše republika má prý s Japonskem úmluvu o bezvízovém cestování. To
jsme věděli i bez něho, jen jsem se divil, odkud ví, že jsme Čechoslováci, neb jsem mu
do této chvíle žádné doklady nepředložil. Až si pak vyžádal naše pasy, vtiskl do nich
úřední razítko, bez kterého bychom se ve městě Dairenu nemohli ubytovat, a vrátil
nám je. Poděkoval, uklonil se a odešel potrápit zase někoho jiného. Nás nemusel
nikdo hlídat, protože jsme do Japonska necestovali, avšak kdybychom tam jeli, jistě by
k našemu kupé postavil slídila, který by nás ve dne v noci pozoroval a své pozorování
předával svým nadřízeným orgánům.
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Druhý den večer jsme přijeli do Dairenu (u Rusů se toto město jmenovalo Dalnyj). Na
nádraží byl velký shon, všude plno kuli (dělníků), kteří naše zavazadla odnesli a uložili
do auto-taxi, s kterým jsme odjeli do hotelu. Hotel byl menší, byl to spíše rodinný
pension, a patřil ruskému emigrantu arménské národnosti. Tam bylo velmi útulno,
žádný nával, žádný spěch. Po tak dlouhé cestě jsme si v klidu odpočinuli, dobře se
najedli, neb jídla bylo mnoho a výborně připravené. Tam jsme samozřejmě přenocovali
a zůstali několik dní. Nazítří jsem se pokusil obstarat lodní lístky do Tientsinu, kam asi
za dva dny měl odplout parník Chohei-maru. Při výdeji jízdenek mně v lodní kanceláři
řekli, že než vstoupíme na loď, musíme se prokázat potvrzením, že jsme všichni
očkováni proti tyfu. Zároveň mně dali adresu lékaře – emigranta, který se očkováním
zabýval a jehož potvrzení uznávali.
Těch několik dní, co jsme tam strávili, jsme využili k prohlídce města. Zajímavé bylo
pozorovat děti – školáky. Když např. přecházeli jízdní dráhu, tramvajáci nezvonili, jako
u nás, nýbrž počkali, až přejdou, načež teprve potom v jízdě pokračovali. Byla tam
všude spousta ovoce, jako jablek, pomerančů, banánů, a broskví takové kvality, jaké
jsem později již nikdy neviděl. Nakoupili jsme si na jídlo i do zásoby na cestu. Též jsem
si opatřil tientsinské peníze, abychom měli na drobná vydání. Vzpomínám si, že jsem
měnil japonské yeny v čínské směnárně, peníze byly barvy červené, bankovky úplně
čisté s vyobrazením pěkného koníčka. Když jsem je pak ukazoval celníkům, kroutili
hlavou, asi si mysleli, že tyhle peníze již dávno neplatí. Avšak v hotelu a všude
v krámech je ochotně brali, musely tedy být hodnotné, a to již proto, že u Japonců
by si nikdo ve směnárně netroufal a neodvážil prodat nebo měnit bezcenné peníze.
Inu, na Dálném východě si člověk mohl užít všelijakých příhod.
Bylo to jednoho dne, snad po 16. hodině odpoledne, když jsme se nalodili na Choheimaru, kde jsme obsadili samostatnou kajutu. S paluby jsem přihlížel nakládání
zavazadel cestujících, mezi nimiž byl i náš velký kufr. Byl jsem zvědav, jakým
způsobem ho spustí do prostoru na zádi lodi, vyhraženém pro zavazadla, který mohl být
asi 3 metry níže. Když přišla řada na ten náš kufr, který měli dělníci spustit dolů, položili
ho na zábradlí, které oddělovalo tento prostor od jiných prostorů, a bez rozmyšlení
nebo nějaké úvahy ho jednoduše s té výšky shodili dolů. Když jsem to viděl, jak s mým
majetkem zacházejí, trnul jsem strachy, co z toho kufru zůstalo, neb jsem dopad kufru
nemohl sledovat. Stál jsem dosti stranou a též daleko, avšak jak se později ukázalo,
kufr ten ohromný náraz a otřes vydržel a zůstal úplně neporušený. Byl asi dělaný pro
manipulaci takového druhu.
Na lodi s námi jelo asi 20 Evropanů, zvláště si pamatuji na jednoho Itala – signor
Rozacio, na kterého nám zůstala vzpomínka – fotografie ve skupině manželky a dětí.
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Rozdávali nám předtištěné formuláře pro
soupis cenností, které vezeme sebou, avšak
nevím, jaký to mělo účel, neb vyplněné
dotazníky nikdo nežádal a zůstaly v kajutě.
Moře bylo úplně klidné, anebo se mně to
zdálo, ale nehledě k tomu, cítil jsem jakousi
nevolnost. Proto jsem si šel lehnout a byl
připraven na každou eventualitu, která se
cestujícím může přihodit. Avšak všechno
brzy přešlo a bylo mně zase dobře. Děti byly
většinou na horní palubě, odkud byl pěkný výhled na moře a též tam nebylo tak dusno.
Plavili jsme se celou noc, potkávali osvětlené lodě, které se zdravily houkáním. Asi
v 9 hodin následujícího dne loď přistála v přístavu Taku Bar, tedy v místě, kde se řeka
Hai-ho (nebo též Pai-ho), protékající Tientsinem, vlévá do Žlutého moře. Obvykle
všechny lodě, i vojenské, pluly dále po řece proti proudu až do města, které je od
Taku Bar vzdáleno asi 40 kilometrů. Ovšem to za předpokladu, že byl příliv a zvýšená
hladina řeky dovolovala lodím průjezd. My jsme však měli smůlu, když loď Choheimaru připlula do mořského přístavu, byl právě odliv a na příliv bychom museli čekat až
do večera. Proto jsme museli všichni loď opustit a vystoupit na břeh, neboť stravování
na lodi za jeden další den nebylo do jízdného zakalkulováno, a museli jsme těch 40
kilometrů do města jet vlakem, ačkoliv jízdné bylo zaplaceno až do Tientsinu.
Ještě na lodi si manželka stěžovala, že ji pásy s mincemi tlačí, a chtěla, abych si aspoň
jeden pás vzal k sobě, a sice ten, ve kterém bylo 70 kusů a který jí velmi překážel. Pás
jsem od ní vzal, zkroutil ho do kotouče, pokud to šlo, a zasunul do pravé kapsy. Jelikož
byl dosti dlouhý, neboť obepínal celé tělo, dělal mně v kapse bouli a následkem toho
byla kapsa nápadně vydutá. Po vystoupení z lodi na břeh, kde byla již složena všechna
naše zavazadla i s velkým kufrem, přišli celní úředníci. Kdybychom vystoupili, jak
bylo původně plánováno, až ve městě, odbývala by se celní prohlídka až tam. Celníci
byli dva Číňané ve službách anglické celnice, neboť tato patřila Anglii již od doby
boxerského povstání v Pekingu v r. 1901, které je podrobně popsáno v první části
těchto pamětí. Anglie měla celnici ve své režii a cla vybírala pro sebe. Když celníci
uviděli haldu našich zavazadel, ptali se mě, co si všechno vezeme. Zvláště měli zájem
jen o předměty neporušené, které by se daly zpeněžit. Jednali velmi slušně, ukázali na
jeden menší kufr a požádali, abych ho otevřel. Obsah lehce prohrábli a našli tam mezi
prádlem uložené dvě zapečetěné láhve pravého francouzského tříhvězdičkového
koňaku „Martell“, který jsem nechtěl ani prodat nebo darovat. Jelikož láhve měly
původní zátkování, řekli mně, abych láhve otevřel, jinak prý musím platit clo. Otevřel
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jsem je a znovu již fušersky zazátkoval. Jednomu z celníků bylo nápadné, že kapsa
u kalhot je nějak moc nabubřelá. Bylo to v létě, bylo horko a zdá se mně, že jsem
byl bez saka, proto to mohli vidět. Zeptal se mě, co mám v kapse. Řekl jsem mu
po pravdě, že mám zlaté mince. Požádal, abych mu ten balíček ukázal, vzal ho ode
mne a chtěl vědět, kde je moje manželka, která stála na palubě lodi a držela malého
Rudolfa, kterému byly asi 2 roky, na rukou. Ukázal jsem rukou, která to je, načež
oba celníci odešli na loď za ní. Ukázali jí ten, řekněme, svitek, a zeptali se ji, co v tom
je. Odpověděla, že jsou tam zasunuty zlaté peníze. Když viděli, že naše odpovědi
se shodovaly, poprosili ji, aby nůžkami v některém místě ten plátěný obal nastřihla.
V rozstřiženém otvoru se objevila zlatá mince, což bylo důkazem toho, že jsme mluvili
oba pravdu, čímž i celní prohlídka byla skončena. Když se celníci vrátili na břeh, řekli
mně, že je vše v pořádku. Z počátku prý měli podezření, že převážím opium, jehož
dovoz byl zakázán. Takové složité případy, na které jsem nebyl vůbec připraven,
se cestou mohly přihodit a také se stávaly.

Příjezd do místa vytouženého
Naložili jsme naše zavazadla do vlaku a čekali na odjezd, který se brzy uskutečnil.
Po příjezdu do Tientsinu (nyní se užívá čínský název Tian-džin [Tianjin]) odnesli kuliové
naše věci z prostoru nádraží na stanoviště auto-taxi, kde je naložili do auta, s kterým
jsme se vydali na cestu do vnitřního města. Když jsme projížděli ulicemi v blízkosti
nádraží, bylo nám úzko z pohledu na špinavé, zaprášené, šedé a nízké domy, a tázali
jsme se sami sebe, kam jsme to zabloudili. Nikde nebylo vidět ani kousku zeleně a po
Harbinu to bylo tak jednotvárné a smutné prostředí, že jsme z toho byli zoufalí. Avšak
to byl jen první dojem. Později jsme se dověděli, že to byla část čínského města; jinak
město bylo rozděleno na části dvě, a to na čínskou, kde žilo přes dva miliony lidí, a
evropskou s výstavnými paláci, bankami, obchody a soukromými vilami s nespočetnými
zahradami. Samozřejmě, že jsme měli namířeno do evropské části, kde jsme se chtěli
ubytovat.
Před vznikem této části města byl celý prostor málo zastavěn, byly tam většinou chýše
rybářů, zabývajících se lovem ryb v řece Pai-ho nebo též Hai-ho, která tekla přes
město směrem východním do Tichého oceánu. Kvůli orientaci chtěl bych nastínit
vznik evropského města, které sestávalo z jednotlivých, různým státům patřících kolonií
neboli koncesí. Jak jsem již v první části těchto pamětí uvedl, byla čínská vláda po
potlačení boxerského povstání v roce 1901 nucena přiznat mocnostem, které obsadily
Peking, právo na zřízení svých národnostních osad v kterémkoliv místě Číny. V severní
Číně bylo pro tento účel vyhlédnuto město Tientsin, neboť bylo v rovině, u splavné řeky,
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a místo pro stavby objektů velmi výhodné. Kromě toho bylo blízko hlavní město Peking
a tudíž bylo by snadné dohlížet a kontrolovat čínskou vládu. Tok řeky bylo možné
prohloubit a vybudovat přístav, kam mohly později vplouvat i lodě s větším ponorem.
Byl tam bohatý kraj, ve kterém se hromadily zásoby všemožných surovin a potravin
jakož i kožešin na vývoz. Blízká pevnost Taku, obsazená a hájená francouzskými
vojsky, poskytovala městu dostatečnou ochranu, takže bylo možné bez obav přistoupit
i ke zřizování průmyslových podniků a k těžbě kamenného uhlí, které bylo v blízkosti
objeveno.
Mocnosti obsadily oblast po obou stranách řeky, rozdělily a určily si místo a rozsah
budoucích koncesí a přistoupily k jejich budování. To bylo asi před 65 – 66 lety [1902 –
1903]. Svojí přítomností chtěly zainteresované státy zabránit opakování takových
událostí, jako bylo boxerské povstání, namířené hlavně proti cizincům. Za tím účelem
udržovaly tyto státy na území Číny a jmenovitě v Tientsinu určitý kontingent svého
vojska, aby v případě hrozícího nebezpečí mohly ihned zasáhnout. Ještě před řešením
konfliktu hrozilo Číně nebezpečí úplného rozdělení, takže to byl za tehdejších poměrů
pro Čínu nejvhodnější způsob řešení sporu.
Po podepsání smlouvy počaly se do Číny hrnout celé houfy různých cizozemských
podnikatelů a obchodníků s velkým kapitálem, kteří za babku skupovali od jednotlivých
magistrátů stavební parcely, stavěli na nich úřední budovy, paláce, hotely, kina, vily a
činžáky apod. Mezi přistěhovalci byly též mnišské řády již v Číně usedlé, které vlastnily
v jiných čínských oblastech rozlehlé pozemky, vinice i misijní budovy, kde mniši
společně žili. Nejbohatší z nich byli Lazaristé a Jezuité. Tyto řády skoupily v Tientsinu
velké množství stavebních parcel a postavily jak pro své účely, tak i k pronajmutí,
činžovní domy, kláštery a fary, kostely, dokonce nižší a vyšší školy a učiliště pro
Číňany. Evropské město se rozrůstalo do velkých rozměrů. Ceny za pozemky a
stavební materiál jakož i pracovní síly byly ve srovnání s evropskými cenami mizivé a
hodnota postavených objektů byla tak nízká, že např. kláštení řády svůj majetek vůbec
nepojišťovaly. V době mého pobytu v tomto městě mně jejich činitelé řekli, že všechen
kapitál investovaný do budov měli již dávno vrácený. Neřekl bych, že správně usuzovali
a jednali.
Takovým způsobem vznikly koncese rakousko-uherská, italská, ruská, francouzská,
anglická, belgická, americká, německá a samostatná, vklíněná do čínského města,
japonská. Každá z těchto koncesí měla svoji vlastní národní městskou správu s právem
extrateritoriality. To znamená, že čínské úřady neměly právo zasahovat do jejich
záležitostí. Měli své soudy, policii, obchodní komory, konzuláty atd. Úředním jazykem
byla řeč příslušného státu.
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Evropské koncese jako jeden celek
Celkem vzato, všechny tyto národnostní
osady byly spojeny v jeden celek a
dohromady tvořily velké, moderní evropské
město (rozloha mně není známa), takže
kdo neznalý místních poměrů městem
projížděl, ani by nepoznal, že v určitých
ulicích existuje pomyslná hranice, dělící
tyto národnostní státečky na jednotlivé
a různé samosprávní jednotky. Pro
nezasvěceného pozorovatele by mohlo
být nápadné jen to, že na rozích ulic, které
tyto koncese rozdělovaly, tedy na hranicích
dvou spolu souvisejících kolonií, byli
ve službě nebo konali dozor dva různě
uniformovaní strážníci z řad najatých
domorodců, a podle nich se dala přesně
určit sféra vlivu toho kterého státu.
Například francouzský policista nosil vojenskou čapku typickou pro Francii, anglický
zase anglickou atp. Rovněž distinkce na jejich uniformách byly znázorněny způsobem
v mateřské zemi obvyklým. Kromě již uvedených zvláštností se mohl cestující
orientovat za účelem zjištění, v které kolonii se nachází, podle tabulek s názvy ulic.
Francouzi užívali francouzské názvy ulic, jako Rue de France, Angličané např. Victoria
Road, Němci Bismarck Strasse, Rusové Petrogradskaja ulica atd. Na koncesích nebylo
všude stejné jednání a zacházení s obyvatelstvem. U Němců, Francouzů, Japonců
nebo Rakušanů se každý musel k pobytu přihlásit na policii. Naproti tomu na anglické
koncesi to nebylo zapotřebí, tam se ohlašovací povinnost nepraktikovala. Tedy způsoby
úřadování byly různé, pravděpodobně takové, jaké byly zavedeny v mateřské zemi.
Stávalo se, že někteří lidé, když jim hořela půda pod nohama, se jednoduše přestěhovali na anglickou koncesi a tam byli kryti, protože o nich, resp. o jejich místě pobytu,
nikdo nic nevěděl.
Četl jsem knížku, ve které Adolf Hoffmeister popisuje svoji cestu a pobyt v Číně a
vychvaluje čínskou vynalézavost a architekturu podobnou evropské. Např. píše, že
město Tientsin je naprosto anglické. Bankovní ulice jako v Čitě, zděné smutné domy
jako universitní koleje, paláce a veřejné ústavy ve slohu zámku na Hluboké, ozubená
gotika. Ano, ta stavba připomínající zámek na Hluboké není nic jiného než bývalá
anglická radnice, kterou postavili Angličané při zřizování své koncese pro sebe, a
298

ne pro Číňany, což Adolf Hoffmeister
ve svém popisu Číny uvést zapomněl.
Při této radnici (Gordon Hall) byl
rozsáhlý, pečlivě upravený, jedním
slovem nádherný „Victoria Park“, kde
rostlo množství okrasných stromů a
keřů, v podloubí vinná réva, trávníky
vždy zelené a sestřižené, kde stál
cenotaf na památku padlých anglických vojáků v první světové válce. Když později
tato koncese přešla do čínské správy, Číňané vyměnili nápisy a názvy ulic a vychvalují
své krásné a moderní město, což novodobé cestovatele do jisté míry mate.
Podle pořadí, vzato od západu k východu a jihu, ve směru toku řeky Pai-ho, byly
evropské koncese umístěny takto: rakousko-uherská, italská na levém břehu, dále pak
koncese ruská s ohromným parkem a pravoslavným kostelem (cerkví) a celou spoustou
nádherných domů a vil. Za mostem, již na pravém břehu řeky, byly osady francouzská,
anglická, německá, belgická a americká. Japonská byla vklíněna do francouzské a do
čínské čtvrti. Most, spojující francouzskou koncesi s italskou a částí čínského města
kolem nádraží, měl dvě poloviny, které se mohly automaticky zvedat, aby pod ním
mohly proplout parníky.
Po skončení první světové války v r. 1918, ve které Rakousko-Uhersko, Německo i
Rusko byly poraženy, zrušila Čína jejich koncese a znárodnila je. Zavedla tam čínskou
správu a úřady. Všechny ulice pojmenovala čínskými názvy, majetky soukromých osob
však zůstaly nedotčeny. Jelikož názvy zrušených koncesí byly už vžity, užívalo se
v obecné mluvě při určování adresy i nadále názvu koncese, a to tak, že k upřesnění
místa se současně s pojmenováním ulice přidávala slova „bývalá“, například „ExGerman Concession“. Sem jsme měli namířeno a řidič taxi nás zavezl do ulice Wusih
Road, kde jsme se v hotelu „Savoy“ ubytovali. Tento hotel patřil americkému občanu
německé národnosti; vedoucí nebo správce byl Rus, takže jsme se tam mohli dohovořit
rusky, německy a anglicky. V hotelové restauraci jsme se též stravovali. Poprvé jsme
tam okusili smažená žabí stehýnka, špagety po italsku, které se natáčely na vidličku,
a různá jiná v naší kuchyni neobvyklá jídla. Naproti hotelu byl dům číslo 15a, v němž
bydlela ruská zubní lékařka Zolovičová. Její manžel nás jednou navštívil a nabídl nám
v již zmíněném domě, který patřil německému bytovému družstvu, a to přímo v jejich
bytě v 1. poschodí, k pronájmu dva úplně separované zařízené pokoje s koupelnou,
W.C. a kuchyní. Kuchyň, skoro ve všech domech, byla obyčejně ve vedlejší budově,
která byla s obytnými místnostmi spojena chodbou, což moc pohodlné nebylo, ovšem
my jsme to změnit nemohli. V domě bylo ústřední vytápění, teplá a studená voda. Byt
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se nám zamlouval, dohodli jsme se na ceně a ihned se z hotelu odstěhovali. Dům
byl blízko středu města, všude bylo blízko, do parku, do obchodů a krámů, takže nám
tam bylo docela dobře. Živobytí bylo levné a pamatuji se, že manželka, která vedla
domácnost, utratila měsíčně pouhých 30 stříbrných yuanů. Kromě stříbra obíhaly i
papírové peníze, proto bankovky měly stejnou hodnotu a kurs se měnil jen tehdy, když
stříbro (kov) bylo dražší nebo levnější.
Město leží na 38. rovnoběžce, tedy asi jako Palermo na Sicilii, podnebí je tam teplé,
subtropické. V létě vlhká vedra až kolem 115° – 120° Fahrenheita ve stínu (asi 46°C).
Sníh býval zřídka kdy a to jen působením blízké pouště Gobi, odkud vál studený vítr.
Na jaře vítr přinášel mračna droboučkého, žlutého prachu, který i přes dobře utěsněná
okna pronikal do obydlí a všechno, co nebylo pečlivě přikryto, se zanášelo tímto
prachem. Nádherné, asfaltované ulice byly vymezeny pro rikši a auta, jiné zase pro
nákladní auta nebo povozy. Kvalita asfaltu byla tak výborná, že i při panujících vedrech
a slunečním žáru povrch ulic zůstal tvrdý a neroztavil se. Říční přístav byl tak hluboký,
že v době přílivu tam mohly kotvit i větší lodě do 20 000 BRT(brutto registrovaných tun).
Když už nás v obchodech, krámech a vůbec v prodejnách znali, nabízeli nám potraviny
s donáškou do domu, dodávali to nejlepší maso, drůbež, čerstvé ryby, zkrátka všechno
nejlepší jakosti. Rovněž mléko a pečivo každodenně přinášeli až do bytu, ať to byl
všední den nebo svátek, takže manželka nemusela nikam chodit a nakupovat. Večer
jsme odevzdali seznam věcí, co budeme příští den potřebovat, a učni z obchodu
všechno přinesli nebo přivezli na kole. Dokonce jsme dodané potraviny nebo ovoce
mohli platit jen jednou měsíčně až po odběru. Za tím účelem nám přímo vnucovali
odběrné knížky, do které se zboží a jeho hodnota zapisovala, a platilo se, jak oni říkali,
až toho bude víc. Tam byla vůbec prakse taková, že i řemeslníci, krejčí, obuvník,
pradlena a jiní, přicházeli do bytu brát míru, zkoušet obleky nebo obuv, a když již
vyzkoušené věci měli hotové, sami je přinesli do bytu, takže nebylo třeba se o tyto
záležitosti starat a plýtvat časem na chození po dílnách.
Zaměstnávali jsme mladého Číňana, který měl na starosti úklid bytu a byl rovněž ve
funkci kuchaře, ovšem pod dozorem manželky, která ho musela vycvičit, aby jí způsob
přípravy jídel vyhovoval. Tam každá evropská rodina měla a spíše musela mít
domorodého kuchaře, neboť by těžko bílá žena v tom úmorném vedru, jaké tam v létě
bývalo, vydržela stát a točit se kolem sálající plotny. Ve starých nebo starších domech
byly instalovány obyčejné sporáky na uhlí, v nových domech se zaváděly již elektrické.
Pro začátek jsme byli zařízeni docela dobře a začínali jsme si zvykat.
Očekával jsem příjezd zástupců firmy „The Harbin Union of Brokers“, u které jsem byl
angažován a která měla ve městě otevřít kancelář. Přijeli někdy začátkem listopadu r.
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1933 a ihned se zajímali o nějaké vhodné místnosti, aby mohli co nejdříve obchod
otevřít. Jelikož jsem žil ve městě již delší dobu a měl přehled o všech volných
úřadovnách, poradil jsem jim, že by ev. mohli najmout místnosti po likvidované
agentuře Čínské Východní Dráhy.

