Václav Kaplický:

GORNOSTAJ

1 SNÌHOVÁ BOUØE
Východní Haliè má hlubokou èernou hlínu, na vìky pohnojenou lidskou krví a masem; má rozsáhlé roviny, smutné a nedozírné, jako jsou edá oblaka nad nimi. Pøijde-li vítr, mùe
se po nich rozbìhnout jako málokde. V roce 1916 se po nich
rozbìhla válka.
Zima toho roku jako by chtìla zápolit s lidskou zbìsilostí.
Napadlo mnoho snìhu a pak pøily èasté snìhové bouøe, vdy
prudí a prudí. V hlubokých závìjích se topily nízké a ubohé
chaty, v prudkém a mrazivém vìtru se lámaly vìtve starých
stromù a zvonily na poplach telegrafní dráty. Ale lidská zloba
a touha po krvi byly silnìjí ne rozbìsnìná pøíroda. Lidé obleèení do uniforem na obou stranách fronty byli posluni rozkazù svých velitelù, støíleli po sobì, tvali se navzájem, ili
a umírali jako zvìø o panském honu.
Zase jedna z takových noèních snìhových bouøí. Vítr skuèí,
øve, vyje. Oh, kdyby jej tak vojentí páni mohli spoutat a pouít
podle potøeby proti nepøíteli! Jak je útulno v tuto dobu v nízkých a pinavých chatách!
V té, která je skoro a na samotném kraji vsi, svítí svìtlo.
U stropu bliká malá petrolejová lampièka, rozloitá pec vydává mírné teplo a ani starý hnilobný zápach není v tuto chvíli
zvlá nepøíjemný. Staøenka se opírá zády o pec, v rukou drí
rùenec a pohybuje bezzubými dásnìmi; na peci se tisknou
k sobì tøi chlapci jako kuøata a. spí. Staøeèek bafá z krátké
dýmky, dívá se ke dveøím, a vdycky kdy odplivuje, eptá:
Boe, boe!
Je hned vidìt, e zde vlastnì hospodaøí vojáci. Sedí ètyøi
u stolu pod lampièkou a hrají v karty. Pátý kibicuje. Èerný kocour sedí na trámu a také se dívá na hru.

Psa bys v tom neèase z domu nevyhnal, a já abych el
za chvíli na strá! øekl jeden z vojákù. Bylo mu to zvlá tìké, nebo vyhrával.
Nestìuj si! Co mají øíkat ti, kteøí jsou v zákopech, pravil
druhý.
První hlásil sto èervených se sedmou na konec. Najednou
nìkdo zaklepal na okno.
Co je?
Zatímco jeden z vojákù el otevøít, druzí dva poloili karty
pøed sebe. Jejich oèi prozrazovaly nepokoj. Èervená stovka
se sedmou na konec nebývá ve høe èasto. Do svìtnice vstoupil desátník, který mìl slubu. Byl zkøehlý a od vousù mu visely rampouchy.
Co je? tázali se ho oèima hráèi.
Desátník se mlèky pokusil zmrzlými prsty si ukroutit cigaretu.
Abyste se nelekli, pravil koneènì s notnou dávkou zlomyslnosti, zítra se jde na frontu. V est hodin ráno je budíèek.
Koukejte si vechno sbalit.
V tomhle poèasí? uklouzlo jednomu z vojákù.
Jdeme vystøídat Maïary. Na frontì je jim asi pøíli zima,
ironicky øekl desátník. Pak si zapálil cigaretu a el do sousední
chaty hlásit svou neradostnou zprávu.
Hra sto s èervenou sedmou na konec nebyla dohrána. Nikdo z hráèù u nemìl chuti.
Nejmladí z vojákù spíe zaeptal ne promluvil: Napíi mamince feldpostku...
Ráno vichøice jetì zesílela. Ohýbala vìtve stromùm a støechám nuzných chat nemilosrdnì rvala doky. Vojáci, oèekávajíce velitele, stáli v øadì na silnici. Aby jim bylo tepleji, po-