Zaměstnání a pozdější změny
Volné úřadovny se vyskytly na francouzské koncesi, nedaleko francouzské městské
správy. Dohovořili se s majitelem domu a tyto již prázdné kanceláře najmuli. Ovšem
musely se napřed upravit, opatřit nábytkem, vymalovat, což trvalo asi dva týdny.
Mezitím co se konaly tyto práce, sešli jsme se všichni, majitelé a úředníci, abychom
tuto událost oslavili, na společné večeři v hotelu Astor House ve zvláštním salonku,
kde jsme, jak to v takových případech bývá, se důvěrněji seznamovali.
„Veselo bylo okolo stolu, střídala píseň písničku,
nedbali strastí, nedbali bolu, každý svou prázdnil skleničku.“
Když byly kanceláře již připravené, začali jsme v nich úřadovat, obchod se rozjel a bylo
opravdu co dělat, neboť kursy všech valut kolísaly. V tom chvatu, že to dobře začíná,
žádný z nás nepomyslil na to, aby se o tom udělalo oznámení francouzskému
magistrátu a aby bylo vyžádáno úřední povolení k provozování bankovní živnosti.
Když jsme měli všechno rozloženo na patřičných místech, byly umístěny skříně
a registratury jakož i nedobytná pokladna, upraveny místnosti, udělány přepážky
vhodných rozměrů, přišel z nenadání do kanceláře úředník francouzské městské
správy, který vedoucího vyzval, aby podal žádost o povolení ke zřízení bankovního
obchodu.
Na naši žádost přišla brzy odpověď, psaná francouzsky, kterou vedoucí pracovníci
zběžně přečetli. Jelikož tam bylo slovo „permettre“, měli za to, že povolení bylo dáno.
Úřadovali jsme vesele dále, avšak neprošlo ani několik dní, objevil se znovu ten jistý
úředník municipality, a divil se, že tam úřadujeme, jakoby se nic nestalo. Sdělil nám,
že naše žádost byla zamítnuta, což nám prý sdělili písemně. Potom teprve si pořádně
přečetli dopis, kde jim zástupce městské správy ukázal na slovo „non“, které naši při
čtení přehlédli. Teď se vyjasnilo, že povolení dáno nebylo a museli jsme proto balit.
Našly se rovněž pěkné místnosti na anglické koncesi. Ihned zažádali o povolení, které
nám bylo za dva stříbrné dáno na počkání, a to na dobu do konce běžného roku, a
pak za každý další rok se měly platit vždy dva stříbrňáky. Přestěhovali jsme všechen
nábytek, spisy a knihy do nových úřadoven a začali, bez obav, že nás bude někdo
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vyrušovat, pracovat. Vedoucí jakož i ostatní společníci se domluvili na tom, že
dosavadní název firmy se pro město jako je Tientsin, kde jsou soustředěny všemožné
cizí zájmy, nehodí. Proto začali uvažovat o názvu „Union Investment and Credit
Corporation“, kterýžto název zůstal. Firma se nechala pak zapsat do obchodního
rejstříku někde v Kanadě, takže se stala kanadskou. Toho jsem se však nedočkal,
poněvadž práce pro mne byla náramně jednoduchá. Firma spekulovala s valutami
a žádné jiné bankovní operace tam nevedli, jen nákup a prodej s vykazováním ážia.
Po čtyřměsíčním působení jsem od nich odešel.
Na italské koncesi provozoval živnost jistý Herr Ziegler. Měl menší továrničku na
zpracování střívek, které vyvážel do Hamburgu. Požádal mě, abych mu zavedl
účetnictví. Pracoval jsem nějaký čas, a když jsem tam docházel, seznámil mne
s Japoncem K. Inui, který měl exportní kancelář v témže domě a zabýval se vývozem
všemožných surovin, jako tabáku, bavlny, velbloudí srsti, pšenice, hořčičného a lněného
semene, také kožešin, kůží, pokrutin a jiné. Rád by exportoval do Evropy nebo
Ameriky, avšak neměl žádné
spojení. Dohovořili jsme se
podobně jako v Harbinu s
M. Haninem a založili firmu
„Oriental Import Company“.
Jménem této nové firmy
jsem psal nabídky svým
dřívějším zákazníkům. Na
moje oferty se ozvaly některé již z dřívějšího spojení známé firmy a žádaly z našich
krajin ponejvíce sviště (marmot skins), kterých zde bylo tisíce; dále mongolské křížové
lišky, velmi vzácný druh, které na hřbetě mají tmavé, skoro načernalé pruhy, jeden přes
druhý v podobě kříže, dále pak koníky (pony hides). Jinými druhy jsme se zabývat
nechtěli, aby se nákupčí na venkově moc nerozptylovali. Mr. Inui zaměstnával
odborníka Číňana, který věci a kožešinám dobře rozuměl a ve třídění se vyznal.
Svišť je kožešina dvou druhů, zimní a jarní, a má také různé zabarvení podle toho,
kdy se loví. Maso svišťů dříve Číňané konzumovali, avšak někdy v r. 1920 tam
vypukla epidemie plicního moru, kdy bylo zjištěno, že maso těchto zvířátek bylo
nákazou infikováno. Proto bylo zakázáno toto maso požívat, což Číňané přísně
dodržují. Ceny jsme vypracovali přijatelné, mnohem výhodnější, než mohl nabídnout
Harbin, a vyřídili jsme celou řadu objednávek k úplné spokojnosti odběratelů.
Mr. Inui měl z toho velkou radost, že našel nové odbytiště. Vzhledem k poměrně
nižším cenám než prodávaly konkurenční firmy jsme neměli moc velký zisk, ale pro
začátek a na krytí výloh to úplně stačilo, v naději, že se obchod bude v budoucnu
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rozrůstat. Mr. Inui nebyl pro to, aby se ceny zvyšovaly, ba naopak, staral se pokud
možno prodávat za nižší ceny než jiní vývozci, aby si zákazníky udržel a mohl s nimi
počítat. Měl jsem podíl na zisku 20%, kromě platu, neboť on měl již zařízenou kancelář,
měl lidi, sklady atd., tedy měl větší výlohy, kdežto já skoro žádné. Zisk byl poměrně
menší proto, že musel platit provizi prostředníku – kompradoru, který veškerý nákup
prováděl. „Komprador“ je španělský termín a znamená asi tolik, jako kupující nebo
nákupčí. Ve východoazijském obchodě je to prostředník, obyčejně bývalý obchodník –
kapitalista.
Každá exportní firma měla a vlastně musela mít kompradora kvůli usnadnění nákupu
surovin od domorodců. Ten obstarával pro firmu potřebné zboží pro vývoz, vedl
všechna obchodní jednání s místními dodavateli, ponejvíce Číňany, smlouval a hádal
se s nimi, a když na to přišlo, i vyhrožoval a vyhodil je z kanceláře, což by Evropan
nedovedl. Přitom komprador financoval veškerý nákup, též ručil za kvalitu a dodací
lhůty, takže vývozce kompradoru uložil, co má dělat, a ten všechno samostatně zařídil.
Měl k dispozici nějakou místnost jako kancelář, zaměstnával určitý počet svých lidí jako
nákupčí, baliče, třídiče a vedle toho i účetního. Byl to takový stát ve státě. Za tuto
práci dostával určitou odměnu zakotvenou ve smlouvě, a tuto odměnu si připočítal při
konečném vyúčtování. Ceny za nakoupené zboží nesměly převyšovat rámec cen na
trhu a musely být s vývozcem ještě před nákupem zboží prodiskutovány a přibližně
odsouhlaseny, neboť na jejich základě mohla být vypracována nabídka dovozcům a
udány prodejní ceny. Kompradoři obvykle dobře znali trh, nabídku a poptávku, měli
rozsáhlé místní obchodní spojení a viděli do budoucna, jak se situace v tom nebo
jiném artiklu bude vyvíjet nebo utvářet. Proto byli dobrými rádci a pouze oni vlastně
usměrňovali celý vývoz.
Když vývozce obdržel objednávku nebo byl otevřen akreditiv, komprador
prostřednictvím svých lidí přistoupil k nákupu surovin, které se svážely do skladu.
Po skončení nákupu předložil konečné
vyúčtování s připočtením smluvené odměny,
ze které si vydržoval své zaměstnance.
Firma si zboží zase pomocí svých odborníků
prohlédla, roztřídila v souladu s podmínkami
prodeje, balila a expedovala. Z výtěžku
akreditivu zaplatila v prvé řadě účet kompradora, který tak dostal zpět své peníze, a
rozdíl, jestli takový zůstal, byl zisk vývozce. Firma „Inui Trading Co.“ svého kompradora
měla, takže starost s jeho vyhledáváním odpadla. Bez kompradora nebyl nějaký větší
export myslitelný, neboť drobní obchodníci by Evropanu zboží lacino neprodali a byl by
určitě jimi ošizen. S nimi mohl jednat jen jejich spoluobčan.
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Útěk před horkem a politické klima
Vzhledem k tomu, že město leží v subtropickém pásmu, bývala v létě vedra spojená
s vlhkostí, až se prádlo lepilo na tělo. Číňané to nazývali „futian“. Nebyl sebemenší
větřík, žádné osvěžení. Stromy, většinou akáty, stály smutné a zaprášené. Nováčci,
kteří tam trávili teprve první léto, seděli v kancelářích v rozhalenkách a s mokrým
ručníkem na krku, aby se jím mohli utírat. V takové době každý, kdo jen mohl, odjížděl
k moři na zotavenou, neboť vlhké horko se špatně snáší. Vzpomínám si, že např.
inkoustová tužka, když ji člověk delší dobu používal, se v rukou mohla ohnout. V létě
1934 se též naše rodina odebrala do letoviska Pei-tai-ho,
vzdáleného asi 6 hodin jízdy vlakem směrem severním.
Tam bylo moře nádherné, kilometry dlouhé písčité pláže
a rovněž příjemné koupání. V okolí jehličnaté lesy, krásná
krajina a možnosti delších vycházek. V okolí našeho
bydliště v Tientsinu bylo moře kalné, a to od nánosu jílu
z horských oblastí. Obzvláště řeka Hoang-ho (Žlutá řeka)
dodávala moři spousty kalných vod,
od čehož se zdála voda žlutá. Odtud
i název – Žluté moře. Domorodcům to nevadilo, ti se
koupali i v kalné vodě, avšak Evropané odjížděli na sever,
kde byla voda čistá, téměř průzračná.
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Letovisko Pei-tai-ho [Beidaihe] bylo původně jen malá čínská vesnička, která je tam i
podnes. Avšak okolí této vsi bylo velením dřívějšího německého vojenského desantu
v Číně vyhlédnuto jako rekreační středisko a letní vojenský tábor. Postupně se tam
začaly stavět hotely, vily a domy, až se toto místo rozrostlo ve velké rekreační středisko,
kde bylo nakonec soustředěno mnoho restaurací, kaváren, heren, cukráren, drobných
krámů se všemožným zbožím, památkovými předměty a hlavně textilem. Jízda autem
tam nebyla povolena a přepravu osob jakož i menších nákladů obstarávali rikši.
První léto jsme tam bydleli v podnájmu u Rusů, kteří tam měli pronajmutou rozsáhlou
soukromou vilu. Tam jsme se i stravovali, takže jsme se mohli věnovat výhradně
zábavě a odpočinku. Zdržoval jsem se tam jen po několik dnů v týdnu, neb jsem se
musel vracet do města kvůli vyřizování korespondence a jiných běžných záležitostí
spojených s obchodem. Rodina tam žila po celé léto až do začátku školního roku,
tedy až do počátku září.

305

Tehdy se mohl pozorovat neobvyklý ruch, neb do města přijíždělo příliš mnoho
Japonců civilistů. Říkalo se o nich, že to jsou obchodníci, někteří přivezli na oko i
nějaké japonské zboží. Co to bylo za lidi, nikdo nic určitého o nich nevěděl. Japonci
jsou národ, který se chová náramně zdvořile, řekl bych úlisně, avšak nikdo z nich
neprozradí, co zamýšlejí dělat, to je u nich státní tajemství. Jisté bylo jen to, že každý
ten civilista měl v zadní kapse kalhot zasunutu střelnou zbraň. Kromě toho i japonská
posádka dostávala posily a byla rozmístěna na japonské koncesi. Bylo to předznamením jakési politické aktivity a také toho, že se v nedaleké budoucnosti něco
v naší krajině bude dít. Do příštího jara byl klid, avšak potom japonská vojska začala
obsazovat železnici vedoucí na Peking (vzdáleného asi 120 kilometrů), potom dále
na Kalgan (Džandžiakou), na Paoton a Suiyuan, již v bývalém vnitřním Mongolsku.
Kontrolovali cestující, prohlíželi zavazadla, patrně proto, zda nevezou zbraně,
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prověřovali zásilky, takže nákup surovin v provinciích a práce s tím související byla
ztížena. Domorodci nejevili žádné ochoty někam jezdit, aby nepadli do léčky a ev.
svou odvahu nezaplatili životem, neboť Japonce velmi dobře znali, ti byli bezohlední.
Vyprávěl mně jeden Rakušan, který pracoval v terénu, jak čistou náhodou se ocitl
v japonské zóně a co Japonci s ním pak prováděli. Především ho zevrubně vyslýchali,
co je zač, proč tam je a tak dále. Když už to měli s ním vyřízeno, dotazovali se ho, kdo
je jeho otec, kde bydlí, co dělá, zda byl vojákem, kdy, jak dlouho, u jaké zbraně, zda u
pěchoty, kavalerie, nebo dělostřelectva, jakou měl hodnost atd. Nakonec ho požádali,
aby okamžitě zmizel. Taková byla s Japonci práce. Mimo to tam někde v okolí
budovali opevnění, kam nikdo nesměl vkročit, a proto Číňané měli z toho všeho
náramný strach a do terénu se neodvažovali. Vypadalo to tak, že i zde obchod vázl
a myslel jsem si o tom, že odjížděje z Harbinu, přišel jsem vlastně z bláta do louže.
Na koncesích mohly ještě pracovat firmy, které měly vlastní nákladní auta, s nimiž
mohly vyjíždět do blízkého okolí, zboží tam ev. nakoupit a přivézt. Sice jsem po
úspěšném zakončení minulé sezóny dále vedl se zájemci korespondenci, avšak bylo
stále obtížnější přivážet do města suroviny. Řekli jsme si, že musíme vyčkat, co bude
dál, a vyřizovat jen ty objednávky, které vyřídit bylo možné. Na nějakou nečinnost jsem
nebyl zvyklý, proto, když jsem měl možnost si nějaké peníze vydělat třeba někde jinde
a nějak jinak, nikdy jsem takovou příležitost neodmítl. Tak se stalo, že při pochůzkách
městem jsem jednou potkal nějakého pana Schwarze, který dělal soukromého valutního
makléře. Obcházel firmy, dotazoval se a nabízel ke koupi nebo prodeji různé valuty a
získával zájemce, neboť jeho prostřednictvím bylo možné docílit výhodnější kurs než
v bance. Tento pan Schwarz mně prozradil, že německá firma na Taku Road, „Oriental
Trading & Engineering Corporation“, kde prý právě byl, hledá vedoucího kanceláře.
Ihned jsem se odebral ke zmíněné firmě za účelem pohovoru, zda se sdělení pana
Schwarze zakládá na pravdě. Jednací řeč u nich byla německá, a jelikož jsem měl
s sebou reference, byl jsem okamžitě přijat s platem 250 stříbrných yuanů měsíčně.
(Podle londýnského kursu, kde se dnes – v červnu 1968 – za takový stříbrný yuan platí
3 libry, by to dělalo 750 liber sterlingů.) Druhý den (1. 4. 1935) jsem nastoupil do práce;
vedl jsem pokladnu, podepisoval doklady, prováděl kalkulace exportního zboží, vedl
stav běžných účtů u bank, psal šeky a vedl rozhovory s bankami ohledně koupě
nebo prodeje valut a podobné práce. Zajímavé tam bylo to, že v účtárně byli jenom
Číňané, snad čtyři nebo pět lidí, kteří všichni mluvili německy, neboť jinak by nemohli
zpracovávat německy psané doklady.
Tato firma byla z určitých důvodů založena jako samostatný podnik a registrována
v Americe pro export. Patronátní závod měl sídlo v Berlíně a měl název „Wostwag –
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West-Osteuropäische Waren Austausch Aktien Gesellschaft“. Wostwag měl hlavní
kancelář ve městě Kalgan, avšak i u nás měla tato firma firemní štít, ačkoliv v Tientsinu
žádné obchody neuzavírala. Nevím, jakou úlohu hrál Wostwag, jen vím to, že veškerá
korespondence jakož i všechny zásilky zboží se adresovaly Wostwagu do Berlína
nebo Hamburgu a odtud byly částečně přepravovány do New Yorku již podle dispozic
z těchto měst, takže my jsme znali jen jednoho odběratele. Hlavním vedoucím obou
podniků byl lotyšský občan Adams Purpiss, chlap jako hora, a přitom měl hlas jako
koloraturní sopranistka nebo nevinný chlapeček, což nešlo nijak dohromady. Člověk
by čekal u něho hluboký bas, a zatím mohl zpívat roli Mařenky z Prodané nevěsty,
nebo při nejmenším roli Jeníka. Práce mě tam bavila a dařila se mně.
[Podíváte-li se na firmu Wostwag na Internetu, zjistíte, že to byla společnost, která měla
kromě svých veřejných obchodních funkcí v obchodu s kožešinami, ve kterých myslíme
pracoval Vavřin Škarecký, také jakousi utajenou stránku, se kterou snad neměl nic
společného. Firma byla vlastně krycí organizací pro sovětskou tajnou službu a v této
funkci, zdá se, že Wostwag dodávala zbraně ze Sovětského svazu do Mongolska a
čínským komunistům, a byla zřejmě řízená NKVD (Narodnyj komisariat vnutrennych
děl, tj. sovětské ministerstvo vnitra). Také se dá najít v dokumentech britské tajné
služby MI6 a v análech FBI Vavřinovo jméno jakožto zaměstnance Wostwagu.]
Hlavním předmětem vývozu byla prasečí střívka – hog casings, dále kožešiny,
kůže kravské, koňské, oslí a mulí, pak vlašské ořechy, ovčí a velbloudí vlna. Na
zpracování střívek (bývaly někdy i ovčí), které se v Evropě používaly v masném a
uzenářském průmyslu a které drobní dodavatelé přiváželi v koších ještě neočistěné,
měla naše firma ve dvoře větší dílnu. S dodavateli surovin se uzavíraly smlouvy a
v jejich přítomnosti se zboží, tedy střívka, čistila a měřila. Dělalo se to následujícím
způsobem: určitá partie od jednoho dodavatele se rozdělila na více pracovních stolů;
u každého stolu bylo potrubí, kterým se přiváděla voda. Střívko, které mohlo měřit
mnoho metrů, se navléklo jedním koncem na kohoutek. Tím se po otevření pouštěla
voda, která střívko promývala, zbavovala kalů a jiných nečistot. Současně se musel
měřit průměr střev, neboť ceny byly stanoveny za yard délky určitého přůměru. Běžné
průměry byly 12/14, 14/16, 16/18, 18/20 a 20/22 mm a zjišťovaly se tím způsobem, že
se střívko naplněné vodou vložilo do určitého žlábku dřevěného měřidla, jichž tam bylo
5 nebo 6 a které odpovídaly právě uvedeným rozměrům. Když dělník, provádějící
promývání, zpozoroval, že se průměr šíří nebo úží, střívko odřízl, vhodil do patřičné
ošatky, kterých měl na stole tolik, kolik bylo rozměrů, a pokračoval dál v promývání
a měření.
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Po zpracování, tj. promytí, vyčistění a měření resp. stanovení kalibrů, střívka se
přeměřila co do jejich délky, a to v každém rozměru zvlášť. Byl napsán dodací
list, který byl odevzdán do kanceláře k proplacení. Práce s tímto druhem zboží byla
velmi složitá a navíc tam byl přítomen zástupce firmy Wostwag z Hamburgu, který
byl odborníkem a dohlížel na kvalitu, zpracování a balení, jelikož tento druh zboží byl
vždy předem prodán a expedován výhradně do Hamburgu. Za tím účelem byl u nás
neustále kvalitář, který přijížděl na dobu asi jednoho roku, dokud ho nevystřídal zase
jiný.
Když se nahromadila větší zásoba střívek, připravovaly se na vývoz. Vázaly se svazky
(bundles), které se solily, lisovaly a ukládaly do zvláštních sudů, které se rovněž u firmy
zhotovovaly. Do každého takového sudu se vešlo 2 500 svazků, každý svazek po 50
yardech, a to byl již plný sud. Sudy se pak uzavřely, natřely barvou, značkovaly a byly
úplně připravené pro export. Toto zboží jakož i všechny pozdější dodávky byly vždy
adresovány firmě Wostwag v Hamburgu, takže naše firma měla stálého odběratele
a nemusela vyhledávat jiný trh.
Jednou měsíčně se prováděla kalkulace, neboť nákupní ceny se měnily, a takto
vypočtené ceny se telegrafovaly do Hamburgu. Byly to naše prodejní ceny pro
následující měsíc. Po obdržení souhlasu a potvrzení nových cen bylo započato
s nákupem. Za nové zboží jsme platili ceny již dříve dohodnuté s dodavateli a
potvrzené smlouvami. Na základě těchto cen jsme mohli vykalkulovat naše prodejní
ceny pro Wostwag Hamburg.
Jednou se stalo, že vedoucí dostal z Hamburgu dopis, ve kterém Wostwag upozorňoval
na jakýsi nesprávný výpočet ceny u jednoho kalibru. Vedoucí si mě zavolal, dopis měl
před sebou, a povídal: „Herr Skarecky, einmal haben Sie zu weit geschossen.“ (Pane
Škarecký, jednou jste přestřelil.) Když jsem si to později rozebral a přepočítal, zjistil
jsem, že cena byla kalkulována správně. Byla z toho korespondence, načež se
Hamburg omluvil. Nebyli jsme přece začátečníci, ale více méně již ostřílení zajíci.
Abych se seznámil s prací firmy Wostwag v Kalganu, jel jsem se tam jednou podívat.
Kalgan byl typické čínské město, široké ulice plné prachu a hnoje, samozřejmě bylo
cítit česnekem a kouřem jako všude jinde. Domy většinou přízemní, mezi domy velké
proluky, a co mě nejvíce udivilo, nebylo tam nikde vidět ohrady. Firma Wostwag tam
měla velký poschoďový dům, který si na svůj náklad postavila. Při něm ohromné
skladové prostory, ve kterých se prováděla všechna manipulace se zbožím. Když
jsem později navštívil berlínskou ústřednu, ukazovali mně tam různé, mně již známé
fotografie z její činnosti, na nichž byly vidět rozsáhlé sklady se zásobami kožešin, kůží
a jiného zboží, rovněž i ohromné bedny již značkované a připravené k exportu. Suroviny
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vyváželi přímo, bez našeho prostřednictví, aby nebyla dvojitá manipulace. Kromě toho
je mně známo, že kalganská firma nakupovala hotové výrobky domácí potřeby pro
Mongolsko a vozila je tam nákladními auty, neboť tehdy jiné spojení nebylo. Železnice
spojující Ulan-Bator s Pekingem byla postavena až mnohem později. Jednalo se o
předměty domácí potřeby, jako mongolské špičaté boty mužské i ženské, látky na oděv
a chaláty (vrchní oděv ve formě županu), nebo chaláty již ušité, dále biče, kosy, srpy,
galanterie, mýdla, svíčky, drogistické zboží, čaj všech druhů i zelený lisovaný, který
Mongolové mají rádi s koňským sádlem, pak cukr všech druhů, mouku, vína a likéry,
konservy masné i mléčné, a různé jiné, jak potraviny tak i obchodní zboží, které se
v Mongolsku nevyrábělo a nedalo se koupit. Transporty s tímto zbožím jezdily do Urgy,
nyní Ulan-Bator Choto, a bývaly na cestě několik dní po jednoduchých, avšak pevných
cestách uprostřed pouště Gobi. Tam firma dělala dobré obchody, neboť byla jediným
dodavatelem do těchto tenkrát úplně zapadlých končin.
Samozřejmě, že způsob takového obchodování vzbudil pozornost tamních knížat a
náčelníků ajmaků, kteří z toho chtěli těžit a osobovali si právo dávat k tomuto obchodu
svolení. Proto firma Wostwag, aby mohla nerušeně a s vyšším požehnáním takový
obchod provozovat, musela od nich na oplátku odebírat surové kožky a kožešiny, a
snad i velbloudí srst a ovčí rouna, o nichž se říkalo, že byly vesměs kvalitní. Proto firma
mohla vyvážet i takové druhy kožešin, které se v Tientsinu nevyskytovaly, jako rysy,
kožky divokých psů, velmi hledané na amerických trzích pro automobilový průmysl.
Jimi se prý zakrývaly při tuhých mrazech kapoty. Jeden náčelník dokonce nabídl stádo
divokých koní, kterých tam ve stepi pobíhalo na sta, jen umění bylo je schytat. Co měl
tedy vedoucí firmy dělat? Plácli si s náčelníkem, vypili skleničku ohnivé vody, na
zakousnutí přinesli studený vařený „kurdjuk“ a nějaké placky, a stádo bylo jeho.
Koně lovili lasem a odváželi je v otevřených nákladních automobilech přes poušť Gobi
až do železniční stanice Kalgan. Zabývali se chytáním a lovením asi 3 týdny, jestli ne
déle. V Kalganu je naložili do nákladních vagonů a převezli do Tientsinu. Při převozu
takového nákladu bylo vždy několik lidí poraněno nebo pokousáno, jednou byl dokonce
jeden čínský dělník usmrcen, a vůbec bývala s tím velká a nebezpečná práce.
Na konci Race Course Road na anglické koncesi v Tientsinu měla naše firma svoje
nebo snad najmuté stáje, při nichž byl ohromný dvůr, kde přivezení koně mohli volně
pobíhat a cítit se jako na svobodě.
Neměli nikoho, kdo by se o tato zvířata administrativně staral, tak jednoduše celou
tuto záležitost včetně prodeje koní dali na starost mně. Musel jsem tam dvakrát denně
firemním autem zajíždět, starat se o píci a ošetřovatele. Kdyby to bylo za nějakého
královského nebo carského režimu, měl bych nárok na titul „královský podkoní“ nebo
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„štolba“ a mohl nosit uniformu s kordem, avšak toto bylo pouze za éry A. Purpisse,
proto jsem vyšel na prázdno. Koně se dali chytat jen lasem a s tím nikdo z ošetřovatelů
– Číňanů – zacházet neuměl. Proto jsme pozvali z amerických kasáren tři vojáky,
bývalé cowboye, kteří naše lidi zaučovali lovit, dále sedlat a sami zkoušeli na koních
jezdit.
Tyto koně, mongolští mustangové, hráli všemi barvami. Byli mezi nimi hnědáci,
ryzáci, černí a také šedí jako myš, grošovaté, kaštanové, i sivé nebo smetanové
barvy. V poušti se potulují v stádech od pěti do dvaceti kusů s jediným hřebcem v
čele a většinou se drží určitého místa, neboť kdyby se chtěli přemístit jinam, narazili

by na jiné stádo. Hřebec vládne svému stádu a všechny klisny a hříbata se pohybují
jen podle jeho příkazů. Koně se napijí teprve tehdy, až jim hřebec vodu ochutná.
V případě hrozícího nebezpečí udělá hřebec několik tápavých kroků, varovně zafrká a
začne se nervózně vzpínat kolem stáda, ve kterém vzniká neklid. Hřebec zařičí povel
a stádo zahalené v prach hlasitě řičí a řítí se prudce kupředu v hloučku sraženém
dohromady strachem. Hřebec obyčejně kryje stádu záda. Živí se jen tím, co urvou
ze země. Jsou nebo byvají středního růstu.
Po městě se brzy roznesla zpráva, že firma obdržela větší zásilku koní, a proto
přicházeli členové dostihových spolků, dokonce až ze Šanghaje, aby si je prohlédli a ev.
i koupili. Když je viděli v manéži, projevovali ihned velký zájem a dotazovali se na ceny.
Ovšem byli to koně polodivocí, které nikdy neměli na sobě sedlo nebo jezdce, proto
byla s nimi velká potíž. Žádný kůň nechtěl stát a nechtěl se nechat osedlat, avšak za
několik dní si zvykli a poslouchali jako krotcí domácí koně, jenže byl mezi těmito druhy
velký rozdíl; naše koně měli v sobě oheň a žádný domácí kůň se jim v běhu nemohl
rovnat. Podle doslechu vyhrávali na dostihách v Šanghaji i u nás v Tientsinu první
ceny.
Též někteří naši zaměstnanci měli zájem o pěkného koně, prodávali se za babku,
avšak byla s tím velká starost. Nestálo to ani pro milovníky jezdeckého sportu za to,
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jezdit do vzdálených stájí a starat se o furáž a ošetřovatele. Jednoho velmi pěkného
vraníka si koupil náš Grebenščikov, dal mu jméno Rybka. Ten byl nakonec tak krotký,
že bral z ruky rohlík nebo kostku cukru. Později ho výhodně prodal, neboť se mu ta
záliba nevyplácela. Dále měl koně i náš Mr. Bihowski, americký občan, který se s
ním dlouho mazlit nemohl, neb musel kvůli pasu odjet do Ameriky. Byl již 5 let mimo
hranice a podle zákona se prý každých 5 let musí vracet a nějakou dobu před dalším
výjezdem tam žít. Chtěl mně toho polodivokého koně darovat, abych prý, kdyby se
snad nevrátil, měl na něho památku. S díky jsem tento dar odmítl, neb jsem byl rád,
že jsem měl všechny kosti pohromadě a v pořádku.
Postupně jsme koně rozprodali, zůstalo jich pouze několik, ty nikdo nechtěl, neb měli
nějaké vady. Někteří se při transportu natloukli, poranili, nemohli dobře běhat, ty koupili
překupníci, aby je prodávali dále. Hlavní věcí bylo, že, ačkoliv to byl nevděčný artikl, šéf
na tom neprodělal. Jen sestavení podrobné zprávy s vyčíslením všech příjmů a vydání
mně trvalo několik dní.

Zákazník z Československa
Hlavní šéf Adams Purpiss měl vedoucího s plnou mocí, který řídil naši firmu „Oriental
Trading & Eng. Corp.“ v Tientsinu. Byl to Rakušan Ehrenlieb. Bývaly případy a
stávalo se, že oba někam odcestovali, proto jsme měli prokuru (plnou moc) ještě tři
zaměstnanci, a to já, pak pan Grebenščikov, ruský emigrant, a Mr. Bihowski, odborník
v třídění kůží a kožešin.
Jednou, bylo to někdy v létě, když z vedoucích nikdo nebyl přítomen, došel od A.
Purpisse ze Šanghaje telegram, kterým oznamoval, že nazítří !! k nám zavítá
zplnomocněnec a nákupčí firmy Baťa ze Zlína, který provádí nákup kůží pro jejich
továrnu obuvi. Telegram nařizoval, abychom ho vřele uvítali a vypracovali co
nejvýhodnější nabídku cif. London. V telegramu se šéf obracel ke všem třem
zplnomocněncům, jenže kromě mne neměli ti druzí dva o tom ani ponětí, proto celá
odpovědnost za splnění tohoto úkolu padla na mne. Začal jsem ihned shánět podklady,
abych se jak se patří připravil, a když jsem tím byl zaměstnán, objevil se v kanceláři
ještě tentýž den zástupce firmy Baťa, který do našeho města přijel o den dříve. Požádal
nás, abychom nabídku do rána připravili, a zároveň oznámil, že se ráno zastaví, neboť
již odpoledne hodlá odjet do Afriky. Je samozřejmé, že způsobil zmatek, neb nás
zastihl úplně nepřipravené.
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Věděl jsem sice podle starých účtů, přibližně za jaké ceny kůže nakupovali, ale to
nebylo všechno. Kůže se tam prodávaly na váhu, a to na čínské ketti (katy) nebo
džiny (1 ketti = 605 g). K vážení se používaly domáckým způsobem zhotovené a nikde
neověřené váhy ve formě delší tyče, na které byly v odstupech vyznačeny jednotky
ketti. Závaží zvlášť vytížené, pozůstávající z kousků cínu, bylo zavěšeno na konci tyče
na provázku. Vzorek takových vah bylo možné vidět na fotografii v nástěnné skřínce
Čínského vyslanectví v Praze v Majakovského ulici, Praha 6 – Bubeneč. Tedy již váha
mohla být nepřesná a člověk nevěděl, kolik ketti taková kůže přesně váží. Kromě toho,
aby kůže měly větší váhu, prodávači používali velmi rafinovaný způsob přípravy kůží
pro prodej. Napřed kůže namočili ve vodě, ve které byl rozpuštěn cukr, potom již mokré
vyváleli v prachu a jílu, kterýžto neřád k nim pořádně přilnul a nedal se, aspoň před
nákupem, odstranit, a nakonec je sušili. V důsledku této manipulace bylo třeba určité
procento z váhy odečíst, neboť suchý prach a jíl se z kůží musel vyklepat. Dále se
musela odečíst váha kůží hlavy, které si zástupce Bati nepřál. Ukázal nám v našem
skladě na již skladovaných starších kůžích, v kterém místě se kůže hlavy měla
odříznout. K výpočtu ceny bylo třeba zjistit ještě jiné věcí, jako: kolik stojí přeprava
železnicí a na kárách z místa nákupu až do skladu, čistění a klepání, manipulace ve
skladu, třídění, balení, nákupčí a jeho výdaje. Dále prkna na zhotovení beden, práce,
hřebíky, lepenka a papír na vystlání beden, okutí jejich hran, ocelové pásy na stažení
beden, jejich délka, odvoz do přístavu, nosiči, nakládání, mořské dovozné, pojistné,
úroky za investovaný do kůži kapitál, naše telegramy nákupčímu a jeho nám, a přibližný
zisk. A navíc se váha musela přepočítat na anglické libry (pounds, funty).
Mobilizoval jsem Číňany, naše zaměstnance, kteří byli po ruce, a ti museli shánět
informace o cenách shora uvedených předmětů. Bylo to již pozdě odpoledne, proto
jsem šel napřed domů něco zařídit a zanedlouho se vrátil zpět do kanceláře s úmyslem,
zůstat tam a pracovat tak dlouho, až bude prodejní cena vykalkulována. Podle dokladů
a informací, které jsem během tak krátké doby mohl sehnat, jsem vypočítal cenu
v anglických šilinkách a pencích za jeden anglický pound (libru, funt) cif London.
Zkratka „cif“ je obchodní termín a znamená – cost, insurance, freight – čili že v udané
ceně je zahrnuto kromě hodnoty zboží ještě pojištění zboží na cestě (marine insurance,
war risk, theft and pilferage) a dovozné až do místa, kam má být zboží dopraveno, tedy
veškerá doprava po souši a moři, v daném případě až do Londýna, takže příjemce
zboží neměl se zásilkou už žádné jiné výlohy.
Druhého dne ráno, jak slíbil, přišel zástupce Bati, kterému jsem, musím se přiznat,
s obavou jak to dopadne, oznámil naší cenu za kůže podle žádaného sortimentu, ve
kterém muselo být určité procento kravských, dále určité procento koňských, oslích a
mulích kůží. Nabídnul jsem mu jeden volný psací stůl, kam jsem ho posadil. Vyndal
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ze své aktovky lejstra a prohlížel je a přitom zřejmě i počítal. Nakonec, po krátkém
přemýšlení, mně řekl: „Navštívil jsem ve vašem městě 26 firem, avšak koupil jsem jen
u jedné, u francouzské firmy „Olivier Chine“. Vaše cena mně vyhovuje, a proto koupím
i u vás za částku £25 000 proti akreditivu.“
Každý, i nezainteresovaný, si může představit, co to pro firmu a hlavně pro mne
znamenalo a jak lacino k tomu přišli ti dva zplnomocněnci, kteří se na výpočtu ničím,
dokonce ani radou nezúčastnili.
Připravil jsem a ihned napsal anglicky smlouvu, kterou jsme všichni, tedy i ti, co nic pro
to neudělali, podepsali, a zástupce Bati odjel. Stojí za zmínku, že kurs libry sterl. na
koruny, byl tehdy asi Kč. 165,- za jednu libru, tedy v přepočtu na koruny to bylo přes
čtyři miliony korun první republiky, podle parity měn při zákonném poměru 1 Kč se
rovnala 44,58 miligramu ryzího zlata. Americký dolar stál 33,75 Kč.
Ihned jsem dal příkaz, aby bylo započato s nákupem koží kravských, koňských, oslích
a mulích, ale hlava mě bolela v očekávání konečné bilance, jak to dopadne. Pracoval
jsem na tom sám a narychlo, takřka bez prověřených podkladů, neměl jsem se s kým
poradit, neboť vedoucí Ehrenlieb nebyl přítomen. Vedl jsem proto přesný záznam o
nákupu, režii a zásilkách. Celou partii jsme vyexpedovali za 4 měsíce a hned nato
jsem začal počítat, abych mohl šéfovi podat zprávu, jak jsme dopadli. Bral jsem v
úvahu nejnevýhodnější kursy valut, a nehledě na to vyšlo při konečném propočtu,
že jsme na té velké zásilce vydělali asi 8%, tedy něco okolo 2 000 liber sterlingů,
což podle mého úsudku a s ohledem na skutečně nízké prodejní ceny bylo docela
v pořádku. Myslel jsem, že šéf nebyl na tak příznivý výsledek připraven, neb vždy
hovořil o 5% zisku. Avšak o jedné věci se může hovořit, a na druhé zase trvat. Kdo
neměl co dělat se šéfy, ten je nezná.
Když si náš šéf Adams Purpiss prohlédl a prostudoval moji podrobnou zprávu, zašel
jednou k nám do kanceláře. To už byl Mr. Bihowski z Ameriky zase na svém místě.
Zavolal nás tři zplnomocněnce, kteří jsme podepisovali kontrakt s Baťovým zástupcem,
do své úřadovny a povídal svým pisklavým hlasem, obraceje se při tom ke mně, toto:
„Prostudoval jsem vaši skutečně podrobnou zprávu, avšak nejsem spokojen. Dělali
jste to špatně. Ale víte co, napište sobě i jim (ukázal na ty dva, co tam byli) příště plat
o sto dolarů měsíčně, více.“ Tím byla jeho žertovná výtka zhodnocena. Samozřejmě,
že jsme se mnohokrát později znovu a znovu k tomuto případu vraceli, hovořili o tom,
a on obdivoval mou všestrannou praxi a stále chtěl vědět, jak jsem to dokázal, že z 26
místních vývozců byla kromě jedné firmy vybrána právě naše. O tom, že jsem se za
ty čtyři měsíce pořádně nevyspal, jsem mu ovšem nic neřekl.
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Inu, kamarádi a přátelé, byla to práce, kterou bych již nikdy nechtěl opakovat. Někdo
si snad myslel anebo myslí, že v cizině lítají pečení holubi přímo na talíř, avšak není
tomu tak, tam se musí makat, aby si člověk uhájil existenci svou a své rodiny. Musí
věci, kterou dělá, dokonale rozumět. Jinak by ho postihl vyhazov, nezaměstnanost,
hlad a někdy i sebevražda. Brzy po této příhodě uspořádal šéf v hotelu „Astoria“
banket pro vybrané zaměstnance a jak to při takových příležitostech bývá, penězi
nešetřil a dopřál nám všeho.
Poznámka: Jak by si některý český obchodník nebo podnikatel liboval, kdyby mu jeho
zaměstnanec svým důvtipem a schopnostmi vydělal, bez jeho příčinění, přes třista tisíc
korun. Avšak naši se sem nehrnuli, od plzeňského a od párků se do světa nikomu
nechtělo.

Japonský nátlak na Čínu
Všechny akce popsané dříve a prováděné Japonci v severní Číně, jmenovitě v okolí
Pekingu, byly jen taktický manévr. Japonců tam bylo hodně a chtěli Číňany zastrašit.
Jim šlo prozatím o to, aby, než by vypukly srážky, docílili jakési nadvlády nad severní
Čínou a připravili si půdu pro pozdější zásah. Za tím účelem dosadili ve městech do
všech úřadů svoje lidi, kteří fakticky kontrolovali působnost čínských úředníků. Vím
to docela určitě, neboť když jsem zašel do úřadovny policejní správy, abych si dal
orazítkovat pas za účelem prodloužení lhůty na pobyt v Číně, jednal jsem s Japonci a
nikoli s Číňany. Omezení pohybu a kontrola zásilek přestaly a bylo možné zase volně
jezdit, nakupovat a zboží vozit a převážet.
To však netrvalo dlouho. Jednou v létě r. 1936, když jsme normálně úřadovali, bylo
slyšet výbuchy a detonace. Vyšli jsme na ulici, přesvědčit se, co se vlastně stalo, a
viděli jsme japonské letouny kroužit nad čínským městem, které zasypávaly bombami.
Na cizí koncese se neodvážily, byla by z toho diplomatická záplatka. Provoz byl
v celém městě narušen. Cestou domů jsem spatřil, že všude v ulicích bývalé německé
koncese, která, jak již dříve vzpomenuto, patřila Číně, pobíhali policisté se zbraní
v ruce, myslím, že očekávali nálet. Doma nebyl nikdo, neboť rodina byla u moře
ve středisku Pei-tai-ho, a vůbec o ničem, co my ve městě jsme prožívali, nevěděla.
Povečeřel jsem a pak přemýšlel o tom, co mám dělat. Zůstat v bytě sám přes noc
jsem si moc netroufal, neboť kdyby Japonci provedli nálet a bomba zasáhla náš byt,
co bych tam sám mohl dělat. Na víc se v ulicích už začalo střílet. Proto jsem se
rozhodl, že odjedu zpět do kanceláře, která byla na anglické koncesi, a tam i přenocuji,
neboť tam se mi to zdálo bezpečnější.
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Když Japonci prováděli nálet na čínské město Tientsinu, v okolí Pekingu, což je
vzdálenost pouhých 120 kilometrů, bojovalo se již o most Marco Polo, kde čínská
vojska způsobila Japoncům značné ztráty na lidech. V tomto úseku byla železnice
v provozu pouze pro vojenské účely, takže spojení pro přepravu zásilek a zboží bylo
přerušeno.
V důsledku těchto celkem nepředvídaných událostí byli pravděpodobně japonskými
vojsky odstraněni někteří z jejich hlediska nespolehliví železničáři a na jejich místa
dosazeni jiní. Proto se stal přednostou místní stanice Tientsin jistý pan Ho, inteligentní
a sympatický Číňan, který byl u nás zaměstnán v dopravním oddělení. Příšel jednoho
rána do kanceláře a ohlásil vedoucímu, že ho úřady povolaly do služby na železnici a
musí tam nastoupit. Měl jsem tedy velkou protekci, a když jsme potom jezdili k moři,
vždycky na pouhé telefonické zavolání nám rezervoval celé kupé ve vagoně nebo
místa ve spacím voze. Prováděl to tak, že na dveře přilepil cedulku: „Reserved for
Mr. Skarecky and his party“.
Když rodina žila v rekreačním středisku, dojížděl jsem za ní vždy v pátek odpoledne
nebo navečer a vracel se zpět v pondělí ráno. Jednou při takové jízdě jsem na nějaké
větší stanici, kde jsme měli asi deset minut čekat, vyšel z vozu na nástupiště se projít
na čerstvém vzduchu. Najednou jsem uslyšel, že mě někdo volá mým jménem. Bylo
to divné, v Číně na venkovském nádraží uslyšet své jméno. Myslel jsem, že jsem se
přeslechl, avšak volání se opakovalo. Díval jsem se dozadu, dopředu, až jsem spatřil
Číňana, který se na mě zubil. Běžel mně v ústrety a vítal co nejzdvořileji, jak jen
Číňan dovede. On to byl též pan Ho, mladší bratr náčelníka stanice Tientsin, který byl
rovněž u nás dříve zaměstnán a v tu dobu, když jsem se s ním na té jisté stanici setkal,
vykonával tam službu přednosty stanice. Je možné, že v jejich rodině bylo ještě několik
bratrů, nebo švagrů a bratranců, a že i ti všichni sloužili na dráze.
V Číně za mého pobytu byla taková praxe, že když někdo z rodiny byl v nějakém úřadě
veličinou, tak staří zaměstnanci byli bez dlouhých ceremonií odstraněni a příbuzní toho
náčelníka byli dosazeni na jejich místa. Bývaly případy, že když někdo z bývalých
zaměstnanců chtěl zůstat pod novým velením, musel se vykoupit, tj. zaplatit náčelníku
určitou částku.
Tak jsem to pozoroval u policie; jakmile nastoupil úřad nový náčelník, a za éry Japonců
se tak určitě stalo, druhý den tam ze starých zaměstnanců již nikdo nezůstal. Náčelník
všechny funkce obsadil svými bratry, bratranci a švagry. Při změně režimu to bylo
docela odůvodněno. Vyprávěl mně bratr majitele domu v Harbinu, kde jsme naposled
bydleli, takovou historku, ovšem ne moc radostnou. Měl v našem městě na Foochow
Street menší krámek, v něm všelijaké lihoviny, vína, sýry a konzervy, a často jsem
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k němu chodil na návštěvu, ne kvůli lihovinám, ale prostě ze známosti. Nedaleko byly
kasárny s americkými vojsky. Když vojáci z kasáren šli kolem na vycházku, vždy se
tam zastavili a nějakou dávku lihovin zkonzumovali, takže, i když to bylo místo
zastrčené, dělal dobré obchody. Za lihoviny, ačkoliv bylo zaplaceno již dříve dovozné
clo, musel platit ještě akcíz, tedy něco jako místní potravinovou daň. Akcízní úředníci
přišli k němu do krámu, spočítali všechny láhve, které byly vystaveny na policích a na
každou přilepili nálepku. Za každou musel pak určitou částku stříbra zaplatit. Netrvalo
to ani týden, vrchní inspektor akcízu byl propuštěn, na jeho místo byl určen jiný i
s novými lidmi. Noví úředníci přišli k obchodníkovi, aby vybrali resp. vyinkasovali
potravinovou daň. Když majitel krámu jim řekl, že již před týdnem nálepky koupil,
řekli mu, že ty už jsou neplatné a že musí koupit nové.
Japonci zakázali svým obchodníkům nákup a prodej jakékoliv valuty, a banky na
japonské koncesi nesměly žádné valuty prodávat. Nevím, zda to byl rozumný příkaz,
avšak od vojáků se dalo všechno očekávat. V Tientsinu se obchod bez valut neobešel,
a proto japonští obchodníci chodili na anglickou koncesi, kde si v bankách mohli volně a
bez rizika valuty opatřit. Nevím, zda tyto machinace jim byly dovoleny anebo se museli
podřídit nařízením. Japonští obchodníci chodili často i k Mr. Inui-ovi, avšak ten byl
opatrný, bál se, aby s tím neměl nepříjemnosti.
Důsledkem zahájení vojenských akcí japonské armády byla okupace pobřežního
pásma. Bylo to vidět docela zřetelně, neboť japonské vojsko neustále cestovalo sem
a tam a ve vlacích se málokdy našlo místo pro soukromé cestující. Všechny vagony
osobních vlaků byly vždy plně obsazeny a vojáci si tam dělali všelijaké pohodlí. Bylo
horko, okna byla stále otevřená a čouhaly z nich nohy, a sami vojáci leželi přitom na
lavicích.
S příchodem Japonců začaly i různé ruské emigrantské složky, kterých tam bylo
velmi mnoho, projevovat aktivitu. Spolupracovali s Japonci, donášeli, zabývali se
udavačstvím, určovali, koho mají pozorovat apod. Každý, kdo nešel s nimi, byl z jejich
hlediska komunista a tudíž úhlavní nepřítel. Mezi emigranty bylo mnoho takových,
kteří z různých důvodů, ještě do příchodu Japonců, žádali o sovětské občanství, a
za tím účelem chodili na sovětský konzulát. Bělogvardějci mezi emigranty mívali před
sovětským konzulátem hlídky, které tam byly skryty někde za plotem a otvorem v plotu
všechny Rusy, kteří tam vcházeli, fotografovali. To znamená, že měli úplnou a přesnou
evidenci emigrantů, žádajících o sovětské občanství, a když potom udeřila hodina,
začala na ně honička. Všem těmto lidem hrozilo vystěhování z města někam na jih –
do neznáma. Avšak než k tomu došlo, byli všichni, kterých se to týkalo, jeden po
druhém, předvoláni do emigrantské kanceláře, kde jim bylo nabídnuto a předloženo
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k podpisu prohlášení, že svého kroku upřímně litují, sovětský režim nenávidí a
občany Sovětské republiky nechtějí být. Tato jejich prohlášení s plným textem byla
zveřejňována v místních ruských novinách ve zvláštní rubrice. Jak asi bylo sovětskému
konzulu, když tato prohlášení četl, a všechny podané žádosti musel považovat za
bezpředmětné. Nevzpomínám si na plný text těchto zpovědí, avšak muselo to být
pro ty lidi hrozně trapné a ponižující.
Samozřejmě, že se našli i takoví, kteří prohlášení odmítli podepsat, a ti byli zakrátko
umístěni v koncentračním táboře. Já osobně bych si nepřál být u Japonců zajatcem
a živit se jen sušenými rybami. Vyobcování postihlo též jednoho československého
občana. Byl to advokát Dr. Hoselitz, maďarské národnosti nebo snad židovské, Čech to
nebyl. Měl svou soukromou kancelář na francouzské koncesi a jeho klienti byli vesměs
Francouzi a francouzské podniky. Z jeho vyprávění jsem se dověděl, že byl dlouhá léta
v Egyptě u nějaké velké firmy právním poradcem. Po příjezdu do Tientsinu byl rovněž
poradcem u sovětského Centrosojúzu, který tam měl oddělení. To bylo asi příčinou,
že se stal nežádoucím živlem. Jelikož bydlel v domech mnišského řádu Lazaristů na
bývalé německé koncesi, mohli ho lehce zajistit, poněvadž tato část města byla pod
čínskou správou; na francouzské koncesi by byl v úplném bezpečí. Předpokládám však,
že mohla existovat i jiná příčina než ta, kterou jsem uvedl. Jeho minulost, jakož i to, jak
dalece se pro Sověty exponoval, jsem neznal. Byl jeden čas předsedou podpůrného
spolku Čechoslováků, jenž měl za účel podporovat spoluobčany nemajetné a ocitnuvší
se v nouzi. Někteří tam tak zpustli, že se bezúčelně potloukali ulicemi, žebrali a opíjeli
se tou nejhorší kořalkou. Opilí se váleli třeba v jízdní dráze a Číňané na ně hleděli
s údivem, neboť Evropany považovali za nadřazenou rasu. Jeden náš občan,
pocházející z vesnice Černá Hora u Blanska (jako cyklista Doležel), jméno si
nepamatuji, nám dělal hroznou ostudu. Tomu jsme zaopatřili bydlení a stravu, avšak
nebylo to nic platné, pokračoval v hýření, až nakonec ho policie našla na anglické
koncesi někde v brlohu již ztuhlého. Totožnost byla zjištěna podle nalezeného u něho
čs. pasu. Z tohoto případu je zřejmé, že čs. vyslanectví resp. konzuláty se pramálo
staraly o naše občany, oni se měli dobře, a jak se vedlo jiným, to je nezajímalo. Ani
jednou se nestalo, aby někdo někdy se přijel podívat, nebo přesvědčit, jak u nás krajané
žijí, co jim schází a jak jim pomoci. Inu, novodobá honorace.
Také mnozí Rusové-emigranti, kteří se z Československa vystěhovali do Číny, se
u nás hlásili o podporu. Byli to většinou lidé ukončivší studia na vysokých školách
a v Československu se pro ně nenašla práce. Vyprávěl mně jeden z nich, inženýr,
že pracoval jako pomocník u zedníků na Slovensku, aby se uživil. Tomu jsem však
nevěřil, neboť za první republiky ruští emigranti měli velké výhody a přednosti, dostávali
stipendia asi 600 Kč měsíčně, a z toho mohli krásně žít. Bylo jich u nás několik,
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pamatuji se na dvě mladé osoby, Martinovského a Šapiro. Ten první mně ukázal diplom
ČVUT v Praze, ale když jsem s ním mluvil, neuměl se česky ani vyjádřit. Tedy nevím,
jak ten diplom získal. Nakonec se přihlásil i mladý Číňan, mluvil plynně česky, což bylo
důkazem, že žil v Československu, neb jinde by se tak dobře mluvit nenaučil. Vyprávěl
nám, že když v roce 1918 legionáři projížděli přes Mandžusko, byl ještě malým
chlapcem, nikoho z příbuzenstva neměl a požádal je, aby ho vzali sebou. Po příjezdu
do Československa chodil tam do školy, vyučil se zámečníkem, pracoval v továrně, měl
se tam dobře, avšak touha po vlasti ho přivedla zpět do Číny. Své pravé jméno nevěděl
a proto ho nazvali jménem „Mandžuský“ a na toto jméno měl vystavené doklady. Velké
štěstí bylo, že tenkrát úřady nežádaly jména dědečků a babiček, den, rok a místa jejich
narození, atd.
Ve zmíněném podpůrném spolku jsme se občas scházeli, rokovali o různých věcech a
záležitostech a těžko vybírali příspěvky. Největší zajímavostí bylo to, že naše jednací
řeč byla ruská, neboť česky tam pořádně nikdo neuměl, všichni prý zapomněli. A nebylo
divu, ženy měli Rusky, byli tedy na ruštinu zvyklí. Pak mezi námi byli Slováci, Poláci,
Maďaři, Němci, a s nimi se též nedalo jinak mluvit než rusky. Všichni byli bývalí zajatci
z Ruska.