hybovali rameny a pøelapovali. Vechno je studilo: øemen
od puky, ruksak, lopatka, patrontaky - nejvíce to, e jdou
na frontu.
Nikdy se raport neobeel bez køiku, nadávek a trestù. Dnes
vak lo vechno tie a rychle; jako by to ani nebyl hejtman
Borský. Nenadával, nehrozil, neklel. Krátké a úseèné povely
mrzly mu na rtech:
Ètyøstupy, vpravo v bok! Pochodem pochod!
Øady se daly do pohybu.
Za jedním okénkem marnì hledala selská dívèina svého
vojáèka. Nikdo se ani neohlédl.
Jde se proti vìtru. Tìla jsou ohnuta daleko dopøedu; rovnováhu udruje jen ruksak, nabitý k prasknutí. Dýchá
se namáhavì. Horký dech mrzne na vousech, límcích, ano
i títcích od èepic. Nad pochodujícím praporem se vznáí
pára. Obèas nìkdo sklouzne a zakleje.
U ètyøi hodiny tak pochodují ètyøi roty.
Nikdo nepromluví zbyteèného slova, nikdo neudìlá o jediný
pohyb více, ne musí. Nelze ani pøemýlet, jako by i mylenky
vyadovaly fyzické námahy. Únavu léèí vojáci kousky ledu, které si kladou do úst jako bonbóny.
Koneènì odpoèinek. Prý se bude rozdávat obìd.
Ubozí lidé v plné zbroji uléhají do mìkkých snìhových závìjí. Jen málokdo dá si tolik práce, aby si zapálil cigaretu.
Jak dlouho se pùjde? To je otázka, ji lze vyèíst ze vech oèí.
Na koni pøijídí trubaè. Tváøe má od vìtru a mrazu rudé, ale
jeho èerné oèi se smìjí ibalstvím.
Je to jetì daleko? ptají se ho vojáci.

Jetì nemáte ani pùl cesty za sebou! smìje se trubaè
a neuvìdomuje si, jak tím ranil sto nových kamarádù. Trubaèùv kùò si poskoèil, ale srdce vojákù zasténala. Trubaè jel
s hláením pro velitele. Bylo struèné: kuchynì uvázly kdesi
v závìjích a nemohou oddíl dohonit...
 Schweinerei! øekl velitel a dal rozkaz k dalímu pochodu.
Kadá dalí hodina byla horí pøedcházející. Síly vyprchaly,
nohy se slabostí sotva ohýbaly. Únava a hlad. Nìkteøí padali
do závìjí a tìko se zvedali.
Rozmyslete si takové vtipy! Zmrznete jako hruky. Sanitní
vozy s sebou nemáme! utìoval vojáky ikovatel.
Nastala u tma. Taková e nebylo vidìt na tøi kroky. Peklo
dostupovalo vrcholu. Mnozí dostávali horeèku. Domnívali se,
e vidí pøed sebou svìtla - cí1 své cesty. Na nìkolik minut jim
to dodávalo nových sil, ale kdy svìtla zmizela, nechtìlo se nic
ne usnout, nadobro usnout v snìhových kyprých závìjích...
Usnout!
Skuteèné svìtlo, ale tak malé a nepatrné jako svìtlu v zelené
louce: Dýchalo z osamìlé chaty, její jediné okno bylo jen
o málo vìtí ne lidská hlava.
Zde byl dán krátký odpoèinek.
Mladý hoch, který el prvnì na frontu, døíve ne se svalil
do snìhu, podíval se oknem do chaty. Uvidìl èistì vydrhnutý
stùl a na nìm mísu kouøících se zemákù. Za stolem sedìl bìlovlasý staøec, dvì eny a nìkolik dìcek. Jaká to idyla uprostøed války!
Mladý voják klesl do snìhu. Z oèí mu vytryskly slzy.
Proè pláèe? ptal se ho kamarád.