Poměry v Tientsinu
O pobytu v tomto městě bych mohl říci, že se žilo dobře a velmi levně. Kdo uměl šetřit,
nepotřeboval mnoho peněz. Všechny potraviny a výrobky, látky, textil nebo obuv, ať
domácí výroby nebo z dovozu, byly laciné. Firma Baťa měla tam jakož i v Šanghaji
několik prodejen obuvi. Pro Číňany dovážela obuv ze Suezu, kde byla továrna na obuv
pro Asiaty, neboť naše formy se pro ně nehodily, měli zvláštní tvar nohy s nízkým
nártem. Čínské obchody mívaly otevřeno i pozdě večer, všeho byla hojnost, obzvláště
ovoce všech druhů. Ovoce, kromě pomerančů, mandarinek a banánů, se muselo
omývat převařenou vodou. Zelenina, která se nevařila a konzumovala syrová, jako
hlávkový salát nebo rajská jablka, se napřed omývala slabým roztokem hypermanganu
a potom ještě převařenou vodou. Ryby lovili Číňané dvojím způsobem: v moři do sítí a
v řekách za pomoci kormoránů. Rybáři seděli v loďce a kormorán, který byl přivázaný,
ryby lovil zobákem a jelikož měl hrdlo stažené gumovým kroužkem a nemohl je hltat,
házel je vedle sebe do koše. Rovněž zajíce lovili vycvičeným sokolem tím způsobem,
že utíkající zajíc byl napaden letícím sokolem, který ho usmrtil klovnutí do temene a
honicí pes jej pak lovci přinesl. Nepotřebovali vůbec pušku a náboje. Ve stepích se
stříleli divocí psi, jejichž kůže byly předmětem vývozu.
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Na řeku Pai-ho byl napojen systém kanálů, které spojovaly venkovské kraje s městem.
Avšak tyto kanály mohly být využity a byly v provozu jen za přílivu; jinak byly natolik
mělké, že větší lodě se nedostaly vpřed a musely čekat, až se hladina kanálu zvedne.
Po odlivu zůstával na březích nános a kal, který nepříjemně zapáchal. Žáci z německé
školy, kteří museli každý den přes kanál chodit, ho nazvali „Der hochgeehrter
Stinkkanal“. Když už jsem se zmínil o školách, uvádím ještě anglickou grammar school
a francouzskou základní. Též tam byl francouzský ženský klášter, při něm dívčí lyceum
s katolickým kostelem, a mimo tento byl ještě farní kostel sv. Ludvíka. V tu dobu byl
Vietnam ještě francouzskou kolonií a jejich vojenská posádka v Tientsinu sestávala
výhradně z vietnamských domorodců – Anamitů. Praví Francouzi tvořili pouze
důstojnické kádry a šarže. Na vojenský svátek byla vždy nějaká část vojska v kostele
na mši, při čemž se u oltáře nezvonilo, nýbrž místo zvonění byli věřící upozorňováni
na obřady signály vojenských trubačů.
Zato anglické vojsko si potrpělo na parádu. Každou neděli dopoledne přicházely
některé vojenské složky do hlavní dvorany anglické radnice, kde byla sloužena mše
nebo byla jiná pobožnost. Po skončení obřadů se vojska seřadila, aby odpochodovala
do kasáren, při čemž bývalo slavnostní defilé, kterému přihlížel velitel garnizony.
Doprovázela je hudba, v níž převládaly píšťaly, žesťové nástroje a bubny. Hudebníci
měli na rukou bílé glacé rukavičky. Hlavní bubeník měl zepředu jako zástěru leopardí
kůži a při pochodu a bubnování paličky
vyhazoval do výše a zase je chytal. Tambor,
kráčející před kapelou, nesl v pravé ruce
berlici, na jejímž horním konci byl znak
anglické koruny. Touto berlicí téměř
ustavičně, s malými přestávkami, když hudba
hrála do pochodu, vrtěl a kroutil nad hlavou
nebo i po pravé a levé straně. Na tuto
zajímavou produkci, na tento artistický výkon,
který musel být dobře nacvičený, jsme se my
a sta jiných, hlavně Číňanů, vždy v neděli
dopoledne, chodili dívat. Rovněž bylo
zajímavé i jejich čepobití neboli večerka
(retiré), které bývalo na Štědrý den pozdě
odpoledne v parku Victoria před anglickou
radnicí.
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Nejistota v dalším podnikání
Náš obchod v létě 1936 stagnoval. Na kožky nebyla sezóna, neboť zvěř pro velmi
řídkou mezdru se nelovila a též nebyla poptávka, i střívka postupovala do skladu
pomalu, neboť vepřové maso v tom vedru nikdo nežádal. Až koncem léta se začínaly
uzavírat smlouvy na podzimní a zimní dodávky. Proto se naše vedení začalo zajímat
o vývoz vlašských ořechů. Byl to sice velký, avšak nevděčný artikl, a dovozci, hlavně
z Nového Zélandu, jej žádali. I naše firma je začla nakupovat a pro jejich zpracování
byla ve skladu v 1. poschodí vyhrazena velká místnost, kde se tříděním těchto ořechů
zabývaly výhradně čínské ženy i mladá děvčata. Několik jich sedělo za jedním větším
stolem. Každá měla před sebou hromádku již rozloupnutých ořechů, které měla očistit
a jádra roztřídit podle podmínek obvyklých pro prodej tohoto druhu zboží, a to na čtyři
druhy: polovičky (halves), čtvrtky (quarters), kousky (pieces) a prach (dust). Za tím
účelem měla každá dělnice před sebou čtyři ošatky, kam jednotlivé vybrané druhy
měla odkládat. Vytříděná jádra se pak ukládala do speciálních podlouhlých bedniček,
vystlaných zvláštním silným pergamenovým papírem, které měly vážit 25 liber (pounds)
netto. Bedničky se po uzavření stáhly drátem, byly značkovány atd. Jelikož ořechům
škodila vlhkost a při delším skladování nebo mořské přepravě hořkly nebo plesnivěly,
musely být loňské sklizně, vysušené, avšak nažloutlé barvy, nikoli nahnědlé, a s tím
bývala vždy velká potíž. Na export ořechů dohlížela místní anglická firma „Borrows &
Co. Ltd.“, která byla spolkem anglických dovozců určena provést ještě před uzavřením
bedniček expertizu ořechů, zda tyto vyhovují všem obchodním podmínkám, a vydat o
tom svůj písemný posudek, který se měl přiložit k dopravním dokladům a bez kterého
by banka nemohla proplatit akreditiv.
Tato firma prováděla expertizu i jiných druhů zboží, nejenom ořechů: ověřovala kvalitu
obilovin, lněného a hořčičného semene, sojových bobů, hrachu, fazolí atd. Před
uzavřením našich bedniček s ořechy byl pozván zástupce firmy Borrows, aby zboží
jedné zásilky, sestávající z 250 bedniček, prohlédl a rozhodl, zda se mohlo expedovat.
Při jedné této prohlídce se mu zboží nějak nelíbilo, nemohl se rozhodnout, až nakonec
nařídil, že se celá partie musí ještě jednou přebrat a vytřídit z ní již nahnědlá jádra.
Vysypat na stoly 250 beden čili 6 250 liber (pounds), ještě jednou třídit a platit za práci,
to nebyla maličkost, zvláště u ořechů, na kterých byl výdělek docela nepatrný. Počkali
jsme několik dní, neb u nás se ořechům nemohlo nic stát, místnosti byly suché a dobře
větrané, přebrali jen několik bedniček, dali do nich zvlášť pěkné a kvalitní zboží a byli
jsme zvědavi na výsledek expertizy. Odborník zásilku prohlédl a byl tentokrát spokojen.
Potvrzení o prohlídce přinesl osobně a zboží se mohlo expedovat. Bez nevinného
podvodu nešlo někdy něco prosadit.
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Kromě ořechů jsme měli na indexu ještě ovčí a velbloudí vlnu. Tento sortiment byl ještě
horší záležitostí než ořechy. Dodavatelé dávali do vlny písek, aby vlna více vážila. Ač
jsme se jakkoliv snažili vlnu čistit, nešlo to, neboť jsme neměli na to stroje. Pamatuji se,
že dovozci vždycky žádali náhradu za vyšší procenta nečistot, než mělo resp. mohlo
být. Proto naše firma přestala vlnu exportovat.
Celá příští sezóna byla ve znamení nejistoty, jedině provoz se střívky se ještě držel
na dosavadní úrovni. Vida takový pokles v podnikání, náš šéf pomýšlel na změny ve
struktuře obchodu, často odjížděl na cesty, hlavně do Šanghaje, kde otevřel, prozatím
neúředně, malou kancelář. Vzal sebou z naší kanceláře dva Číňany, z nichž se jeden
zanedlouho vrátil, že prý ho to tam nebavilo. Vyprávěl nám, že tamnímu hovoru vůbec
nerozuměl, neb se tam mluvilo jiným nářečím. Chtěl zůstat raději doma, kde žila s ním i
jeho rodina. Šéf se občas přijel na nás podívat, co děláme a jak pracujeme. Po jednom
jeho odjezdu do Šanghaje jsme s úžasem zjistili, že zapomněl klíče, které nechal ležet
na svém psacím stole a které by tam potřeboval. Přemýšleli jsme, jak je co nejrychleji
poslat. Rozhodli jsme se odeslat je doporučeně leteckou poštou expres, avšak nevěděli
jsme, že pošta je přepravována letadlem jen dvakrát týdně, a tudíž naše zásilka ležela
plné tři dny na místě, než byla odeslána. Mezitím šéf telegrafoval, abychom klíče
zaslali obratem pošty. Již se nepamatuji, jak to všechno dopadlo, avšak myslel jsem
si již tenkrát, že kdybychom klíče poslali normálním způsobem, mohl je již druhý den
mít, neboť čínská pošta pracovala velmi přesně. Nikdy si nikdo nestěžoval, že by
nějaký dopis nebo balíček nebyl doručen včas, a známí obchodníci jakož i moji přátelé
vždy chválili dobrou a poctivou práci pošťáků. Na důkaz bych mohl uvést případ
s jedním mým dopisem. Sestra mně psala z Československa a na obálce nenapsala,
patrně nedopatřením, adresu. Kromě jména nebylo na obáce udáno ani město, ani
ulice, pouze slovo „China“. Naši pošťáci by takový dopis vložili jako nedoručitelný do
výkladní skříně s ironickou poznámkou „Děláte to také tak?“. Čínská pošta si s tím
dala práci a hledala mě, až mně dopis, sice s velkým zpožděním doručila. Podle
poštovních razítek jsem zjistil, že dopisem se zabývaly pošty v Šanghaji, Hong-Kongu,
Kantonu, Tsingtau, Čifu a Pekingu, tedy místa, kde žili Evropané. Dodnes nemohu
pochopit, jakým způsobem zjistili, že žiji v Tientsinu. Obálku toho dopisu jsem si dlouho
schovával, ale bohužel je ztracena.
Když se později šéf rozhodl podnik likvidovat a odjet do Šanghaje, určil lidi, kteří se
měli přemístit s ním. Já a ještě několik zaměstnanců jsme zůstali. Čínští obchodníci,
s kterými jsme byli ve spojení, toho velmi litovali, neboť se právě blížil lunární Nový Rok
1937 a potřebovali peníze, aby se mohli vyrovnat se svými věřiteli. Totiž naše firma
jim vždy vyšla vstříc a byla-li smlouva nebo kontrakt na dodávky surovin právoplatně

322

uzavřen, dostávali zálohy, které jim žádná jiná evropská firma neposkytovala.
Proto v tuhle dobu bývala nebývalá sháňka po penězích.
Podle ustáleného prastarého zvyku, který Číňané věrně dodržovali, mohl věřitel,
kterému dlužník před Novým rokem nezaplatil dlužnou částku, jeho obchod nebo
živnost uzavřít. V takovém případě věřitel bez úřední asistence zašel do krámu
dlužníka a vyzval ho, aby mu dlužnou částku stříbra zaplatil. Když ten tak neučinil,
nalepil na dveře křížem žluté nebo bílé papírové pásky asi 20 cm široké, na kterých
byla napsána částka dluhu s oznámením, že nezaplatil. Kolemjdoucí se zastavovali,
kdo uměl číst, četl a sděloval dále, takže se tato událost bleskurychle rozšířila mezi
ostatními obchodníky. V obchodních kruzích to znamenalo, že by již nikdy nedostal
zboží na úvěr. Tudíž nemohl dále obchodovat, byl by, jak se všeobecně říká, „bankrot“.
Obyčejní lidé si k Novému roku gratulovali předáváním nebo posíláním červených
kartiček. Červená barva byla výrazem radosti, bílá zase smutku. Též na předměty,
kterých používali při práci, nalepovali červené papírky s různými přáními. Například
na loukotě kol svých arb lepili papírky s heslem: „Aby tato arba ujela dalších sto tisíc
li“ atd. Každá čínská domácnost uctívala domácího „boha krbu“ a měla někde v rohu
místnosti malý oltářík s tabulkou, na které byla napsána jména předků. K tomuto
oltáříku se stavěly mističky s rýží, ovsem a senem, neboť věřili, že jejich domácí bůh
krbu před svátkem odjíždí na koni někam do výšin, aby vyšší bytosti informoval o
dobrých skutcích svých chráněnců. Na cestu si prý bere rýži a pro koně oves se
senem. Mezitím co jejich bůh byl od domácnosti vzdálen a nikdo ji nestřežil, mohli by
se do stavení vloudit zlí duchové. Aby tyto zapudili, Číňané, hlavně mládež, která tomu
již přestávala věřit, po celou noc vystřelovali rakety a prskavky nebo ohňostroje. Kromě
toho tloukli nebo bubnovali na různé plechové hrnce a předměty a dělali takový hluk,
že jsme po celou noc oka nezahmouřili. Náhodou jsme bydleli v domě, který patřil
domorodci. Kolem dokola byli nájemníci většinou Číňané, proto jsme museli jednu noc
obětovat, než se jejich domácí bůh zase vrátil na zem a převzal domácnost pod svou
ochranu. I nám přišli gratulovat strážci veřejného pořádku, kteří mívali službu na
křižovatce poblíž našeho domu, a příležitostně vyinkasovat nějaké stříbro za to, že
dobře hlídali.
Na rozloučenou s naším šéfem uspořádali čínští obchodníci hostinu v čínské restauraci.
Nebylo to poprvé, kdy nás zvali na přátelskou besedu, a tak jako v Harbinu musel
vedoucí vždy vybrat dva nebo tři zaměstnance, kteří ze zdvořilostních důvodů se museli
zúčastnit. Byla u nás zaměstnána jedna žena, Němka Frl. Olschewski, která, ač úředně
svobodná, měla manžela, aspoň to tak vyprávěla, inteligentního Číňana, s kterým se
seznámila v Německu, když tam dlel na studiích. Samozřejmě ona mluvila dobře
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čínsky a mnohdy dělala tlumočnici. Když se podepisoval s dodavateli surovin kontrakt,
kolik bývalo řečí a hádek! Po skončení takového vyjednávání vycházela z kanceláře
vedoucího rozčílená a červená jako rak. Inu, byla to těžká a namáhavá práce, tlumočit
dotazy a odpovědi mezi vedením a dodavateli. Tedy tato žena často jezdila s námi na
hostiny k Číňanům, čemuž hostitelé byli velmi rádi, a držela krok jak v jídle tak i v pití.

Noví majitelé firmy
V r. 1937 vypukla nová válka mezi Čínou a Japonskem, které obsadilo všechny
přímořské oblasti. Jelikož Čína byla rozdělena na severní a jižní, utvořily se vlády v
Pekingu a Nankingu, kromě národní vlády s Čang Kai Šekem přeložené do Čunkingu,
která pokračovala v boji proti Japoncům za pomoci Angličanů a Francouzů. Po dobytí
Nankingu vláda Čang Kai Šeka přesídlila do města Wuhan, které mělo dohromady přes
milion obyvatel. Samozřejmě, že v krajině, ve které se neustále bojovalo, nemohlo být
o nějakém obchodu ani řeči. Obchodníci vývozci seděli na místech a vyčkávali, zda
se situace zlepší. I v naší kanceláři nebyla žádná práce. Zboží jsme nenakupovali,
a zásoby ve skladech jsme postupně likvidovali. Šéf Adams Purpiss byl neustále v
Šanghaji, kam se načisto přestěhoval i s několika lidmi, ponejvíce jeho krajany Lotyši.
Z našeho osazenstva zůstaly jen čtyři osoby, a to já, Sperling, Dr. Haendel a Číňan Ma.
Z Hamburgu přijel k nám jistý Herr Wilk, svobodný, Žid, který moc pospíchal, aby se z
Německa živ a zdráv dostal někam, kde nebezpečí nehrozilo. Přivezl si několik, na tu
dobu vzácných fotografických přístrojů Leica, které výhodně prodal. Nedlouho za ním
se v kanceláři objevil jiný Israelita, nějaký Isidor Rettich z New Yorku. Tito lidé rozvázali
pracovní poměr napřed se Sperlingem a pak s Dr. Haendelem. Netrvalo to ani týden,
přišel od šéfa ze Šanghaje telegram s příkazem rozvázat pracovní poměr i se mnou.
Ten telegram jsem neviděl ani nečetl, jen mně o něm řekli. Odešel jsem jako poslední
Mohykán (Ma tam snad ještě zůstal) dne 6. srpna 1937. Zanechal jsem práci
nedodělanou a nezakončenou, aniž by ti noví lidé požádali o sestavení nějakého
přehledu nebo bilance, aby pro začátek věděli, kde a co mají. Nevím, jak to dále
vedli, neboť více jsem se tam neukázal.
Byl jsem tedy zase po mnoha letech volný. Docházel jsem častěji k Japonci Mr. Inui,
u kterého to rovněž vypadalo jako po vyhoření. Žádné objednávky a žádné obchody
s Evropou nebyly, pouze menší dodávky do Japonska.
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Vzhledem k tomu, že jsem zůstal doma sám, odjel jsem za rodinou do Pei-tai-ho.
Pobyv tam nějaký týden, vrátil jsem se do města. Doma jsem již měl dopis od šéfa ze
Šanghaje, ve kterém tlumočil prosbu, abych k němu co nejdříve přijel kvůli projednání
některých záležitostí souvisejících s obchodem. Co jsem tedy měl dělat? Byl jsem
zvědav, co má za lubem. Jel jsem tam přímo z Tientsinu anglickou lodí. Během
rozhovorů mě bývalý šef informoval o svých plánech obnovit v Šanghaji exportní
kancelář a nabídl mně, abych s ním spolupracoval. Rozmlouval jsem mu to a kladl
důraz hlavně na to, že je nebezpečné pouštět se v době válečného konfliktu do
nějakého podnikání. Vždyť celá provincie Che-kiang i s přístavem Šanghai byla
vojensky obsazena Japonci, to znamenalo všude samé zátarasy, španělské jezdce,
prověrky osobních dokladů atd. S manželkou jsme se již dříve dohodli, že se nikam a
za žádných okolnostní stěhovat nebudeme, ačkoliv by toto přestěhování bylo z několika
hledisek prospěšné. Pamatoval jsem totiž na školy. V Tientsinu mělo gymnázium
pouze 6 tříd, kdežto v Šanghaji 9 tříd, a v blízkém Hong-Kongu byla technika
i univerzita, kde by moje dorůstající děti měly možnost zakončit studium.
Nehledě na všechny výhody velkoměsta, manželka měla ze Šanghaje strach. Jak jí
naši známí, kteří tam delší čas strávili, řekli, klima tam bylo nezdravé; Evropané strádali
střevními potížemi, vyskytovaly se střevní paraziti a žádný tam dlouho nevydržel. Proto
jsem se po skončení konzultací vrátil zase do Tientsinu a více se o tuto záležitost
nestaral. Jak jsem se později doslechl, bývalý šéf tam tu svou kancelář též likvidoval.
Peníze měl uložené ve švýcarských bankách, proto odjel do Švýcarska, kde prý později
zemřel.
Zůstal jsem tedy bez zaměstnání a z dlouhé chvíle z okna pozoroval čínské dvoukolové
arby (káry), projíždějící kolem našeho bytu s naloženým nákladem bavlny, kterou vozily
do blízkého přístavu a která při větru poletovala v ovzduší. Kromě toho jsem po dlouhé
přestávce cvičil flétnové pasáže, neb jsem byl členem ochotnického orchestru, který
občas u příležitosti nějakých oslav hrával v klubu „Concordia“.
Avšak neustále jsem hledal zaměstnání, psal na různá místa nabídky, na které,
bohužel, nikdy žádná odpověď nepřišla. Abych to řekl docela upřímně, měli jsme my
Čechoslováci špatnou pověst. Vyprávělo se o našich lidech, že byli nebo jsou opilci,
nesvědomití, podvodníci, a také, že dovedou prý v chůzi odříznout podrážku zpod
obuvi. Ovšem to je míněno v přeneseném smyslu toho slova, ale důkazy snad i pro
to byly, jak je patrno z mého vyprávění. Bylo tedy beznadějné se v nějakém větším
evropském podniku uplatnit, snad jen v menším krámku, a to za malý honorář.
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Dostával jsem od bratra z Prahy dopisy, ve kterých mě vybízel, abych převzal
zastoupení Báňské a hutní společnosti, kde byl zaměstnán, a to na lodní řetězy, a od
firmy Reich a spol. zastoupení prodeje sklářských výrobků, dále zastoupení šicích strojů
značky „Minerva“ z továrny v Opavě. Vedl jsem předběžné rozhovory s Číňanem, který
vyslovil přání se na tomto obchodu podílet jako komprador. Jelikož to byly výrobky, s
kterými jsem neměl zkušenosti, nešlo to tak docela hladce. Na základě korespondence
mně z Prahy nabídli, abych na nějaký čas přijel do Československa na zaučení,
seznámil se s prodejními artikly, cenami a ev. i výrobním procesem přímo v továrnách.
Po delším uvažování jsem s tímto návrhem souhlasil, že do Československa pojedu.
Proto jsem se dne 3. prosince 1937 obrátil na sovětský konzulát v Tientsinu se žádostí
o povolení tranzitní cesty pro sebe přes Sovětský svaz, a to na základě smlouvy ze dne
16. května 1935 o vzájemné pomoci mezi ČSR a Sov. svazem. Podle ní mohli občané
obou republik vzájemně do obou států cestovat anebo jimi projíždět. Byl mně předložen
k vyplnění dotazník, ve kterém jsem měl odpovědět mimo jiné i na otázku zda jsem v
Rusku někdy byl. Odpověděl jsem pravdivě, že jsem
tam byl. Patrně to byla příčina, že mně tranzitní vízum
nedali a řekli, že si v mém případě musí vyžádat
souhlas Ministerstva zahr. věcí v Moskvě. Za tím
účelem odeslali na můj účet telegram se zpětnou
odpovědí, která přišla až za tři týdny a byla zamítavá.
Jako doklad mám potvrzení telegrafního úřadu v
Tientsinu ze dne 3. 12. 1937 číslo 0079, na kterémžto
potvrzení je v levém rohu nahoře záznam nebo sdělení
konzulátu SSSR s úředním razítkem, že mojí žádosti
vyhověno nebylo.
Co mohlo být důvodem, že tak jednoduchou a nevinnou věc, jako povolení průjezdu
přes Rusko jedinci čs. občanu, muselo rozhodnout ministerstvo zahr. věcí až v Moskvě?
Byl jsem snad nebezpečnou osobou, anebo se smlouva na podobné záležitosti
nevztahovala? To dosvědčuje, že jak smlouva, tak i vyplývající z ní přátelství, nebylo
Sověty míněno upřímně a že stále měly pocit hořkosti a nenávisti vůči Čechům, kteří
jim tzv. sibiřskou anabází způsobili mnoho těžkých chvil a nepříjemností.
Tedy cesta do ČSR se měla uskutečnit již v prosince 1937, avšak vzhledem k zamítnutí
mé žádosti o tranzitní vízum přes SSSR k ní nedošlo. Musel jsem si tenkrát stěžovat
na vyslanectví ČSR v Šanghaji, avšak co to bylo platné, oni mně momentálně nemohli
pomoci, museli by vyjednávat s Moskvou přes tamní čs. zastupitelství. Později nebyla
doba příznivá, v Číně byla válka, a tudíž nebylo možné zaručit, že se budu moci vrátit.
Rozhodli jsme se, že jestli a až dostanu vízum, odjedeme všichni, tedy celá rodina, asi
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na tři měsíce, abychom v případě, že by zpáteční cesta byla z různých příčin nemožná,
aspoň zůstali všichni pohromadě.