U nikdy nebudeme sedìt za stolem a oèekávat veèeøi.
Klepne nás to dnes nebo zítra. A jak by byl ivot krásný Vlastnì naè èekat? Lépe zùstat v závìji a zmrznout! Prý je to lehká smrt...
Kamarád, starý voják, vzal hocha za ruku.
Jsi jetì pøíli hloupý. Neví, co vechno èlovìk vydrí Víc
ne zvíøe!
Kdy opìt troubili k pochodu, mladý voják nemohl pozvednout svùj ruksak. Starý kamarád chtìl mu pomoci, ale zhrozil
se té tíe.
Jsi blázen, chlapèe. Abys vìdìl, patrony s sebou poøádný
voják nenosí. O ty na frontì nikdy není nouze. Spí o rádlo!
2 BOJ
Nìkolik kilometrù za frontou leelo polozboøené idovské
mìsteèko. Tam byli vodìni vojáci do zálohy, ale mìl to být
zároveò i odpoèinek. Dvacet dní na frontì, deset dní
v mìsteèku v záloze.
Toho èervnového dne zaèínal ivot jako jindy. Slunce se ji
prodralo øídkou ranní mlhou; vzduch byl svìí, èistý, vlhký.
Páchlo kouøem z polních kuchyní, v nich pekouni, jak se tenkrát pøezdívalo kuchaøùm, vaøili èernou kávu. Z vojenských
barákù se ozýval hvízdot, veselé hlasy a popìvek.
Vojáci, døíve ne si li pro kávu, naplòovali své álky chladnou vodou a umývali se. I na frontì je rozkoí za krásného letního jitra vylít si álek studené vody na hlavu, polít si prsa nebo
høbet.
Ne, tohle nevypadalo jako nìkolik kilometrù za frontou! Právì
kdy desátník, který mìl slubu, vyvolával ètvrtou èetu pro kávu,

ozvala se dunivá rána. Nad zákopy se vznesl do výe vysoký, kuelovitý sloup zemì.
Pane, ta byla! pronesl kdosi s klidem èlovìka, který je
v bezpeèí.
V nìkolika minutách vude, kde bylo tuit zákopy, jen se kouøilo. Výstøelù a výbuchù bylo tolik, e vechno splývalo v jediný
hluboký hukot. Odbornì se tomu øíkalo bubnová palba.
Káva vojákùm nechutnala. Poloobleèeni s nedùvìrou se dívali k frontì. Teprve dva dni byli v záloze!
Z toho nekouká nic dobrého, øekl znalecky èetaø Sváèek
a el si do baráku uklidit svùj holicí pøístroj.
Z holení opravdu nebylo nic. v pùl hodinì stál celý batalión
vystrojen a pøipraven k odchodu. Major, který se dosud neprobral z vèerejí opièky, drel se sotva na koni. Øeènil:
Rusové, sviòáci, protrhli frontu. Ale máme tìstí, e jsme
to my, a na toto slovíèko dal zvlátní dùraz, kteøí dostali èestný úkol vyhnat je z naich zákopù. Jen s kuráí do toho. Pìknì jim natrhneme aket...
lo se po polích, která u dvì léta leela ladem. Rusové je
hnojili granáty a Rakuané krví.
Zatím kanonáda umlkla a zdálo se, e je vechno pøi starém.
Major, jako by jetì nevystøízlivìl, vodil zbyteènì vojáky
po polích a stráních. Teprve pozdì odpoledne je zavedl oputìné vesnièky Cebrova, leící tìsnì za frontou. Mená byla
rozdávána v rozstøíleném zámeèku a bylo pøísnì zakázáno
nìkam se vzdalovat.
Vojáci brzy odloili výzbroj. Jedni ulehli do stínu a spali, druzí
hráli v karty. Jednoroèní dobrovolník Weber se oural