Záměr se stal skutkem
Odjeli jsme z Tientsinu někdy v červnu 1938 na japonské lodi Peking-Maru do Dairenu.
Cestou členové mé rodiny byli upoutáni na lůžko, neb je sužovala mořská nemoc.
Téměř celou cestu jsem jim musel připravovat jakési pití z citronů, tu pro jednoho, pak
zase pro druhého nebo třetího, aby se jim ulevilo. Naštěstí já sám jsem byl zdráv. Byl
to pravý opak situace z r. 1933 při plavbě na lodi Chohei-Maru, kdy mně osobně bylo
zčásti nevolno a celá rodina byla zdravá. Čím více jsme se přibližovali k souši, tím více
se cítili zdraví. Když byla doba oběda a svolávali prostřednictvím gongu (čínský nebo
japonský kovový bicí nástroj talířové podoby) do jídelny ke stolu, kde nás bylo jen
několik osob, udělalo se naopak mně znenadání též špatně, zatočila se mně hlava,
takže jsem neměl na jídlo chuť a vypil tam pouze láhev piva. Ještě daleko před vplutím
do přístavu nás očekával motorový člun, z kterého přestoupili na loď dva japonští lékaři.
Cestující dostali příkaz vyjít z kajut a nastoupit na palubě do řady. Lékaři každého jen
podle vzezření prohlédli, zda byl zdráv, zda nemá nějakou infekční nemoc a zda mohl
v přístavu vystoupit na břeh. Prohlídka dopadla dobře, nemocných nebylo.
V Dairenu jsem obstaral průjezdní vízum přes Mandžusko a následující den jsme
cestovali dále po železnici vlakem do Harbinu v salonním vagoně, kde byla otáčivá
křesla, takže bylo možné pozorovat krajinu podél trati po obou stranách současně. Po
našem příjezdu do Harbinu ubytovali jsme se v Grand Hotelu, kde nás navštívili pan
Gassman s jeho paní jakož i pan Hanin. V rozhovoru s nimi o současných obchodních
záležitostech si stěžovali, že je na trhu úplná stagnace, mnoho majetných lidí a
obchodníků se vystěhovalo, a aby mohli vůbec existovat, musel první dát do zástavy
obchod a druhý dům. Na nádraží Manchouli (Mandžuria), již před odjezdem vlaku na
ruskou stranu, jsem si uvědomil, že mám při sobě japonské peníze, které bych v Evropě
nemohl směnit, proto jsem se rozhodl, že si je ve směnárně vyměním za dolary. Avšak
bylo již pozdě, neboť směnárna byla zavřená. Vyskytl se tam poblíže ruský strážník
(v čínské uniformě), který mně prozradil, že před nějakou hodinou přijelo několik
cestujících Němců, kteří budou v cestě pokračovat, a ti že by ev. mohli moje yeny
odkoupit. Řekl mně jméno hotelu, kde se ubytovali, abych tam šel a domluvil se
s nimi. Dokonce mně nabídl své kolo, abych se rychleji mohl na nádraží vrátit.
Japonské peníze jsem vyměnil, avšak mezitím, co jsem byl pryč, prováděli celníci, v
tomto případě Japonci, prohlídku zavazadel, při čemž pravděpodobně odebrali většinu
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(snad všechny) negativy, jakož i nějaké fotografie. To bylo u nich to nejdůležitější,
sháňka po negativech, aby se mezi nimi, nedej bože, nevyskytl obrázek nějakého
japonského vojenského tábora, mostu nebo opevnění. Manželka, která byla u toho,
to za mé nepřítomnosti a při velkém počtu zavazadel, nemohla uhlídat a vzhledem
k tomu, že jsme ihned po mém příchodu museli nastoupit do ruského vlaku, nemohl
jsem v tom ohledu nic podniknout.
Nosiči, již na ruské straně, vynesli všechna naše, jakož i jiných spolucestujících,
zavazadla z vagonu do velkého sálu v budově celnice, kde je uložili na stoly.
Výlohy s tím spojené byly zakalkulovány do jízdného. Zavazadla, která jsme cestou
nepotřebovali, rovněž tak fotografický aparát, když se tam nesmělo fotografovat, jsem
nechal zaplombovat. Ostatní naše kufry a rance prohlíželi tak důkladně, že všechny
věci, které jsme měli pečlivě uloženy, vytáhli, každou i sebemenší věcičku protřepali,
takže z každého kufru zůstala kopa a chomáč hadrů. Ty jsme potom nesložené
nemohli do kufrů uložit a část odnášeli v náručí. Až teprve ve vlaku, resp. v našem
kupé, jsme znovu všechno skládali a uložili, snad do příští celní prohlídky. Bylo to
k zoufání.
Ve vlaku byl přítomen zástupce sovětské cestovní kanceláře “Inturist”, který byl hlavně
ve funkci tlumočníka a také měnil ve vlaku cizí valuty za ruské ruble, a po příjezdu do
Moskvy zařizoval vycházky a prohlídku města. Za valuty přijaté od cestujících vydával
řádné stvrzenky, které měly sloužit jako důkaz, že naše ruble byly získány na ruské
půdě a že nebyly propašovány ze zahraničí. Po cestě přes Sibiř jsme často pozorovali,
že se ve stanicích mezi vagony, tajně, aby je nikdo nespatřil, potloukali chatrně oblečení
sovětští občané anebo i kluci, kteří žebrali a prosili o peníze nebo i jídlo. Stánky, kde se
měly prodávat potraviny, byly prázdné, takže se cestou nedalo nic koupit. My jsme se
stravovali v jídelním voze, neb jídlo jsme měli předplacené již při objednávce jízdenek.
Jídlo tam bylo celkem dobré, mnoho zákusků, ruských specialit, jako červený, oranžový
nebo černý kaviár, marinovaný a solený losos, omul a mnoho jiných. Chleba však
dávali málo, při každém jídle jsme museli žádat o porci navíc.
Celý ten sibiřský kraj, kterým jsme projížděli, vypadal smutně. Všechno bylo
šedé, prázdné, nikde ani človíčka, úroda nesklizena zůstala ležet na poli, vesnice
poloprázdné, ruské kostely někde pobořené, jinde upravené jako sklady. Staniční
budovy i malá a menší nádraží byly ověšené portréty vůdců, deštěm a sluncem
vybledlými anebo větrem potrhanými. Kde na nádražích byly hodiny, tak vždy dvoje,
jedny ukazovaly místní a druhé moskevský čas, podle kterého byl sestaven jízdní
řád. Ve vlaku bylo zřízeno k poslechu hudby rádio, byla knihovna, všelijaké hry byly
cestujícím k dispozici a zdá se mně, že bývala občas i teplá voda a sprchy. Byly tam
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i vagony pro matky s dětmi, třeba i kojenci. Tyto ženy ve vlaku dokonce praly dětské
pleny, sušily a žehlily.
Na velkých nádražích, kde se měnily lokomotivy a jejich osazenstvo, jsme vždy nějakou
hodinu čekali, kontrolovala se kola resp. ložiska, posluhovačky zametaly ve vagonech
chodby, vytíraly je mokrým hadrem nasáklým desinfekčními prostředky, ev. i myly okna,
když byla hodně zaprášená. Během takové přestávky si většina cestujících krátila chvíli
nějakou míčovou hrou někde na přilehlém prostranství, neboť cesta od pohraničí do
Moskvy trvala asi 6 dní, což se bez chůze nebo pohybu dalo těžko vydržet. Po cestě
nás Čechoslováky sovětští lidé upozorňovali na nebezpečí, hrozící ČSR ze strany
Německa. Zároveň vyjadřovali podivnou myšlenku, a sice, kdyby se prý Německo
spojilo se Sověty, mohly by ovládnout celou Evropu.
Po příjezdu do Moskvy byly ty vagony, ve kterých byli umístěni cizinci, od vlaku
odpojeny a přemístěny i se zavazadly na Běloruské nádraží za účelem připojení
k vlaku jedoucímu směrem západním. Proto tedy nebylo zapotřebí se zavazadly
manipulovat, což bylo pro nás jakož i jiné cestující velmi praktické. Zdrželi jsme
se v Moskvě více jak půl dne. Dostali jsme k dispozici celý autobus; prohlíželi jsme
si město, podzemní dráhu a jiná pozoruhodná místa. Obědvali jsme v nějakém
přepychovém bývalém knížecím paláci poblíže Rudého náměstí; při procházce po
tomto náměstí jsme navštívili chrám Vasila Blaženého, který však nesloužil tehdy
svému účelu, nýbrž byl přeměněn na nějaké muzeum. Dále jsme se podívali na
mauzoleum V. I. Lenina, byli jsme dokonce bez fronty vpuštěni dovnitř. Jelikož
potom již více času na prohlídku města nezbývalo, nastoupili jsme do svého
autobusu, který nás odvezl na Běloruské nádraží.

Cesta Polskem a ČSR
Z Moskvy jsme pokračovali západním směrem přes Smolensk a Minsk až do ruské
pohraniční stanice Negoreloje. Tam zase vynesli všechna zavazadla do sálu celnice,
kde byla prohlídka, ovšem ne tak důkladná, jako ve vstupní stanici na mandžuských
hranicích. Na druhé straně nádraží byl připraven polský vlak, avšak než jsme do něho
mohli nastoupit, museli jsme se podrobit celní prohlídce, provedené polskými celníky.
Poláci byli ještě důkladnější než všichni předchozí, s kterými jsme se za našeho
putování setkávali. Především byli zvědavi, kolik máme peněz, které opatrně, aby jim
neproklouzl ani dolar, přepočítali a zapsali do pasu, aby nám zase tu částku, nebo kolik
nám zůstane, při výjezdu z Polska propustili. Ruské peníze, které jsme měli u sebe,
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jsme museli již na ruské straně bariéry všechny odevzdat a také dokázat, jakým
způsobem jsme je nabyli; pomohla stvrzenka Inturistu.
Na polské straně to byla stanice Stolpcy; celníci naše věci pečlivě protřepávali a
všechno nám rozházeli. Bylo to skutečně už k zoufání, co ti lidé pořád hledali. Jelikož
polské vagony byly menší a všechna naše zavazadla by se do kupé nevešla, musel
jsem jeden větší kufr – cabin trunk – poslat zvlášť jako zavazadlo. Potíž byla s jídlem;
ani ve stáncích nebo v nádražních bufetech se nedalo nic koupit, zdá se mně, že jsem s
velkou námahou sehnal jen bylinný čaj. Již si nepamatuji, jak jsme my čtyři osoby tento
hrozný úsek přežili. Vlak, kterým jsme cestovali, nebyl přímý až na československé
hranice, nýbrž jsme museli ve Varšavě přestupovat. Tam jsme se v nádražní restauraci
trochu a za velké peníze nasytili, načež jsem šel obhlédnout situaci, jak to dopadlo
s mým kufrem. Chodil jsem mezi seřazenými na kolejích vagony a hledal zavazadlový
vůz, který měl přijet s naším vlakem. Měl jsem štěstí, neboť jsem ho objevil, avšak kufr
tam klidně ležel. Za nějakou hodinku jsme měli v jízdě pokračovat. Usoudil jsem, že
ten kufr nebude odeslán týmž vlakem, kterým pojedeme my, neboť s ohledem na
formality by to nádražní personál nedokázal, aby z jednoho vozu zavazadlo vyzvedl a
za tak krátkou dobu přemístil do druhého. Odhodlal jsem se jít do dopravní kanceláře a
v této záležitosti intervenovat. Možná, že by mně někde jinde vyhověli, avšak byli jsme
v Polsku a tam moc ochotni nebyli.
V dopravní kanceláři se výpravčí vlaků právě bavil s nějakou dámou. Nechtěl jsem
ho zrovna rušit, avšak věc byla tak naléhavá a mnoho času jsem neměl, proto jsem
ho požádal, jako tranzitní cestující, aby laskavě zařídil přemístění mého kufru do vlaku
odjíždějícího na Prahu. On však, místo toho, aby mně především vyslechl a zařídil
to, o co jsem ho žádal, neb to byla záležitost služební, obořil se na mne a řekl polsky:
„Co pán nevidí, že já mluvím, počkejte, až skončím.“ Jelikož jsem pospíchal a měl
obavy, aby nám vlak neujel, nečekal jsem a odešel s nepořízenou; kufr ovšem zůstal
ve Varšavě. Na polské hraniční stanici uprosil jsem železniční zřízence, aby ten kufr –
dal jsem jim číslo stvrzenky – ihned odeslali dále do Brna. Jako odměnu jsem jim dal
3 americké dolary.
Po přejezdu čs. hranice octli jsme se ve stanici Petrovice. Myslel jsem, že už máme
vyhráno, a Bůh ví, jak nás tam jako navrátilce nebudou slavnostně vítat. Ale nic
podobného se nestalo. V této stanici jsme čekali velmi dlouho, patrně se vyřizovaly
formality. Za dobu čekání nepřišel ani jeden čs. celník, aby kontroloval pasy nebo
prohlédl zavazadla. Až teprve těsně před odjezdem vlaku jeden z celníků přišel a ne
moc zdvořile, jak celník má být, se zeptal, co v těch kufrech vezeme. Řekl jsem, že
nic zvláštního, jen osobní věci. Načež se podíval po zavazadlech, ukázal na jeden
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větší, těžký kufr, a řekl, abych ho odnesl do celní dvorany vzdálené pár set kroků. Že
prý si ho tam nechají a pošlou ho do místa našeho pobytu, a teprve tam, tedy v Brně,
ho prohlédnou. Namítnul jsem, že měli času dost na prohlídku zavazadel ve vlaku a
řekl mu, že kufr nikam neponesu. Nejel jsem deset tisíc kilometrů jen kvůli tomu, abych
zejména v Petrovicích, kde už jsem vlastně doma, dělal celníkům šaška. Když celník
viděl, že se k ničemu nemám, zavolal zřízence, kterému poručil, aby můj kufr odnesl.
Žádal jsem, aby mně vydal stvrzenku, což on zase odmítl. Na rozloučenou jsem
celníku řekl, že si budu u nadřízených úřadů stěžovat na jeho sprosté chování vůči
cestujícím. Takové jednání nás tak zarazilo, že se nám další cesta do vlasti znechutila
a znepříjemnila a že jsme pomýšleli na návrat do místa, odkud jsme přijeli.
Avšak nedalo se tenkrát nic jiného podniknout než v jízdě do Brna pokračovat.
Naše jízdenky byly vystaveny až do stanice Praha a jelikož jsme jeli směrem na
Brno, průvodčí ve vlaku měl rovněž mnoho řečí. Diskutoval jsem s ním ohledně toho a
vysvětloval jsem mu, že v Číně prodávají dopravní kanceláře jízdenky do Prahy a žádné
Brno neznají. Na druhé straně jsme měli jízdné přeplacené, neboť Brno leží poměrně
blíže než Praha, takže dráha od změny trasy neutrpěla žádnou škodu. Do Brna jsme
jeli proto, že jsme byli sestrou, která tam žila, pozváni, abychom pro začátek měli
střechu nad hlavou. Brzy po našem příjezdu a po obdržení všech dodatečně zaslaných
zavazadel jsem odjel do Prahy, kde jsem se dohovořil s bratrem, že se prozatímně
ubytujeme u něho, neboť on sám i s rodinou měli odjet na měsíční dovolenou a byt
by zůstal prázdný a bez dohledu. Když se pak bratrova rodina z dovolené vrátila,
pronajmul jsem garsoniéru, a to v Karlíně, roh ulice Sokolovské a ulice u Svobodárny,
kde jsme se všichni dosti pohodlně rozmístili.

Praktické zaučování a zpáteční odjezd
V Praze jsem se zapracovával a seznamoval
se s činností získávání objednávek, balení a
dopravy v oboru skla a hlavně osvětlovacích
těles u firmy Reich a spol., jejíž továrny již
patřily Moravské bance, jakož i továrny šicích
strojů „Minerva“ v Opavě. Současně jsem
navštěvoval prodejní oddělení Báňské a
hutní společnosti v Lazarské ulici, kde jsem
získával potřebné údaje ohledně prodeje a
zastoupení lodních řetězů a všeho, co s tím
souviselo. Nejvýhodnějším artiklem na
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čínském trhu se zdály být právě šicí stroje, které jsem po zralé úvaze nakonec neměl
v úmyslu převzít. Vyžadovalo by to totiž zřízení dílny s československým odborníkem,
který by stroje seřizoval, seznamoval zákazníky se systémem, ukazoval, jak se s nimi
pracuje a zachází a zároveň prováděl opravy. Všechno to by bylo pro začátek velmi
nákladné, a nemohl jsem riskovat, aby společník-komprador do ještě nezavedeného
obchodu vkládal nějaké peníze, které by v případě force-majeure, tj. vyšší moci nebo
nepřekonatelných překážek nemohl dostat zpět.
Moje praxe trvala zhruba 3 měsíce. Od sklářské společnosti jsem dostával jakýsi
paušál, snad 1 000 Kč, kterážto částka nám úplně stačila na krytí našich výdajů.
Zaopatřil jsem si spoustu všelijakých tiskovin, letáků a ceníků, takže jsme se mohli zase
do Číny vrátit. Museli jsme pospíchat, abychom byli do začátku školního roku, tedy do
15. 9. 1938, zpátky. Měl jsem ve vlastnictví na Moravě pěkný
kousek zděděné půdy, která byla dosud v pronájmu. Výtěžek si
brala sestra, která se o to starala. Toto pole jsem prostřednictvím
bratra Františka, žijícího ve Vracově, Osmek 368, prodal za
11 000 Kč, za zpáteční jízdenky jsem zaplatil asi 8 500 Kč, a
zbývající částku mně státní banka proměnila na dolary.
Z Prahy jsme se vypravili 2. září 1938 ve 14 hodin odpoledne.
Pozorovali jsme z vlaku krajinu a viděli jsme celé nížepoložené kraje, hlavně ve
východních Čechách a severní Moravě, úplně zaplavené, neboť neustále pršelo. Poláci
nám na hranici zase pečlivě přepočítali peníze, jejichž částku zapsali do pasu, abychom
při výjezdu z Polska neměli nepříjemnosti a nemuseli dokazovat, jakým způsobem jsme
k ním přišli. Zavazadla, jako tranzitním cestujícím, tentokrát neprohlíželi.
Do Varšavy jsme přijeli další den, 3. 9. 1938 v 6 hodin ráno. Jelikož hlavní nádraží
bylo v tu dobu rozkopáno, vystoupili jsme na nějakém provizorním nástupišti, kam jsme
skládali i svá zavazadla. Mezitím co jsme se zabývali touto prací, někdo cizí nám vzal
s věšáku u dveří kupé pěknou, velkou polní láhev s nějakým nápojem, takže jsme
neměli pro děti žádné pití a jak již dříve řečeno, cestou Polskem se nedalo zhola nic
koupit. Po uložení zavazadel jsem odešel do úřadovny dopravní kanceláře, abych se
informoval ohledně dalšího spojení, a také oznámil ztrátu polní láhve. Úředník jen krčil
rameny a prohlásil, že za to nemůže, měli jsme si ji lépe opatrovat. Inu, nebyli jsme
v japonské zóně, ale v Polsku, kde se ještě kradlo. V nádražní restauraci jsme se
trochu najedli a napili čaje. Celá ta útrata mne přišla na 2 dolary.
V ruské stanici Negoreloje jsme všichni z vozu polské železnice museli vystoupit, nosiči
naše zavazadla zase odnesli do sálu celnice a pak začala již známá procedura. Při
výstupu z vagonu jsem uchopil jeden menší kufřík, ve kterém jsem měl uloženy
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tiskopisy, letáky a též nějaké školní knihy. Tento kufřík jsem před odjezdem koupil
v Praze v jednotkovém obchodě „Teta“ na Jungmannově ulici, musel však mít nějakou
vadu, zkrátka nebyl kvalitní. Totiž, když jsem s tím kufrem vycházel, držel ho v pravé
ruce a byl již na stupátkách, držadlo se najednou utrhlo, zůstalo mně v ruce, a kufr
spadl na násep. Při dopadu se otevřel a všechny knihy a tiskopisy se z něho vysypaly.
Měli jsme co dělat, abychom je sebrali a opět pěkně složili. Rusové byli na knihy
posedlí, jako Japonci na negativy. Hrozně se báli, abychom nepřivezli do Ruska
kontrarevoluční materiál. Chtěli to hned prohlížet, avšak nedopřál jsem jim té radosti,
neboť jsem je požádal, aby kufřík s knihami zaplombovali.
Úsek od hranice až do Moskvy byl velmi prašný. Prach pronikal přes utěsněná okna
a museli jsme se neustále oprašovat. V Moskvě u nádraží čekal na tranzitní cestující
autobus, který nás jakož i ostatní cizince vozil po městě na předem určená místa
k jejich prohlídce. Vagony, ve kterých jsme do Moskvy přijeli, byly přesunuty na
Jaroslavské nádraží, aby mohly být připojeny k sibiřskému expresu, takže veškerá
manipulace se zavazadly odpadla. Bylo to velmi praktické a od Rusů chvályhodné.
Bylo to 4. září 1938; ten den byl slunečný, horký, skoro tropické vedro, bylo asi 28°C.
Moskevští kluci běhali bosí a v plavkách za cisternami kropícími ulice a nechali se
sprchovat. Dovedu si představit, jak jim bylo, neboť
cisterny čerpaly vodu z hydrantů. Mezi námi se vyskytl
dokonce jeden Švýcar, Robert Knöpfli, který měl jet
sibiřskou trasou poprvé a měl namířeno do Japonska do
města Kanagawa-ken poblíže Tokia. Mám jeho vizitku,
kterou mně dal až později ve vagoně.
Jelikož bylo letní a teplé počasí, měli jsme na sobě
většinou letní oblečení. Někdo měl teplejší sako, neboť nikdo nemohl předvídat, zda
v Rusku bude teplo nebo chladno. Avšak tento Knöpfli měl toho dne na sobě těžké,
masivní, lyžařské boty, tlusté vlněné ponožky, kalhoty pumpky, dva svetry a na
nich ještě sako a navrch kožíšek s kožešinovou beranicí. Když jsme v tom parnu,
neobvyklém na tu roční dobu, chodili ve skupinách ulicemi, kolemjdoucí se zastavovali
a dívali se na něj, jak je oblečený. Zřejmě si přitom mysleli svoje. Mnozí z nás to
zpozorovali, proto jsem se ho tázal, z jakého důvodu se oblékl jakoby cestoval za
polární kruh nebo na severní točnu. Odpověděl, že ho doma ve Švýcarsku upozornili
na stálé a tuhé sibiřské mrazy a doporučili mu, aby se pokud možno tepleji oděl.
Nevím, zda měl s sebou ještě jiné oblečení, avšak pokud jsem pozoroval, cestou
obleky nestřídal.
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Cestou přes Sibiř dostal náš Arnold slabší žaludeční katar a potřebovali jsme
lékaře, aby mu předepsal nějaký lék. Tlumočník telefonoval do jedné větší stanice,
nevzpomínám si ani, kde to bylo, a žádal, aby se lékař dostavil k vlaku. Ten tam
skutečně přišel, prohlédl chlapce, předepsal „Salol“ a hned na místě nám lék vydal.
Určil částečnou dietu, zakázal jíst některé druhy salámů, které jsme i tak nikdy nejedli,
a tím bylo ošetření splněno.
Do ruské pohraniční stanice Otpor jsme přijeli 11.
září 1938. Formality byly brzy vyřízeny a náš vlak
přesunuli do čínské stanice Manchouli. Tam jsme
se náhodou setkali se známými manžely z Tientsinu,
kteří tam byli na návštěvě u rodičů, takže jsme
potom jeli všichni společně. Tranzitní vízum přes
Mandžusko (Mandžu-ti-kuo) nám dali 11. 9. 1938 až
v této stanici, neboť tento nový stát neměl v Evropě
žádné zastupitelství. Proto jsme z Prahy odcestovali
bez víza, neb jinak to nešlo. Měli jsme si opatřit
zpáteční vízum již před odjezdem do Prahy.
Japonci, kteří nám toto vízum dávali, byli zvědaví,
kam jedeme a co tam budeme dělat, jestli nás tam
někdo zná, atd. To jsou obvyklé komplikace, když
se japonská zóna má projíždět. Ti lidé nikomu nevěří
a nic neprozradí.