ve zbytcích shoøelé zámecké knihovny. Nakonec nael útlý
svazeèek Pukinových básní a marnì se snail jim rozumìt.
A veèer, kdy u slunce nepálilo, pøiklusal major. Batalión
byl narychlo seøazen a vichni se zvìdavostí èekali, co bude.
Pravdìpodobnì na frontì je zase vechno v poøádku a vojáci
se vrátí do mìsteèka na odpoèinek. Major dlouho stál mlèky
èelem ke svým vojákùm. Oèi mìl èervené, vypoulené. Nejvíce se díval na malièkého kadeta, jeho nohy v komisních omotkách vypadaly jako turecké avle. Pak, jako dostal vztek, e
kadetovy nohy nejsou rovné podle pøedpisu, zaøval:
Bajonety nasadit!
Øady zaevelily. Povel Bajonetten auf znìl vdy jako umíráèek a byl neklamnou pøedzvìstí, e pùjde do tuhého. Teï
u nebylo pochyby, ale jistota. Tvrdá a hrùzná. Pach pøicházející z fronty byl odpornìjí, exploze stranìjí. Tìla slábla
a hlasy pøeskakovaly.
Trvalo vak jetì dlouho, ne se batalión dal na pochod.
Na vojnì se musí èekat. Vojna by byla snesitelnìjí, kdyby nebylo neustálého èekáni.
Vojáci narychlo psali feldpostky a vymìòovali si adresy pro
pøípad, e by padli.
Slunce ji zalo, ale stále jetì nebyla tma. Batalión el tie,
vlastnì více stál, ne se pohyboval. Pak se ètyøstupy rozpadly a vojáci li jeden za druhým. Tie. Jen obèas zazvonila lopatka, jak narazila na puku nebo na plynovou masku. Cesta
stoupala po stráni rozryté granáty. Ze stromù visely zpøeráené vìtve. Tu a tam se válely souèásti výzbroje... Zdálky to
vypadalo jako hromádka hadrù. Kdy se pøilo blíe, byl to
mrtvý voják... Nohy, hlava i ruce byly smíeninou krve, masa
a hlíny.

Staøí vojáci li kolem, nevímajíce si valnì mrtvých kamarádù, ale ti, kteøí li do boje poprvé, odvraceli hlavy.
Pepíku, neztra adresu! Napi matce, kdyby se mi nìco
stalo... pravil eptem mladý voják starému kamarádovi.
Nastala noc, svítily hvìzdy a mìsíc. Nebyla tma, ale pøíeøí.
Velitel roty, hejtman Nagy, drel v ruce hodinky. Velká ruèièka
se nezadritelnì blíila k estce. A bude pùl, zaène útok.
Pøipravit se! upozoròoval své lidi èetaø.
Vtom nìkolik metrù za hejtmanem vybuchl granát. Výbuch
byl tak mocný, e to nejblií vojáky odhodilo na stìnu zákopu. Také hejtman upadl a upustil hodinky. Kdy nastalo uklidnìní, poèal hejtman jaksi neobratnì hledat své hodinky
v sesuté hlínì. Vypadal komicky.
Myslíme na smrt a hejtman - na hodinky, øekl jeden z vojákù.
Kupøedu!
Jako by povel hejtmanùv uslyeli v nepøátelských zákopech:
ruské kulomety spustily pekelný øev.
Ocelové kulièky svití jako dé. Vechno se tiskne ke stìnì
zákopu. Nikdo neposlouchá povel hejtmanùv.
Kupøedu! køièí znovu hejtman. 
Zbláznil se?
Jetì se nikdo nehýbá. Hejtman vytahuje revolver.
Kupøedu!
Teprve teï se vojáci zaèínají krábat na zákop. Ale hlína
se drolí. Ruce se chvìjí. Vzduch èpí kouøem. Granáty explodují. Kulomety pracují pøesnì a vytrvale. Zbyteènì jim vojáci
nepøezdívají stroje na zabíjení...