Doporučení japonského vyslanectví
z Prahy

Do Dairenu jsme přijeli 13. září 1938. Další den jsme se nechali očkovat proti choleře
a hned téhož dne jsme odpluli lodí do Tientsinu, a to až do města, kam jsme přibyli 15.
září 1938. Na celním úřadě měli službu dva známí celníci, pan Chen Chia Kang a pan
Chou Chen Yung, kteří naše zavazadla, aniž by je prohlíželi, poznamenali křídou jako
již prohlédnutá, čímž byla celá celní procedura vyřízena. Celá cesta z Prahy do Číny
trvala od 2. 9. do 15. 9. 1938, tedy 14 dní.
Chtěl bych se zmínit, že ze stanice Negoreloje do Moskvy cestovala v našem vagoně,
avšak v jiném oddělení, nějaká paní Štěpánová ze Šanghaje. Pravděpodobně zůstala
v Moskvě u známých, neboť jsem ji cestou více nespatřil. Byla to manželka jednoho
funkcionáře, snad zástupce velvyslance ČSR v Šanghaji. Mezi spoluobčany, žijícími
v Číně, se veřejně vyprávělo, dokonce to jedinci s určitostí tvrdili, jak někteří
zaměstnanci našich zastupitelských úřadů z titulu své úřední funkce vytloukali kapitál,
a jmenovitě pan Štěpán. Jeho paní totíž odjížděla již mnoho let pravidelně každé tři
měsíce do Československa na diplomatický pas a vždy vozila s sebou drahé čínské
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koberce, pravé čínské nebo japonské hedvábí a různé jiné věci. To vše vozila jako
diplomatické zavazadlo, které se nikde, ani v ČSR, neproclívalo, tudíž neplatila žádné
clo, které by obyčejný smrtelník musel uhradit. Následkem takové machinace jí
všechny dovezené do ČSR předměty nepřišly draho a vždy je tam výhodně zpeněžila,
čímž docílovala úctyhodného zisku. Avšak nejen to, neboť utržené československé
koruny jí státní banka, a to bez zvláštního povolení, směnila v nejvýhodnějším kurzu
na americké dolary. Velkou roli zde hrál diplomatický pas.
Jednou jsme se s několika
přáteli smluvili, že požádáme
vyslanectví v Šanghaji o půjčku,
kterou bychom později vrátili.
Byli jsme zvědavi, jak se pan
Štěpán, pašerák 1. třídy, bude
tvářit a co na naši žádost odpoví.
Tušili jsme již předem, jaká na to
bude odpověď, neboť od našich
zahraničních zastupitelství za
první republiky nebylo možno
očekávat, že by svému občanu,
který byl třeba v nouzi, někdy
pomohly, ačkoliv měly na to
zvláštní fondy. Mně se to zrovna
hodilo, jelikož jsem neměl tehdy
žádné zaměstnání. Odpověď,
která došla, měla datum 6. ledna
1938, a v ní pan Štěpán mně nabídl podporu 20 místních yuanů (dolarů).
Ještě před naším odjezdem z Tientsinu mě přátelé požádali, abych se pokusil tuto
záležitost v Praze přešetřit. Našel jsem byt paní Štěpánové a podplatil domovníka,
který naši domněnku ohledně prodeje přivezených věcí potvrdil, poněvadž prodané
předměty osobně na udané jemu adresy roznášel a inkasoval peníze. Později, když
byl již Protektorát a naše vyslanectví bylo zrušeno, napsali jsme panu Štěpánovi
dopis, ve kterém jsme ho upozornili na machinace s prodejem dovezeného do
ČSR neprocleného zboží, s poznámkou, že by se mohl stydět, jako pracovník
zastupitelského úřadu, se podvodným způsobem a na úkor čs. státu, obohacovat.
Nakonec a zanedlouho na to jsme se dověděli, že pan Štěpán zemřel a jeho
manželka se prý provdala za amerického občana.
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Nepředvídané překážky a komplikace
Byli jsme po tak dlouhé cestě vyčerpáni a potřebovali jsme nějaký čas k odpočinku.
Brzy však náš život plynul jako dříve a nic jsme nelitovali, že jsme z Československa
odjeli. Pokud se obchodního podnikání týkalo, byly vyhlídky, zejména pro mne,
zakrátko zmařeny, neboť asi za 14 dnů po našem návratu byly některé části ČSR –
Sudety – přičleněny k Německé říši. Odtrženy byly v prvé řadě sklárny v Boru u České
Lípy, které jsem měl v Číně zastupovat, a rovněž továrny na řetězy v Bohumíně. Tyto
podniky dostaly jinou závodní správu, a jednoduše řečeno, z celého ještě nenačatého
obchodu sešlo. Mohli jsme si představit, jak to tam vypadalo, jaké útrapy prodělali ti
lidé, kteří, ne svojí vinou, byli ze svých domovů vypuzeni. Ostatně, četli jsme místní
noviny, které byly plné zpráv o tom a které nás docela přesně o těchto záležitostech
informovaly. Ukázalo se, že naše tak namáhavá cesta do ČSR a zpět byla úplně
zbytečná, neboť jsme měli cestou mnoho potíží a pro nic jsme utratili spoustu peněz
za jízdné.
I v našich krajích rozpoutali Japonci jakousi kampaň proti cizincům, hlavně Angličanům
a Francouzům. V Pekingu, Tientsinu a vůbec ve všech jiných městech, které okupovali,
nabádali Číňany, aby nekupovali anglické nebo francouzské zboží, vyvěšovali přes celé
ulice transparenty a nedovolovali převoz tohoto zboží po železnici. Nepamatuji si již, co
bylo nebo mohlo být příčinou takové nenávisti, jen vím, že Japonci ohradili areál těchto
dvou samosprávných územních jednotek zátarasy z ostnatého drátu (španělskými
jezdci). Na hranicích postavili strážní domky, které obsadili svým vojskem. V těchto
provizorních staveních byly zvláštní
místnosti, které sloužily k zevrubné
prohlídce cestujících, procházejících
z jedné koncese na druhou. Číňané,
například, byli donucováni svlékat vrchní
oděv a obuv, jejich zavazadla a rance
jim vojáci rozházeli, a teprve, když nic
podezřelého nenašli, je propustili a mohli
z ohražených koncesí odejít. Evropané,
třeba jako jsme byli my, museli se
legitimovat, aby se zjistilo, zda není
někdo Angličan nebo Francouz.
[foto: Chris Hagen]
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Později vydávaly konzuláty legitimace s podobenkou, které musely být orazítkovány
japonským vojenským velením, jinak byly neplatné. Angličané a Francouzi měli svůj
pohyb ohraničený a vůbec si netroufali ze své koncese odejít. V důsledku všeho
toho byl dovoz nejen obchodního zboží, ale i, což bylo hrozné, veškerých potravin do
obležených koncesí zakázán, takže se tam žilo jen ze zásob, které v obchodech byly.

V ten pochmurný čas jsme bydleli na anglickém území, a když jsme potřebovali si
doplnit zásoby, chodil jsem do některého čínského obvodu a koupil třeba maso, sádlo,
ovoce a vůbec takové věci, které nám chyběly. Zdá se mně, že Japonci později dovolili
dovoz určitého množství různých potravin; přece už z humánních důvodů nemohli
nechat tisíce lidí hladovět. Pamatuji se na jeden případ přechodu přes japonskou
střážnici s nákupem. Jednou nám došla zásoba cibule a v obchodech nikde nebyla.
Šel jsem do sousedního čínského okrsku, kde jí bylo na trhu dost. Koupil jsem dvě kila,
a jelikož to byl již dosti objemný balík, který by Japonci možná nepropustili, musel jsem
kombinovat, jakým způsobem ten balíček propašovat. Počkal jsem na Rudolfa, který
se měl brzy vracet ze školy, více než 1 kilogram jsem mu vložil do školní brašny, kterou
Japonci neprohlíželi, a ostatní jsem si nechal v sáčku, takže jsme celé nakoupené
množství hladce pronesli. Japonci si jen pobrukovali svoje: Anané-sodesuka.
Zajímavá a zároveň obtížná situace vznikla v ulici Foochow Road. Pravá strana patřila
do anglického území a druhá levá strana k čínské části, neb právě tam procházela
pomyslná hranice. Uprostřed ulice po celé její délce stály zátarasy z ostnatého drátu,
takže lidé nemohli přejít do obchodu, který byl třeba naproti. Nebo známí se nemohli
stýkat, mohli jen popojít k drátěné přehradě, stisknout si ruce a ev. pohovořit. Kdyby se
chtěli vzájemně navštívit, musel by jeden nebo druhý jít kilometry dlouhou cestu oklikou
skrz strážnici.
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Japonci zjistili několik případů cholery. Možná, že to ani cholera nebyla, avšak vydali
různá bezpečnostní zdravotní nařízení, poněvadž se hrozně báli, že by mohla vzniknout
epidemie. Tak na hranicích svého japonského okrsku, jakož i na všech přechodech do
čínských částí města, zřídili a přizpůsobili rozprašovače s desinfekčními prostředky, a
každému, kdo tudy procházel, postříkali obuv a samozřejmě i kalhoty, aby zničili bacily.
Kolikrát jsem měl kalhoty i ponožky mokré od toho postřiku.
Na hlavní ulici anglické koncese, přímo naproti radnici a parku „Victoria“, byla na stěně
připevněna skříňka redakce místního anglického časopisu, kde se vyvěšovaly tučným
písmem a ve zkratce, třeba jen několika slovy, informace o nejzávažnějších událostech
ve světě, např. „Eden Exhausted“(to byl anglický min. předseda). Tak tam byl jednou
umístěn letáček s pouhými dvěma slovy: „Czechoslovakia occupied“. Hned jsem
pátral, co se vlastně stalo, až jsem se dověděl, že byl 15. 3. 1939 zřízen Protektorát
Čechy a Morava. Bylo zřejmé, že se ve světě děje něco mimořádně vážného a
důležitého, co nikdo neočekával. Za těchto okolností a též s ohledem na místní
poměry byl vývoz jakož i dovoz paralizován. Japonci sice nekontrolovali anglické lodě,
vplouvající a odplouvající z přístavu Tientsin, avšak neměli prý volné železniční vagony
k přepravě surovin z venkovských okresů. Dovoz anglického zboží byl do jisté míry
omezen, vývoz surovin úplně narušen. Zato do města proudilo japonské zboží, které
místní obchodníci, aby jejich obchod nestagnoval, byli nuceni kupovat, ačkoliv bylo
podřadnější kvality.
V samosprávném anglickém obvodu obchodovala textilním zbožím firma „Siberian
Trading Company“. Když dovoz anglického zboží byl omezen, objednávala zboží
v Japonsku, neboť měla pak zvýhodněný dopravní tarif, v důsledku čehož dělala dobré
obchody. Jeden ze dvou majitelů firmy, pan Kogan, mě dobře znal ještě z harbinské
banky. Potkal jsem se s ním na poště, kde mně vyprávěl o rozšiřování jejich působnosti
a zmínil se i o tom, že by mne mohli angažovat. Proto mne pozval do jejich kanceláře
k pohovoru. Řekli mně, že dostávají spousty zásilek a nemají nikoho, kdo by byl ve
styku s celnicí, dopravní kanceláří, poštou, bankami atd., a kdo by proplácel účty jakož
i kalkuloval ceny, což při existenci různých kursů valut nebyla maličkost. Přijali mne do
služby, avšak nevzpomínám si již, za jaký plat. Nastoupil jsem někdy na podzim 1938.
Při odchodu od firmy jsem si potvrzení nevzal, proto přesné datum nástupu jakož i
odchodu nevím.
Kancelář jakož i sklady této firmy se nacházely ve dvoře ve zvláštní budově čínského
majitele domu na anglické koncesi – Taku Road 62. Tento Číňan měl hned vedle svou
kancelář a zabýval se hlavně poskytováním záloh na manufakturní zboží a půjčováním
peněz. Jelikož zboží neustále přibývalo a volných peněz bylo málo na jeho proplacení,
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museli jsme občas nějakou lepší látku u něho zastavit. Zboží jsme přivezli do skladu,
tam ho jeho lidé ohodnotili, zboží převzali a vyplatili nám zálohou určitý obnos. V
evropském bankovnictví se takovým zálohovým účtům říká „on call“. Jako potvrzení
takové transakce sloužila zúčtovací knížka (passbook), do které zapsali čínskými znaky
jak vyplacenou částku, tak i seznam převzatého zboží a jeho cenu. Byla to knížka
obyčejného formátu, používaného bankami, avšak neměla jednotlivé listy, nýbrž
sestávala z jednoho velkého listu hedvábného papíru, který byl nějak složen na způsob
harmoniky, takže při zápisu se tato knížka libovolně roztahovala až třeba do délky
stolu. Každý jednotlivý případ se zapisoval, řekl bych, na jeden samostatný čtverec
té harmoniky, tedy ne na řádek jako u nás. Nevedla se žádná strana „Má dáti“ a „Dal“
(debet a kredit) a jejich účetnictví se vedlo podle nějakého zastaralého orientálního
systému. Pro ně to prý bylo přehledné, a když jsme zálohu i s úroky pokryli a zboží
odvezli zpět, stránka nebo zápis v knížce se jednoduše štětcem a tuší přeškrtl a úředník
správnost svou osobní pečetí potvrdil. Divil jsem se, jaké měli nádherné, čisté, dobře
větrané a opatrované sklady, že mohly sloužit za vzor kterékoli evropské firmě.
Naše firma měla v Pekingu filiálku pod názvem „The London Textile Company“, a to
ponejvíce kvůli zákazníkům v hlavním městě, kde obchodníci a krejčí byli většinou
cizinci, kteří pracovali na zhotovování oděvů pro zaměstnance vyslanectví. V Tientsinu
nám místnosti již nedostačovaly, nebylo pomalu místo, kde zboží skladovat a kde ho
zákazníkům ukazovat. Proto se šéfové museli poohlédnout po jiných výhodnějších
prostorách, kde by se umístila kancelář jakož i prodejní lokál, a mimo to i sklady.
Takové místo se našlo na ulici Victoria Road v 1. poschodí nového domu, vystavěného
na místě vyhořelé přádelny. Požár této přádelny jsem viděl, shořela do základů;
anglická městská radnice obnovení textilky uprostřed města z hygienických důvodů
již nepovolila.

Naše postavení za Protektorátu
Když 15. března 1939 byl ustaven Protektorát Čechy a Morava, přestal fungovat
československý konzulát v Harbinu. Vyslanectví čs. republiky jakož i konzulát v
Šanghaji prý protahovaly odevzdání místností a spisů, avšak, jak to nakonec dopadlo,
mně není známo. Co jsme měli dělat my, občané s čs. pasy. Já jsem se o to nestaral,
neb jsme žili v anglickém úseku města, kde po mně nikdo žádný osobní průkaz
nežádal. Vedoucí prodejny Baťa, pan Gottwald, jehož provozovna byla na bývalé
německé koncesi, tedy v čínském úseku, byl vedením odvolán do Šanghaje a tudíž,
jak to tehdy vypadalo, nemohl s československým pasem cestovat. Dotázal jsem se
ho, jaké má cestovní doklady. Řekl, že byl nucen si vzít protektorátní pas, který mu
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vydal německý konzul v Tientsinu. Brzy na to jsem mluvil s jedním našim občanem,
architektem Soukupem, a dověděl jsem se, že i on měl již protektorátní pas.
V tu dobu jsem měl nějaké řízení v japonské části města, kam jsem se dostal na pas
československý. Avšak na zpáteční cestě, na hranici japonského a francouzského
úseku, mě ve strážnici zastavila hlídka, která žádala, abych se legitimoval. Byl
přítomen rovněž japonský důstojník, který, když viděl československý pas, mně řekl, že
ten doklad již neplatí, neboť Československo již není samostatným státem. Doporučil
mně, abych si ihned opatřil pas protektorátní, který prý je pravoplatný. Po tomto
střetnutí, když jsem viděl, že se nedá nic jiného dělat, musel jsem se rozhodnout a
dne 17. 7. 1939 jsem takový doklad, s platností na půl roku, obdržel. Po uplynutí této
lhůty byl pas automaticky prodlužován na další tři roky.
Pokud jsem byl zaměstnán u firmy Siberian Trading Company, musel jsem často
pobývat na jiných koncesích a také na poště, která byla v obvodu hlavního nádraží,
tedy v čínském úseku. Potřeboval jsem tudíž takový pravoplatný doklad, aby mě při
ev. kontrole nepovažovali za podezřelého a nekonfiskovali třeba náklad nebo zásilky,
které jsem vezl, a které nebyly moje.
Ve funkci, kterou jsem zastával, jsem měl na starosti i pojištění skladu, kanceláře a
zásilek, které byly na cestě. Pojišťování jsem zadával holandské společnosti „Java“,
kde byl vedoucím můj dobrý známý Holanďan. Ze zaplacené prémie mně vyplácel
nějaké procento. Často jsme spolu chodili do kavárny „Kiessling a Bader“; byl to ve
městě nejlepší a nejoblíbenější evropský podnik toho druhu. Zajímavostí v této kavárně
byl způsob placení za podávaná jídla a nápoje. Útrata se nemusela ihned platit, nýbrž
vrchní číšník vystavil účtenku, říkalo se ji „chit“, kterou předložil klientu k podpisu a
inkasoval je pak hromadně vždy prvního v měsíci. Stojí za zmínku pozornost majitelů
kavárny, kteří na začátku školního roku, a to každým rokem, věnovali prvňáčkům úplně
zdarma velký kornout čokolády a jiných sladkostí. Náš Rudolf jednou též dostal takový
dárek.

Nečekaná povodeň a záplava i v Tientsinu
Bylo to v druhé polovině srpna 1939, když jsem zašel do kanceláře pojišťovny něco
si vyřídit. Zastihl jsem vedoucího, který byl nějak rozčilený a něco sháněl a počítal.
Zeptal jsem se ho, co se stalo, načež mně řekl, že někde na Žluté řece (Hoang-ho)
bombardovali Japonci pozice čínských vojenských útvarů. Při tom poškodili hráze,
takže voda jak z řeky, tak i z jezera, které tam řeka tvoří, se přelévá do roviny, která
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sahá až k našem městu Tientsinu a ještě daleko za něj. Znalci takových kalamit prý
vypočítali, že během následujícího dne bude naše město jakož i celý okolní kraj pod
vodou. Cestou z kanceláře domů, mohlo to být kolem páté hodiny místního času,
jsem se zastavil v anglickém parku „Victoria“, kde každodenně v uvedenou dobu dlela
manželka s dětmi ve stínu košatých stromů, třeba ve společnosti jiných maminek. Když
jsem jim oznámil nejnovější zprávu, kterou ještě nikdo neznal, totiž, že se očekává
velká povodeň, nikdo z přítomných tomu nechtěl věřit a každý se jen pousmíval (jak
dlouho?).
Bylo tam tak krásně, viděl jsem kolem sebe jen rozjařené, spokojené a usmívající
se tváře, takže jsem byl též na pochybách a skoro přesvědčen, že to není možné.
Tentokrát tam však byla manželka sama bez dětí, které právě ráno odjely se školou
na výlet do blízkého letoviska u moře. Pamatuji se, že byla sobota. Podle oznámení
vedoucího školy měli se žáci vrátit vlakem kolem šesté (18té) hodiny. Proto jsem se
v tu dobu odebral na nádraží, abych hochy po jejich příjezdu odvedl domů, avšak žáci
se toho dne nevrátili.
Na druhý den v neděli jsem opět šel na nádraží hochům naproti, v domněnce, že
tentokrát přijedou, ale mezi cestujícími naše školní děti nebyly. Vydal jsem se na
zpáteční cestu k domovu, a jelikož bylo horko a dusno a domov byl dosti daleko, chtěl
jsem po cestě najmout rikšu, který by mě domů dovezl. Když jsem jednoho zavolal a
udal mu místo, kam mě má dovézt, namítnul, že až tam nepojede, neboť je v těch
místech vody až po pás. Ani taxikář nechtěl už v tu stranu jet. Co jsem měl tedy dělat?
Zavolal jsem odněkud přes domácího telefonicky manželku, která mně potvrdila, že
v našem bytě je v přízemí, kde byla jídelna, kuchyň a spíž, spousta vody a že nábytek
plave. Byl tam kromě jiných věcí i kufr, kde bylo šatstvo, které bylo třeba zachránit.
V tomto rozhovoru jsem ji požádal, aby si vzala na pomoc Číňana, který u nás
posluhoval, a když nebudou moci ten kufr vynést aspoň na schody vedoucí do 1. patra,
aby kufr otevřela a věci s jeho pomocí vyložila na suché místo. Na to mně manželka
odpověděla, že Číňan utekl domů zachraňovat majetek rodičů a že je doma sama. Tak
musela v té vodě brouzdat sama a vyprazdňovat kufr nebo kufry, které byly pro ni těžké,
než aby je sama mohla z místa na místo přenášet. Nehledě na to, že usilovně naše
věci zachraňovala, přece jen část jich byla vodou promočena.
Toho osudného večera jsem se domů nedostal. Bydleli jsme snad v nejníže položené
části města, jakoby v kotlině, kde byla největší hloubka, počítám asi kolem 1 ½ metru.
Zašel jsem, jelikož se stmívalo, ke svému příteli, vedoucímu firmy Baťa, který bydlel
v rohovém domě ulice Taku Road a ještě jedné, na její jméno se již nepamatuji, a
tam jsem také přenocoval. Než jsem tam přišel, byla již tma, elektrické osvětlení
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nefungovalo. Debatovali jsme o situaci, a když už jsme se pozdě v noci chystali
ulehnout, někdo dlouho zvonil. Byl to Číňan, vedoucí jejich obuvnického krámu
z francouzské koncese, který přišel se zprávou, že do obchodu proniká voda, a
prosil přítele, aby tam s ním šel a pomohl zachraňovat tam skladovanou obuv.
V té noční době voda na ulici Taku Road ještě nebyla. Můj přítel s Číňanem odešli a
já jsem zůstal v bytě až do rána. Když se rozednívalo, nahlédl jsem oknem do ulice
a zdálo se mně, že se nic nestalo, neboť ulice byla na první pohled suchá. Avšak to
byl jen klam. Tato ulice nebyla dlážděná kamennými kostkami nebo asfaltem, nýbrž
dřevěnými špalíky, a to proto, aby povozy nedělaly hluk, ježto dřevo hluk tlumí.
Zkoumal jsem okem situaci a zjistil, že voda tuto dřevěnou dlažbu zvedla, takže
vyplavala, místy ještě v celku, na povrch. Postupně a pod náporem vody se kusy
roztrhávaly a tvořily menší nebo větší ostrovy, mezi nimiž byli již čínští kluci, kteří na
nich stáli a seskakovali do vody. Co jsem měl dělat, musel jsem se dostat domů, ale
jak? První den této povodně nebyly ještě žádné loďky v provozu, proto jsem musel
hledat jiný způsob přepravy. Vyšel jsem z cizího bytu, zabouchl dveře a ocitl se před
domem v ulici, kde bylo doposud sucho, neboť tam bylo malé stoupání terénu.
Zavolal jsem dva kluky, kteří se opodál ve vodě čvachtali, a dohovořil se s nimi tak, že
si stoupnu na jeden ostrov z dřevěných dlažek, který ještě držel pohromadě, a oni že
budou ve vodě ten ostrov postrkovat směrem k mému domovu. Myslel jsem si, že ten
ostrůvek bude stabilní a že to dobře dopadne, neboť domov nebyl daleko, avšak v té
vodě a záplavě mně připadalo, že je vzdálený celé míle. Na každý případ jsem se
svléknul, zůstal jsem jen v košili a trenýrkách, a poněvadž jsem měl u sebe doklady a
peníze, udělal jsem ze šatů uzlíček, který jsem stále držel v ruce. Zda jsem se též zul,
na to si již nevzpomínám, asi ano. Když už jsem stál na jednom pohodlném ostrůvku,
kluci žádali peníze napřed. Musel jsem jim dát zálohu jeden americký dolar, načež
začali ostrůvek postrkovat směrem ke Cousins nebo Dickinson Road, též si přesně
nepamatuji. Všechno šlo dobře, avšak již uprostřed jedné ze jmenovaných ulic, kde
byla již velká hloubka, voda klukům sahala až po krk, se najednou ostrov, na němž
jsem stál, rozpadl a já se ponořil do vody.
Uzlíček se šatstvem jsem držel v jedné ruce vysoko nad hlavou. Nevím, zda to bylo
náhodou, anebo to kluci, aby nemuseli můj ostrůvek strkat, udělali úmyslně. Potom
jsem již kráčel samostatně. Na konci ulice jsem zahlédl rybářskou džunku, která se
plavila tím směrem, kam jsem měl namířeno. V té džunce seděli Číňan s Číňankou
a vezli nějaké svršky, nábytek, koberce atd. Kývnul jsem na veslaře, aby připlul blíže,
vylezl jsem na tu haldu věcí, a byl jsem rád, že se víc nemusím v té vodě brodit. Čínské
osazenstvo proti tomu sice neprotestovalo, avšak domlouvalo mně, že jsem namočil
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koberce. Před našim domem byla zahrádka, plot byl mřížkový a sloupy byly ze zdiva.
Džunka plula kolem, požádal jsem veslaře, aby zastavil, zaplatil jsem a vylezl na jeden
z několika sloupů. Všichni obyvatelé našeho domu se dívali z oken a byli samozřejmě
zvědaví, jak se dostanu k 10 metrů vzdálenému vchodu. Musel jsem se znovu ponořit
do vody, která mně sahala až po krk, tedy tam byla hloubka nejméně 150 cm. Manželka
čekala na schodech a převzala ode mne uzlíček se šatstvem, které zůstalo úplně
suché. Vykoupal jsem se, převlékl do jiného šatstva a bylo vše v pořádku. Kuchyň a
uhlí, část zásob, to vše bylo promočeno. Ještě dobře, že manželka většinu potravin
zachránila a odnesla na suché místo. Avšak neměli jsme kde vařit a nebylo čím svítit.
Proto jsme zřídili na balkoně ohniště z cihel a železného plechu, pekli placky a vařili čaj.
Po několika dnech připlula k domu motorová loďka a přivezla oba hochy, kteří vlezli do
domu oknem a pak se dostali po suchých prknech na schody.
Z letoviska resp. z výletu přijeli totiž o několik dní později. Od nádraží, kde bylo sucho,
šli po břehu řeky částečně pěšky, a pak rikšou až ke klubu „Concordia“, a jelikož tam
bylo středisko pomoci, odtud je pak přivezli domů. Později jsme měli o jídlo postaráno,
neboť nám jednou za den oběd přivezli z klubu, též jiné potraviny, pak svíce, petrolej a
dříví. Rozmnožilo se mnoho komárů, museli jsme celé noci pálit speciální japonské
svíčky, jejichž kouř komáři nesnášeli. Japonské strážní budky byly pod vodou, nikdo
v nich nehlídal, takže každý mohl plout, kam chtěl. Do práce jsem jezdit musel, neboť
naše kancelář byla v 1. poschodí, takže provoz běžel nerušeně, ovšem zákazníků bylo
poskrovnu. Zboží jsme z přístavu nemohli vozit, poněvadž bylo uloženo ve velkých
bednách, které by se musely vybalovat na dvoře a tam byla voda. Přiváželi jsme pouze
poštovní zásilky, a to tak, že k mostu přes řeku Pai-ho na rikšách a odtud dále po hlavní
třídě na lodičkách.
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Když nebyla žádná naděje, že voda brzy opadne, konzulát jakož i škola rozhodly,
že všechny děti i s maminkami pošlou do Pekingu a umístí je ve vilách německého
vyslanectví, kde zůstaly asi tři týdny. Tam dostaly čistý nocleh a dobrou stravu, a
maminky se nemusely o ně starat. Děti mohly navštěvovat tamní školu. Dojížděl jsem
za rodinou do Pekingu každý týden, někdy jsem bydlel v Grand Hotel de Wagons-Lits.
Podle razítek v cestovním pase, které mně vtiskli policejní úředníci, bývalí ruští
emigranti, později čínští občané, ještě na nádraží, jsem zjistil, že jsem tam byl 10. září
1939, ale též několikrát před tím. Pokud rodina byla v Pekingu, bral jsem obědy z klubu
„Concordia“ bezplatně. Kromě veslovacích loděk rozjížděly se po městě i motorové
čluny, které však byly brzy zakázány, protože znečisťovaly jak vodu, tak i ovzduší.
Nakonec se všechny městské správy vespolek dohodly a začaly vodu odčerpávat
silnými a výkonnými čerpadly. Za tím účelem proložily rozvětvené potrubí, po kterém
jsme, když voda značně opadla, chodili. Po definitivním odčerpání vody z ulic, která
tam stála snad kolem 40 dní, projížděly celé dny a noci cisterny s desinfekčními
prostředky a splachovaly nahromaděné kaly, bahno a jiné nečistoty. Japonci používali
respirátory, neboli dýchací masky, neboť se hrozně báli nákazy. Z této povodně jsem
rovněž pořídil mnoho fotografických snímků, avšak nezachránil jsem ani jeden; mám za
to, že je Japonci při naší pozdější a druhé cestě do Evropy při prohlídce našich
zavazadel na stanici Mandžuria i s negativy zase odebrali. Úplný konec této povodně
byl někdy koncem září 1939, kdy bylo obnoveno ve školách vyučování.
Celá rozsáhlá oblast Ho-pei a jiné tamní úrodné kraje byly zatopeny a všechna úroda,
která na polích ještě zůstala, byla zničena a obyvatelstvo hladovělo. Byl organizován
dovoz rýže a mouky z Australie, jakož i dovoz jiných potravin, aby se následky povodně
alespoň zčásti zmírnily.

Ohlasy evropských událostí
Prvního září 1939 byl počátek německého vojenského tažení proti Polsku. Třetího září
1939 vyhlásily Francie a Anglie válku Německu, což znamenalo, že spojení s Evropou
jak po souši tak i po moři bylo na mnoho let úplně přerušeno. Po okupaci Polska
byl tento stát rozdělen mezi Německem a sovětským Ruskem na základě dohody ze
dne 29. 9. 1939 – Interessengrenze. Poštovní a železniční spojení s Německem bylo
později obnoveno přes sovětské Rusko, s kterým Německo uzavřelo jakousi smlouvu
o nenapadení z 23. 8. 1939. Sovětská vojska vstoupila do Polska 17. 9. 1939 a
28. 9. 1939 byl uzavřen německo-sovětský pohraniční, přátelský a ekonomický pakt,
avšak současně byly s obou stran hranice opevňovány. Co mohli dělat vývozci a
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dovozci, když nebyly volné cesty, po kterých by zboží mohlo být dováženo nebo
naopak? Dodávky z Evropy vzhledem k narušenému spojení válkou přestaly,
následkem toho mnohé firmy začaly balit, a pokud to šlo, ještě spekulovaly s valutami.
Německé firmy se kochaly nadějí, že budou moci využít sibiřské železnice, avšak
harbinská dráha, která fakticky byla v držení Japonců, náklady k přepravě nepřijímala
pod záminkou, že nemá volné vagony. Rovněž pojišťovací společnosti prozatím
nepřijímaly riziko vyplývající z vojenských operací.
Naše firma, vzhledem k velké poptávce, doprodávala zásobu anglických látek na oděvy,
takže regály zely prázdnotou a už se nedoplňovaly. Zůstávalo a stále přibývalo jen
japonské zboží, které se začínalo špatně prodávat, jelikož byla velká konkurence.
Proto i naši šéfové si naříkali na špatné časy, a to znamenalo, že budou krátit výlohy,
čili budou v prvé řadě propouštět zaměstnance. Byl jsem též mezi nimi a práci jsem
skončil na jaře 1940.
Japonci znovu postavili na hranicích jim podřízených okrsků stráže a trápili obyvatelstvo
prohlídkami jejich skrovného majetku. Abych měl aspoň nějaké zaměstnání, dával mně
nový vedoucí Bati, Mr. Keiko, do prodeje vydělané hovězí kůže, kterých měl na skladě
hojnost a neměl pro ně použití. Tyto kůže skupovali Japonci, ovšem na území bývalé
německé koncese, přes anglický úsek chodit nesměli, proto se kůže musely přinést
někam do neutrálního pásma. Pamatuji se, že jsem nehledě na přísnou kontrolu
přenášel vydělané kůže přes kontrolní body, a to tak, že jsem vždy po jednom kusu
si nabalil na tělo navrch šatů a pak oblékl převlečník. Nemusel jsem se tím zabývat,
neboť na naše živobytí jsme měli peněz dost, avšak nemohl jsem být bez práce a
nečinně sedět doma nebo někde v parku.
Ve městě se ukazovali mnozí známí, byvalí spoluzaměstnanci harbinské banky, jako
Dolgorukov, Dr. Sirota, Zlotnikov, Pogrebecký, Laperdin, Cezelskaja a mnozí jiní, což
bylo důkazem toho, že tamní banka se likvidovala. Vůbec to v Číně pro Evropany
vypadalo špatně. Lidé vynalézali všemožné způsoby výdělků, jen aby se uživili. Tak
například náš domácí, sportovec – boxer, sportovním jménem Vallo Speed, se též
zabýval obchodem. Z Harbinu, což byla úctyhodná vzdálenost (1 200 km), vozil vlakem
máslo v kožených kufrech, které, než ho přivezl za horkých dnů, po cestě se tavilo.
Měl co dělat, aby mu již rozpuštěné z kufrů neprosakovalo, a musel máslo ihned po
příjezdu a urychleně nechat zmrazit. V tomto podnikání se mu dařilo, takže měl
nastřádány nějaké hotové peníze, které vyměnil za zlaté mince, jež pak schovával
někde v domácí skrýši.
S tímto zlatem se jednou stala podivná věc. Přijel na návštěvu jeho bratr, žil také někde
v Číně, ale nevím kde. Pobyl u něho několik dní a pak najednou zmizel, aniž by se
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rozloučil. Nevím, zda se mu domácí svěřil, že má doma uschované zlaté mince, asi
sotva. Když se však po jeho odchodu podíval do skrýše, zjistil, že všechno zlato bylo
pryč. Evropané v takových případech podezřívali v prvé řadě čínský služebný personál,
a tak bylo i zde. Podezření padlo na mladého domácího sluhu Číňana, kterého chtěl
Vallo Speed předat policii. Tam se totiž delikventi vždycky přiznali, poněvadž tam měli
způsob, jak je k přiznání donutit. Sluha se zapřisáhl, že on nic nevzal, a jestli se zlato
ztratilo, tak ho mohl vzít jen bratr, který tam dlel návštěvou. Číňan věděl, do které
restaurace nebo lokálu bratr chodil, nikomu nic neřekl, vzal a sedl na kolo a jel ho
hledat. Trvalo to hodně dlouho, snad několik hodin, než se vrátil, avšak přivedl i bratra
domácího, který se po dlouhém zdráhání přiznal, že zlato vzal a část již utratil. Tak by
neprávem bylo ukřivděno čínskému sluhovi. Z této historky je vidět, že mezi domorodci
byli též pořádní lidé.

Jiné zajímavosti z našeho bydliště
Evropanů v porovnání k celkovému počtu domorodců zde žilo poměrně málo a proto
se vzájemně znali a přátelili. Navštěvovali se v obchodních místnostech, vídali se
v klubech nebo i jinde, kde si vyřizovali své záležitosti, nebo sbírali různé informace.
Měl tam obchodní místnost i kancelář syn nebo zeť inženýra Ostroumova, bývalého
ředitele harbinské železnice. Nepamatuji se, zda se hlásil k Sovětům nebo byl emigrant.
Jednou navečer, bylo to v zimě, jsme šli kolem jeho pracovny, a chtěli ho navštívit,
pohovořit si s ním a zeptat se, jaké má novinky. Bylo nám však nápadné, že nebyla
chodba osvětlena. Zapnuli jsme světlo a vešli do jeho kanceláře, která byla osvětlena,
avšak na náš pozdrav jsme nedostali žádnou odpověď. V celé místnosti nikdo nebyl.
Najednou jsme zpozorovali, že majitel kanceláře tam ležel v rohu na podlaze a byl
přikryt novým jutovým pytlem. Patrně si někdo s ním z politických důvodů vyřídil účty.
Abych též vylíčil prostředí v domě na Davenport Road, kde jsme posledně bydleli,
byl to dosti rozsáhlý komplex řadových domů, a jmenoval se „Yang Ho Lee“. Byl stavěn
na šanghajský způsob, to znamená, že všechny jednotlivé byty měly zvláštní vchody
z ulice, a ne ze schodiště. Místnosti bytu nebyly spojeny a také nebyly v jednom
poschodí, jak je tomu u nás, nýbrž pokoje byly rozmístěny po patrech směrem nahoru.
Na příklad v přízemí byla kuchyň, spíž a jídelna. V prvním patře byl obývací pokoj a
koupelna, ve druhém patře zase koupelna a ložnice. Schodiště, ovšem dřevěné,
spojovalo všechny tyto místnosti a patřilo výlučně jenom k bytu, takže takový byt
vytvářel úplně samostatnou jednotku. Na balkon se mohlo chodit jen ze schodiště.
Tím se dá vysvětlit, že jsme nikdy nepřišli do přímého styku s jinými osobami, bydlícími
v tom objektu, neboť nebylo společné schodiště.
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Městské správy prostřednictvím svých orgánů dohlížely na čistotu a hygienu, obzvláště
u takových profesí jako holiči nebo kadeřníci. Každý nástroj nebo břitva musely být
před použitím desinfikovány. Holič, než přistoupil k obsluze zákazníka, si musel
umýt ruce a každému klientu musel dát úplně čisté prádlo. Tam neexistovalo dávat
ušmudlané ručníky a jiné náčiní, kterého použili již jiní. Služby obyvatelstvu byly
prvotřídní. Různých řemeslníků, jako krejčích, obuvníků, malířů, instalatérů, elektrikářů,
prádelen atd. bylo tolik, že na pouhé zavolání ihned přišli a opravu nebo zhotovení
provedli v co nejkratším termínu. V každém obchodě nebo dílně bývalo mnoho učňů,
kteří u majitele bydleli a pracovali. Bývali hodně nenároční, jedli a spali v pracovních
místnostech. Plat nedostávali, pouze jídlo, skrovné ošacení a na velké svátky nějaké
kapesné. Avšak když po vyučení a určitém počtu odpracovaných let jako tovaryši se
chtěli osamostatnit, vyplatil jim majitel podniku větší částku v hotovosti, aby si za ty
peníze mohli zařídit samostatnou dílnu nebo obchod.
V našem městě žil a bydlil též pan Götz, bývalý praporčík čs. legií, známý z mého
vyprávění o sibiřské anabázi, který ve stanici Buchedu zpolíčkoval japonského
důstojníka. Pracoval jako zprostředkovatel v oboru ovčí nebo velbloudí vlny, štětin
a koňských žíní. Měl výhodné zaměstnání, které se tam velmi cenilo na úrovni s
odborníky na třídění čaje, tabáku, vína atd. Nakonec však zůstal bez práce, nebylo
komu prodávat, válka zavinila úplnou stagnaci. Aby měl co dělat, otevřel si malou
restauraci, kterou mu vedl jeden ruský emigrant. Poněvadž se mu zdálo, že ho tento
vedoucí klame, protože nikdy neodváděl tržbu, jen žádal peníze na nákup, byl podnik
nerentabilní a musel jej likvidovat. Pomáhal jsem mu dělat inventuru.
Obraz Číny by byl výraznější a přesnější, kdybych uvedl další zvláštnosti, odlišné
od našich zvyků, kdybych líčil národní obyčeje a zvláštnosti způsobu života, ale tyto
vědomosti o Číně lze získat z různé literatury nebo i cestopisů.

Úvahy o možnostech definitivního odjezdu
Při častých návštěvách mých známých v jejich obchodních místnostech jsem
všude pozoroval skleslou náladu, nikde se nic, co by se mohlo nazvat obchodem,
nepodnikalo. Většina jich byla zaměstnána balením, a majetní odjížděli někam na
zotavenou, aby tam vyčkávali, jak se bude vytvářet budoucnost.
Na evropském bojišti se houževnatě válčilo a bylo vidět, že válka brzy neskončí.
U mnohých nezaměstnaných byla situace zoufalá. Nebyla práce a chyběly i peníze.
Z důvěrného rozhovoru s panem Inui jsem se dozvěděl, že i Japonsko se chystá do
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války, ovšem on nevěděl, ke které straně se přikloní nebo proti komu bude bojovat.
U nich v Japonsku se často střídaly vlády, čímž byl hrozně znepokojený a vždy říkal,
že tam není něco v pořádku. Uvažovali jsme, co by se stalo s námi, kdyby Japonsko,
nehledě na osu Řím – Berlin – Tokio, ev. vystoupilo proti Německu, neb i to by se u nich
mohlo stát. Řekli jsme si, že dostat se k Japoncům i s rodinami do internačního tábora
a hladovět tam by nebylo pro nás zrovna moc příjemné. Proto jsme zkoumali, přemýšleli
a rozmýšleli o možnostech odjezdu z Číny někam do míst, kterých se válka nedotkla.
Byla to velmi těžká doba a rovněž i obtížné řešení. Snad bychom měli i možnost
odjet do Ameriky nebo Austrálie, kde jsem jako bývalý legionář a tudíž i účastník
spojeneckých armád Velké Dohody měl nárok na důchod při nejmenším asi 120
amerických dolarů. Avšak dopadlo to nečekaně docela jinak.
Když německé vyslanectví odesílalo do Evropy, tehdy ještě přes Rusko, skupinu
navrátilců, nabídlo nám, abychom se k nim připojili. Bylo by to bezplatně a tato okolnost
sehrála v tom hlavní roli. Po delším rozhodování a zkoumání situace jsme s tímto
návrhem souhlasili.
Bylo to někdy v červenci 1940, neboť průjezdní doložka přes
SSSR byla datována 3. 7. 1940. Jízdné a všechny ostatní
výdaje, jako ubytování v hotelích, stravné po celé cestě, hradil
konzulát v Tientsinu, kde jsme též obrželi všechny doklady.
Svůj byt v Tientsinu jsme samozřejmě likvidovali, nábytek a
jiné zařízení prodali, a všechny peníze vyměnili za americké
dolary. Co jsme si chtěli nechat a nemohli vzít s sebou, jsme
uložili do velkého železného kufru. Tento kufr jsem však po
železnici odeslat nemohl a cesta po moři byla blokovaná.
Proto jsem byl nucen a musel toto zavazadlo někde a u
důvěryhodných lidí uschovat. Deponoval jsem ten kufr u tamní
filiálky hamburgské firmy „Carlowitz & Co.“, Tientsin, Taku Road, s úmyslem, že si ho
po válce vyzvednu anebo nechám zaslat. Bohužel však k tomu nedošlo vzhledem
k nepokojům v Číně. Zůstal prozatím tam, a jestli firma ještě existuje, bude snad ještě
k dispozici.
Ještě před odjezdem mně v jedné menší místní bance nabízeli místo účetního. Byla
to „The Tientsin Investment Credit Corporation“. Toto místo jsem však nepřijal, neboť
jsme byli již připraveni k odjezdu. Řídil jsem se příslovím, že první myšlenka bývá
nejlepší, a proto jsme jen čekali na pokyn, abychom se mohli odpoutat. Kdybych byl
tenkrát sám, snad bych i zůstal, avšak když jsem měl na starosti rodinu a hlavně děti,
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nemohl jsem riskovat. Doufali jsme, že všechno dobře dopadne, ale moc chuti jsme
k té cestě neměli.