Vojáci u jsou nahoøe. Teï se dávají do bìhu. Bìí, seè staèí
jejich sily. Jejich ruce køeèovitì svírají zbraò, jejich oèi jsou
vypoulené a rozíøené. Nìkdo se kácí, nìkdo nesrozumitelnì køièí, nìkdo si dlaní ucpává ránu v bøie a zoufale volá
o pomoc... Ale ostatní bìí. Stále bìí... Kulièky; to u je nekodný vítr, støelný prach, to je jen zápach chlapeckých ohòù
na pastvách... Exploze - to jsou rány z hmodíøù o Boím tìle...
Vojáci bìí...
Vpøedu je hluboký zákop. Hluboká strouha, kterou ráno dobyli Rusové.
Vojáci se vrhají s vítìzným køikem do toho zákopu. Zákop
je dobyt. Strouha je dobyta...
Po temné modré obloze pluje zelený mìsíc a osvìtluje tìla
mrtvých, kteøí hrdinnì poloili ivoty za nicotnou, proklatou
strouhu.
Ranìní tie sténají.
Té noci u nikdo neusnul. Kdy vechno utichlo, bylo teprve
vidìt, jak je krásná èervnová noc. Zemì vonìla tisícerou vùní.
Z hvìzd prel nìný tøpyt. Jako ohòostroj vzlétaly obèas
do výe blíe k hvìzdám zelené rakety a pak se pomalu
spoutìly k zemi...
Vojáci v dobyté strouze tajnì kouøili cigarety, vyprávìli si
o právì proitém útoku a hltali douky páchnoucího rumu.
3 ZAJETÍ
Ètyøi roty byly postaveny do ètverce. Uprostøed prázdného
prostranství stál polní oltáø, u nìho knìz slouil mi. Zbytky
plukovní hudby hrály falenì starou nábonou píseò Tebe,

Boe, chválíme. Vojáci s obnaenými hlavami, místo aby
se bili v prsa, dívali se po aeroplánech. Nudili se.
Artilerie bila do zákopù. Bila ji devìt dní. Devìt dní tìkého oèekávání, devìt dní strachu a nejistoty. Vèera se fasoval
rum, pùl litru na èlovìka, dnes pøiel polní kurát s ministrantem.
To je jako pøed popravou, øekl Franta Èíek, kdy spatøil
polního kuráta, ale jeho vtipu se nikdo nesmál.
Knìz èervených, zdravých tváøí, s oèima za zlatým skøipcem
obrátil se zády k oltáøi a ehnal vojákùm:
Dominus vobiscum...
Tváøil se tak láskyplnì, jako by je posílal na urláb. A zatím
je posílal na smrt. Vojáci se na nìho dívali rozpaèitì.
Pán s vámi!...
Najednou se ozval ve vzduchu výbuch, po nìm zùstal
ve výi nìkolika desítek metrù malý bílý obláèek. rapnel!
A bylo po bohoslubì. První utíkal polní kurát a za ním jeho
ministrant.
Rusové do hloubky nìkolika kilometrù prorvali rakouskou
frontu. Zmocnili se trojích zákopù, nemìli vak odvahu postupovat dále. Jejich nerozhodnosti vyuil rakouský táb k tomu,
aby soustøedil vechny rezervy k protiútoku. eleznice a auta
dopravily na místo protiútoku znaènì silné oddíly. Nástup byl
urèen na 10. srpna. Bojovalo se od èasných hodin ranních.
Avak mnohem døíve, ne mìla zahájit palbu rakouská artilérie, spustila - ruská. Vojáci se choulili do patných úkrytù.
Nesnídali, a co horího: mizela nadìje i na obìd, protoe
kuchaøi budou mít výmluvu, aby se nemusili tahat s menáí
do zákopù.
V osm hodin ráno se radoval kadet Hrdliczka:
Dnes jim to natøeme!
V devìt hodin kadet Hrdliczka jaksi posupnì mlèel.