Doklad o očkování proti tyfu a choleře

Z Tientsinu jsme odjeli dne 17. července 1940 vlakem na Mukden. Jelikož nás bylo
pohromadě víc, provázeli nás zaměstnanci konzulátu s konzulem v čele a tajemníkem
panem Marksem. Na hranici státu Mandžu-ti-kuo byla celní prohlídka. Kdo takovou
prohlídku osobně neprodělal, ten si stěží představí, co to je. Prohlídka nebyla sice
moc přísná, avšak stačila na to, aby nám rozházeli mnoho věcí a udělali z toho chomáč
hadrů a velký nepořádek. Měli jsme pak zbytečnou práci, než jsme všechno uvedli do
pořádku. Samozřejmě, že i na jiných hranicích jsme se museli s celníky potýkat.
V Mukdenu (Feng-tien) jsme měli zastávku, neboť tam byla konečná stanice a náš
vlak dále nejel. Další spojení bylo až za několik hodin. Využili jsme volného času,
zavazadla jsme dali do
úschovy a rozjeli se
do města na rikšách,
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uzpůsobených jako přívěs k jízdnímu kolu, na rozdíl od tientsinských, kde kuli museli
táhnout vozík ručně a běžet s ním a ne jet na kole. V Mukdenu byla výhoda v tom,
že terén byl rovný, takže mohli své zákazníky vozit bez velké námahy. Tam jsme
se v nějaké ruské restauraci, patřící ruskému emigrantu, dosyta najedli a napili čaje
a limonády, načež jsme se vrátili na nádraží, abychom v cestě pokračovali.
Z Mukdenu jsme jeli již japonským vlakem – expresem, kde byla vzorná čistota a
ohleduplnost. Měli jsme místa ve vyhlídkovém voze, v němž se křesla otáčela na
všechny strany, takže bylo možné, podle chuti a nálady, pozorovat krajinu s obou
stran železnice. Bohužel, cesta v tomto příjemném prostředí netrvala dlouho, neboť
po příjezdu do stanice Čang-Čung (Hsing-King) jsme museli zase přestoupit do vlaku
harbinské železnice, jejíž vozy mají širší rozchod než dráha japonská a tudíž i více
místa. Pozdě večer, 19. 7. 1940, jsme přijeli do Harbinu a museli si tam hledat nocleh,
neboť tam jsme museli zase přestupovat. V době našeho příjezdu byla tam bouřka
s vichřicí, proto jsme nemohli nic podnikat a museli vyčkávat, až bude možné vyjít
před nádraží a sehnat auto. Mezitím, co jsme tam čekali, přistoupil ke mně agent
hotelu Grand a nabídl se, že nás i naše zavazadla do hotelu odveze. Když se počasí
umoudřilo, odjeli jsme z nádraží do hotelu, kde jsme se ubytovali. Tam jsme zůstali
ve dvou pokojích s koupelnou a balkonem až do 24. července 1940. Všechny výlohy
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spojené s pobytem v Harbinu nám hradil tamní konzul, a to přiměřeně podle počtu
rodinných příslušníků, a vyplatil nám určitou částku místní valuty. Ačkoliv jsme se
tam zdrželi asi 4 nebo 5 dní, nevyhledal jsem ani jsem se nesetkal s nikým z mých
známých. Celý ten čas jsme trávili v hotelu nebo na procházkách a obstarávali různé
nákupy.
Při odjezdu z hotelu daroval nám jeho vedoucí pan Dombski pravý čínský vějíř, na jehož
jedné straně napsal věnování na památku. Za zmínku stojí i připomínka, že na každé,
i sebemenší stanici Jihomandžuské dráhy (japonského úseku) a rovněž i Harbinské
železnice (byvalý název – Čínská Východní Dráha) byl na nástupišti umístěn menší
stolek. Na něm bylo razítko příslušné stanice s charakteristickými znaky místní
produkce plodin nebo vývozního zboží, nebo i významných budov, pagod, chrámů,
zvířat, ptáků, plazů apod. Každý si mohl razítko do notýsku vytiskout. Tímto způsobem
jsme získali na památku razítka ze stanic: Mukden (Feng-tien) 19. 7. 1940, Hsing-King
19. 7., To-ke 19. 7., So-czo-ho 19. 7., I.J.Tchurin & Co. Ltd. Harbin 19. 7., Grand Hotel,
Harbin, Mangu 24. 7., Anda 24. 7.,
Anganchi 24. 7., Chalantun 24. 7.,
Barim 24. 7., Buchedu 24. 7., Hailar
25. 7., Manchouli 25. 7., Kavárna
„Paradais“ 25. 7., Vilnius 1. 8..
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Razítka stanic podél čínské dráhy, z notýsku Rudolfa
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Pokračování v plánované cestě
Z Harbinu jsme odjeli 24. 7. 1940 směrem na západ. Opět nás vyprovázel až k vlaku
místní konzul se svými zaměstnanci, kteří nám dávali různé rady, jak si v některých
případech počínat. Na konečné stanici harbinské železnice – Manchouli – a na ruské
straně se opakovala prohlídka zavazadel, jako již jednou před tím, když jsme projížděli
v r. 1938. Část zavazadel jsem nechal celníky zaplombovat a zaznamenat do
cestovního pasu. Měli jsme k dispozici celé jedno čtyřmístné kupé, ve kterém jsme ve
vrchním výklenku umístili všechny naše kufry a ostatní zavazadla. Místa tam bylo pro
nás dost, takže jsme měli cestou dokonalé pohodlí. Po příjezdu do Moskvy čekal na
nás autobus, který nás dovezl do hotelu „Savoy“. Tam byly zřejmě všechny hotely
obsazeny, neboť i v Savoji jsme sotva dostali pokoj. Bylo to ve 3. poschodí, stěny
byly špinavě nažloutlé od deště, neb tam jsem objevil ve stropě díru, odkud do pokoje
zatékalo. V Moskvě jsme se museli hlásit u milice. Víza jsme sice měli, avšak na
vyslanectví jsme si museli opatřit propustky do Protektorátu, které jsme obdrželi až
druhý den odpoledne. Službu konající úředník na vyslanectví nám doporučil, abychom
si mezitím, než nám to vyřídí (bylo nás mnoho), dali „šlofíka“. Jelikož v důsledku
rozdělení Polska byly železniční spoje narušeny, čekali jsme v Moskvě na expres
několik dní. Volného času jsme využili k prohlídce města, ovšem bez průvodce.
Chodili jsme samostatně do různých veřejných budov, též do obchodů, kupovali
potraviny, stáli ve frontách, jezdili taxíky anebo podzemní dráhou, špatně chodili přes
křižovatky (křížem) atd. Jednou, byla nás větší parta, jsme vstoupili do vozu elektrické
dráhy. Lidé, kteří uvnitř zřejmě poznali, že to byli cizinci, kteří přistoupili, všichni jako
na povel se soustředili do jednoho kouta, jen aby s námi nepřišli do styku. Patrně
se báli represálií, že obcují s cizinci, aby nepřišli do nějakého maléru.
Před odjezdem na nádraží nás shromáždili v kanceláři Inturistu na Rudém náměstí,
aby nás odtud odvezli autobusem. My jsme měli jízdenky vystavené čínskou kanceláří
na trasu přes Molodečno a Litvu, avšak během našeho putování po Sibiři byla Litva,
Lotyšsko a Estonsko okupovány Sověty. Proto byla trasa změněna a mělo se jet
napřed přes Lotyšsko a teprve potom přes Litvu, neboť původně udaný směr byl
přerušen. Vzhledem k tomu, že nová trasa byla delší, a abychom neměli cestou
nepříjemnosti, otázal jsem se Inturista, zda musím doplácet. Nevím, co mě to
napadlo, avšak dnes si myslím, že pohnutkou k tomu byla poctivost. Dlouho jsem
čekal na odpověď, až konečně těsně před odjezdem autobusu vyinkasovali ode mne
70 amerických dolarů, které jsem jim zaplatil. Když jsem si to pak na nádraží nechal
překontrolovat, měl jsem doplatit jen 7 dolarů, místo 70. V kanceláři Inturista se
„báryšňa“, asi nezkušená, patrně zmýlila. Nedalo se však nic podniknout, dolary byly
pryč. Celý rozdíl se měl rovnat jen asi 30 rublům, tedy 6 – 7 dolarů. Byl to podvod,
353

který jsem si sám zavinil, neboť jsem se o to neměl zajímat. Nebyla to moje vina,
když byla trasa nebo směr cesty pozměněn. Byla válka.
Na stanici, vlastně v areálu stanice „Molodečno“, kterou jsme museli projíždět a
která byla v okupované části Polska, jsme viděli ohromnou pyramidu tranzitní pošty,
zabalené v pytlích, určené k přepravě přes Sibiř do Číny a Japonska. Tato halda
pytlů mohla mít rozměr 10 x 10 metrů a byla asi 5 až 7 metrů vysoká. Mezi těmi pytli,
o které se, jak bylo vidět, nikdo nestaral, si tamní kluci hráli na schovávanou a my
v Číně jsme se vždy divili, proč pošta z Evropy je tak dlouho na cestě. A zde se našlo
vysvětlení. Na hranici se zásilky musely překládat do vagonů ruské železnice, tedy
z jednoho vlaku do druhého, což asi zabíralo hodně času. Tuto hromadu tranzitní
pošty ničím nepřikrývali a při dešti nebo bouřce s vichřicí na ni vydatně pršelo.
Když jsme měli již Lotyšsko za sebou a přijeli do Litvy nebo Litevska, zjistili litevští
celníci při prohlídce pasů, že máme všichni, a to i jiní cizinci z Francie, Belgie nebo
Německa, průjezdní doložku vydanou litevským konzulátem, který byl mezitím zrušen,
neboť země byla okupována Sověty, a tudíž doložka byla neplatná. Jako by to mělo
pro nás nějaký význam. Na moji otázku, co z toho může být, celník odpověděl, že
budeme muset asi jet zpátky. No nazdar! Tehdy jsme si vzpoměli na zajímavou
předpověď. Totiž, než my jsme z Číny odjeli, nechala si manželka od své švadleny,
která byla i zručná kartářka, ze zvědavosti hádat, jak ta naše cesta dopadne, zda
skutečně odjedeme. Podle toho, co karta ukazovala, prý sice odjedeme, ale zase se
brzy vrátíme. Prakticky to bylo nemožné, avšak tato předpověď se málem mohla splnit.
Jelikož jsme nemohli, pro závadu v cestovním pase, v jízdě přes Litvu pokračovat,
museli jsme ve městě Vilnius (Vilno) z vlaku vystoupit. Bylo již pozdě večer, proto
jsme zavazadla dali do úschovy a odebrali se do hotelu, který se jmenoval „Viešlutis
Venecija“, Vilnius, Geležinkelio g-vé 7, abychom tam přenocovali, a pak abych si
též vyměnil nějaké dolary na místní valutu. Druhý den hned ráno jsem zašel do
úřadovny nádražní policie, kde mně řekli, že si po deváté hodině, až v Kovnu začnou
úřadovat, zavolají ministerstvo a dotáží se, zda nás s již neplatným vízem mohou
nechat přes území litevské republiky projet (jako by to byla v mezinárodním styku
ohromně důležitá záležitost!). Podotýkám, že všichni tamní policisté měli výšku nejméně
dvou metrů, já měřím 167 cm, takže jsem já jakož i jiní cestující byli proti nim trpaslíky.
Vlak z Vilniusu přes Kaunas (Kovno) měl odjet asi kolem 11. hodiny. Proto jsem doufal,
že do té doby bude tento případ příznivě vyřízen. Vyjednával jsem s úřady sám, neb
jsem mluvil rusky, ostatní cestující by to nedokázali, proto jsem mluvil za všechny.
Když přistavili vlak, tedy asi půl hodiny před odjezdem, naházeli jsme, jako všichni
cestující, svá zavazadla (my jsme měli 13 kufrů a kufříků) do vlaku, usadili se, a čekali,
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že se objeví policie a předá nám naše pasy s patřičným povolením k tranzitu. Těsně
před odjezdem vlaku přišel jeden sáhodlouhý policista a sdělil nám, že doposud
nedostali s Kaunasem spojení, tudíž tímto vlakem odjet nemůžeme. Rychle jsme se
chopili zavazadel, vyházeli je oknem ven, složili na peroně, který tam byl prostorný
a podivuhodně čistý, a čekali dále. My jsme vlastně nikam nepospíchali; proto jsme
zavazadla nechali tam ležet, a sami odešli do města něco pojíst. [Rudolf si pamatuje,
že zůstal chvíli u těch kufrů sám. Tu k němu přistoupil zřízenec dráhy a dal mu facku,
asi si myslel, že je nějaký uličník, který chce něco ukrást.] Vypadalo to tam bídně,
nikde toho moc neměli, říkali, že Rusáci všechno vyjedli (asi jako u nás). Po částečném
nasycení jsme se vrátili na nádraží, kde se mně osobně stal zajímavý případ.
Potřeboval jsem použít W.C. a dal jsem dohlížiteli zpropitné. Jelikož jsem drobné
peníze neměl, dal jsem mu 5 litů (asi jeden dolar) v naději, že mně rozdíl mezi obvyklou
cenou za použití a zaplacenou mincí vrátí. Avšak on místo toho mně zdvořile děkoval
a klaněl se až po kolena; myslel jsem, že jsem zase na dálném východě. Když jsem
to našim vyprávěl, hrozně se smáli, Rudolf si na to pamatuje dodnes.
Mezitím jsme povolení k cestě z Kaunasu obdrželi, co také slavné ministerium mohlo
jinak dělat, takže jsme asi v 16 hodin nastoupili do jiného vlaku a jeli vesele dál. V noci
jsme přejeli hranici mezi Litvou a Německem, neb jsme jízdenky měli do Berlína (do
Prahy v Číně již neprodávali). Bylo to 3. srpna 1940 ráno, asi ve 3 hodiny. V pohraniční
stanici Eidtkau jsem si vyměnil nějaké dolary na marky, abychom měli peníze na drobná
vydání. Německý celník zašel do našeho kupé, podíval se, kolik máme zavazadel, a
já jsem trnul strachy, zda budeme muset ty naše rance rozbalovat a ukazovat nebo se
zpovídat, co si vezeme. Avšak velmi jsem se mýlil. Když celník zjistil podle pasu, že se
vracíme z takové dálky a že jsme jako Rückwanderer, požádal manželku, aby otevřela
příruční menší kabelku. Podíval se, co tam má, jako kapesník, pudřenku a jiné
drobnosti, prohrábnul ten obsah trochu rukou, aby se neřeklo, a tím celá prohlídka
zavazadel končila, neb ostatní naše kurfy vůbec neprohlížel. Takové kulantní jednání
jsme zažili již podruhé (poprvé v Tientsinu).
Ještě poznámku k cestě přes Rusko. V každém expresním vlaku se nacházel úředník
ministerstva vnitra, který vykonával též funkci velitele vlaku. U nás tento úřad zastává
vlakvedoucí z řad zaměstnanců dráhy. Po dobu jízdy byly všem cizincům odebrány
cestovní doklady, které byly pak vráceny až na hranici při výjezdu z Ruska. To proto,
aby někdo z cizinců nemohl na libovolné stanici vystoupit, zmizet, zůstat v SSSR a ev.
se tam zabývat nekalou činností. Pak i z důvodů nenadálé kontroly pasažerů, které by
v tomto případě průvodčí musel budit. Tak se stalo, že v oddílu toho úředníka, snad
milicionáře, ležela hromádka cestovních pasů, tedy všech cizinzů, kteří tím dotyčným
vlakem cestovali. Samozřejmě byly uschovány v takovém místě, aby byly ihned po
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ruce. Nějakým nedopatřením se na tuto hromádku pasů vylil petrolej, který dotyčný
funkcionář používal k ohřívání vody nebo jídla, a tak celý ten balík cestovních pasů byl
více nebo méně poškozen. Cestující nad takovým způsobem opatrování dokladů zuřili,
avšak nedalo se nic dělat, pas zůstal platným dokladem, třeba byl nasáklý petrolejem.
Ve vlaku, již na německé půdě, se mě průvodčí zeptal, na kterém berlínském nádraží
chceme vystoupit. Toto město jsem znal již velmi málo, jen z cestopisných příruček
a knih jsem věděl, že je tam celá spousta nádraží státních drah, elektrických S-Bahn,
U-Bahn atd. Pamatoval jsem se na nádraží Friedrichstrasse. Bylo to právě ve středu
města a tam jsme také vystoupili. Průvodčí nám velmi ochotně při vynášení našich
zavazadel pomáhal.
Všichni navrátilci, vystoupivší na jmenovaném
nádraží, byli soustřeďováni kvůli podchycení
jejich dat do ubytovny v Tegelu, která byla
dříve soukromou léčebnou. Všechna
zavazadla, kromě nejnutnějších osobních
věcí, jsem dal tam na nádraží do úschovy a
všichni jsme pak odjeli elektrickou dráhou na
místo určení. Ještě před odchodem z nádraží
nás obklopily dámy z Frauenschaftu, měly tam
patrně službu, a jedna z nich mně vnutila dvě
marky, abych mohl zaplatit jízdné za čtyři
osoby. Později jsem tu dámu vyhledal, neb
mně dala adresu, a chtěl jí peníze vrátit, avšak
nevzala je.
Tak jsme se zase všichni společně dostali do Evropy, ovšem jinou cestou. Jelikož my
jsme nehodlali tam zůstat natrvalo, chtěli jsme po skončení formalit jet dále do Čech.
Avšak tenkrát nás tam prozatím nepustili, neboť z dotazníku a životopisu, který každý
musel vyplnit a napsat, bylo zřejmo, že jsem byl účastníkem sibiřské anabáze v čs.
jednotkách, takže jsem plynně mluvil jak německy, tak rusky. Proto jsem musel zůstat
v Berlíně, kde jsme dostali byt (2+1) a kde jsem byl zaměstnán v bankovním oboru (od
1. 9. 1940). Museli jsme se tam nějak usadit a znovu se přizpůsobit tamním poměrům.
Pamatuji se, že na policii žádali, abych přeložil oddací list. Museli prý mít důkaz, že
jsem ženatý. Ukázal jsem jim tento dokument psaný francouzsky. Něco zabručeli,
vrátili mně ho, a tím to bylo vyřízeno. Když potom později bylo nařízeno přemístění
našeho úřadu z Berlína do jiných míst, zanesl mě osud do Lodže v Polsku. Teprve po
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mnohých a opakovaných žádostech jsem měl možnost odjet do Prahy, kam jsem přijel
koncem června 1944 a kde byla již celá moje rodina usídlena.
[V Berlíně Vavřin pracoval pro „Deutsche Umsiedlungs-Treuhand-Gesellschaft“, která
se zabývala převodem majetku přesídlenců německé národnosti z části bývalého
Polska okupovaného Sověty do části Polska okupovaného Němci. Takže předmětem
jeho činnosti bylo překládat pozemkové a majetkové doklady z ruštiny (ta část Polska
byla původně pod carskou ruskou vládou) do němčiny, aby dostaly za ztracený majetek
náhradu.]
[Několik měsíců po přesídlení rodiny do Prahy na podzim 1943 byl dům, ve kterém jsme
v Berlíně bydleli, těžce poškozen při náletu.]

Závěrem
V těchto pamětech jsem velmi stručně a zkráceně vylíčil, kromě historických událostí,
své dojmy, zážitky a zkušenosti z období roků 1915 až 1940, tj. za 25 let. Kdybych
chtěl tyto události vyložit podrobněji a doplnit ještě mnohými jinými, které jsem si
dodatečně, již po napsání patřičných kapitol připomněl, potřeboval bych ještě alespoň
půl takové knihy jako je tato.
Musím zde říci, že mně po celou dobu, nehledě na časté obtíže, štěstí přálo. Nejsem
fatalista a přece se mně zdálo, že se mně do podvědomí vloudila víra v jakousi
nadpřirozenou sílu, která mě chránila, dodávala odvahy, abych všechny v cestě stojící
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překážky hladce překonával. Myslím si, že příčinou byl darovaný mně kdysi kovový
přívěsek jednoho vídeňského obchodního domu, velikosti jedné naší koruny, kterou
mně v srpnu 1914, ještě za éry Rakousko-Uherska, před odjezdem na ruskou frontu,
na památku dala moje tehdejší známá a kolegyně Olga Horvicová, dcera továrníka
z Moravské Ostravy. Byl to jakýsi talisman, tedy předmět přinášející štěstí. Když mně
ho dávala, pravila, že dokud ho budu mít, bude se mně prý ve světě všechno dařit a
nikdy nebudu trpět nouzí.
Tato předpověď se skutečně splnila. Za období popsaných 25 let jsem měl v každém
podnikání nakonec vždy úspěch a nikdy jsem nezůstal nebo nebyl bez prostředků, tedy
bez peněz, dokonce i tehdy, když jsem za práci nebyl honorován.
Připomínám, že k napsání celého textu jsem použil školního péra v ceně Kčs 10.– a
přitom jen jednoho původního hrotu, kterým jsem již před psaním této kroniky napsal asi
dvěstě stránek jiného textu. Ovšem hrot jsem musel při psaní všelijak přizpůsobovat,
někdy i obracet tupou stranou nahoru a ostrou dolů, neboť ne vždy stejnoměrně sloužil,
což je i v napsaném textu často znát. A navíc jsem tímtéž pérem celou tuto knihu, tedy
ca. 400 stránek ještě opsal, takže mám tento text upravený do zvláštní knihy dvakrát –
v originále a v kopii.
Ručně psaný text má kromě 94 titulů (v obou částech každé z knih) asi 11 500 řádků,
což představuje včetně mezer mezi slovy zhruba asi jeden milion písmen. Každá kniha
váží kolem 2 ½ kilogramů. Inkoustu jsem spotřeboval necelých 50 gramů za Kčs. 1,70.
Skončeno v Praze v srpnu 1968 a v červenci 1969.

Zazvonil zvonec, a pohádky je konec!

Vavřin Škarecký
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Originál knihy:

Překládání originálu do angličtiny
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Dodatečné fotografie:

Vavřin (14 let)

Pracuje v bance, 1912

Se svojí snoubenkou (?) v r. 1912, Mitzi (Marie-Herta
Presslerová) píše: „Na trvalou památku na naše
zasnoubení, Tvoje nevěsta, Mitzi Brno v ledenu, 1912“
Není známo, co se dál stalo, protože Vavřin šel na vojnu
a pak do války. Čekala na jeho návrat marně, nebo to
byl způsob úniku?
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Matka Vavřince, Františka (Procházková) 1879

Sestra Marie

Sestra Karolína
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Svatba sestry Karolíny, Vavřin je stojící chlapec v zadní řadě, 1904

Svatba syna sestry Barbory ve Vracově, 1925
Barbora stojí v první řadě za prostřední
trumpetou (v šátku), Vavřinova matka stojí na levém okraji fotografie (s odstřiženým obličejem)
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Bratr Hynek, 1915

Hynkova manželka Helena (Knotková)

Svatba bratra Hynka a Heleny (xxx – matka), 1923 (?)
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Hynek stojí v levo, 1918

Bratr Hynek v čs. armádě, 1926

Vavřin stojí vzadu, Brno 1912

Vavřin, 1914
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Rodný dům, Vracov

Rodina v Praze, 1944
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Yacht Club, Harbin, 1933

Synové Arnold a Rudolf, Tientsin, 1935

Cesta k moři, Peitaiho
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W.Wilson St., na německé koncesi,
Tientsin, 1934

Syn Rudolf blízko bydliště, Tientsin, 1940

Německá škola, Tientsin, 1937 (syn Rudolf je v první řadě, druhý zleva, syn Arnold je v zadní
řadě, sedmý zprava)
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Ve Vracově, 1938 (zleva: bratr Martin, bratr František, jeho žena, sestra Barbora, neteř Marie
Goliášová – dcera bratra Františka, Vavřin)

Vavřin Škarecký
14. 8. 1891 – 5. 12. 1972
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Pohlednice Pu-yi, císaře Mandžukuo

Akvarel chrámu nebes v Pekingu, namaloval Vavřin
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Zajímavé odkazy:
•

www.familyecho.com
“Skarecky” rodokmen začínající od Bartholoměje Škareckého nar. r. 1750.
Vavřin Škarecký měl 9 sourozenců. O některých z nich je zmínka v jeho
pamětech. Máte-li zájem, kontaktujte mne na mé e-mailové adrese
simi@vaxxine.com a pošlu Vám odkaz.

•

www.czechlegion.com
Informace o českých legiích v podobě DVD v angličtině, vyrobeném českými
historiky v Chicagu a popisující “nejzvláštnější příběh, o kterém jste nikdy
neslyšeli.”

•

WOSTWAG
Informace v angličtině o firmě WOSTWAG, sestavené Gareth Jonesem,
z dokumentů americké FBI a britské MI6:
www.garethjones.org/wostwag/purpiss.htm
www.discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C11234843

•

Legiovlak v České Republice: “Legiovlak se skládá ze 13 zrekonstruovaných
vagonů, které představují ešalon.”
www.legie100.com
www.bvv.cz vyhledávání: legie nebo legiovlak
www.csol.cz

•

www.legiefilm.cz
Připravuje se nový český film Legie, režisér Petr Nikolaev. Příjde do kin asi v
2020.

•

www.cs.wikipedia.org/wiki/Československé_legie
nebo Google: Československé legie wikipedia

•

Film “The Last Emperor” – 1987 [Poslední císař]: britsko-italský životopisný
velkofilm o životě Puyi, posledního čínského císaře.
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Vavřinec ŠKARECKÝ – o autorovi
účastník 1. světové války, zajatec a legionář

Narodil se 14. 8. 1891 ve Vracově, otec Ignác, matka Františka, roz. Procházková.
Absolvoval obchodní akademii v Uherském Hradišti a začal pracovat v bance v Brně.
V roce 1912 nastoupil vojenskou službu v rakousko-uherské armádě jako jednoroční
dobrovolník, kdy také dočasně sloužil jako velitel stráže na hradě Špilberk. V roce 1914
byl zmobilizován a odvelen na ruskou frontu do Haliče. Tam byl zajat a poslán na Sibiř
(Usť-Kamenogorsk), kde byi asi 5 000 km od domova, ale naštěstí také daleko od
fronty. Zajatci byli nasazeni na různé práce, ale také měli vlastní kapelu i různé
zábavy. V Rusku proběhly v roce 1917 dvě revoluce a nastal zmatek. Ze zajatců se
mezitím zorganizovala československá legie. V roce 1918 byl zařazen do nového 11.
legionářského pluku čs. armádního sboru. Legionáři měli být přesunuti do Vladivostoku
a odtud na pomoc spojencům na francouzskou frontu, cesta do Vladivostoku však
s velkými potížemi trvala dva roky. Když dorazili konečně do cíle, psal se rok 1920,
ale Vavřinec se nenalodil k návratu a zůstal v Rusku. Pracoval v Ulan Ude a potom byl
přeložen do Čity na Sibiři. Tam poznal Irinu Aficinskou, se kterou se v roce 1921 oženil.
V roce 1925 se přestěhovali do Harbinu v Číně. Tam se jim narodili dva synové: Arnold
(1925) a Rudolf (1931). Po obsazení Japonci se v roce 1933 přestěhovali dále na jih do
Tientsinu (Tianjinu). V r. 1937 Japonci obsadili další část Číny a obchodní podmínky
se zhoršily. S rodinou jeli do ČSR za ůčelem obchodního jednání, ale tam se začlo
schylovat k Mnichovu, takže se vrátili všichni do Číny. Válečná situace mezi
Japonskem a Čínou však komplikovala všechny obchody a tak po dvou letech Vavřinec
přijal nabídku na návrat do vlasti již obsazené Němci. Měli namířeno do Prahy, ale
Němci je zadrželi v Berlíně, aby využili jeho znalosti ruštiny a němčiny. Konečně v
r. 1943 se rodina dostala do Prahy, a Vavřinec se k nim připojil o rok později. Po válce
pracoval u firmy ČKD. Zemřel v r. 1972.
Sepsal své zážitky z 1. světové války i z celého svého putování ručně krasopisem
do tohoto svazku pamětí, včetně kreseb a fotografií. V roce 1968 jeho syn Rudolf
s rodinou odjeli do Kanady a Vavřinec své paměti poslal za nimi. S velkým zpožděním
Rudolf se svou dcerou Simonou upravili paměti pro toto knižní vydání a také je přeložili
do angličtiny.
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