V deset hodin byl naøízen ústup...
Ale bylo ji pozdì: dva prapory byly zcela odøíznuty!
Velký a hluboký kryt, který dobøe chránil pøed rapnely a lehkými granáty, naplnil se tak, e lidé sotva mohli dýchat...
Vechny naplòovalo mocné vzruení. Jsou-li Rusové vskutku tací, jak se o nich psalo v plukovních rozkazech, a pøijdou;
prásknou do krytu granát, a kdo se pak zachrání?
Poruèík Dvoøák, jediný dùstojník v celém krytu, aby pro kadý pøípad svìdky, u ponìkolikáté prohlaoval:
Poèkáme zde do veèera. Za tmy se vrátíme k naim...
Kadý voják vak vìdìl, e Rusové musí pøijít kadou minutu...
Zákopem bìel první ruský voják. Jeho svìtle zelená gymnasorka byla rozepjata od krku a po pás. Vojákùv oblièej
byl nehezký, pihovatý, pinavý, ale tìm, kteøí ho nejdøíve dìli,
pøipadal jako andìl spásy.
Rus, vida kryt plný nepøátel, se zarazil a jeho ruka
s granátem mechanicky vzlétla do výe.
Ale svobodník Sejk byl na ten pohyb pøipraven. Bleskurychle
mu strhl ruku.
My Èei! zvolal.
Rus byl okamik v rozpacích. Moná e nerozumìl, moná
e nevìdìl, kdo jsou to Èei. Vidìl vak polekané oblièeje
a vidìl hroznou úzkost v oèích na nìho upøených. Napìtí polevilo. Usmál se:
Stupajtì, rebjata...
Jak sladká byla jeho slova! Jak milý byl jeho úsmìv!

Pod prudkým obstøelem utíkali zajatí vojáci k nepøíteli. Rusové, nastupujíce v nepravidelných øadách, volali na zajatce:
V Rossii charaó! Mnoho chleba, masa i dìvuek! Bradatý voják, jeho bodlo bylo od krve, snivì se díval
za utíkajícími a volal za nimi:
Pozdravujte v Berezovce mou enu a chlapce...
V Rossii charaó!... znìlo jetì dlouho potom v uích zajatcù.
Jako dlouhý had se vinul èernou nocí po bílé silnici prùvod
zajatcù. Vpøedu i na konci prùvodu jelo nìkolik kozákù. Jejich kopí se tøpytila v slabém mìsíèním pøísvitu. Po horkém
a krvavém dni nastoupila tichá a klidná noc. Jen zøídka
se ozval osamocený výstøel a jen málokdy se nad zákopy rozsvítila raketa.
Zajatci, vyèerpaní bojem, rozèilením a hladem, li tìce. Prosili kozáky o odpoèinek, ale kozáci, sedící na koních, jim nerozumìli. Odpovídali údery nahajek...
V Rossii charaó!...
A tu se najednou na frontì rozhovoøily kulomety, puky a záhy
basem do toho koncertu zasáhla i dìla.
Rázem zajatce pøestaly bolet nohy, rázem zmizela vechna
únava. Jen rychle co nejdále od fronty!
Kdosi zanotoval píseò v Rakousku zakázanou a vzápìtí
se nesl nocí za doprovodu dìl a kulometù zpìv tøí tisíc muských hrdel.
Hej, Slované, jetì nae...
Bylo to jako osvobození.

4 NEMOCNICE
Dávno ji zajatci nezpívali. Valili se jako øeka, která za jarního
tání vystoupila z bøehù. Naplnili irokou cestu do délky nejménì dvou verst. U je nehnali kozáci, nýbr vousatí domobranci, a tìm se lo stejnì tìce jako zajatcùm. Slunce nemilosrdnì peklo. Plíce dusil silnièní prach a vechny týrala ízeò a hlad.
Ani spánek v noci mnoho neosvìoval unavená tìla. Noci
byly pøíli chladné a nebylo èím se pøikrýt. A vùbec spánek
byl spojen s nebezpeèím. Spícímu ukradli kamarádi poslední
konzervu, poslední kousek chleba; i boty stáhli z nohou...
A pøece tyto chladné noci mìly v sobì mnoho kouzla. Otrhaným spáèùm se za zavøenýma oèima rodily nejkrásnìjí
a nejsmìlejí sny o budoucím tìstí...
Pochodovalo se dlouho. Vechny dny a vechny noc stejnì edivé. Ke konci cesty nastalo podstatné zhorení. Vyskytly
se první pøípady úplavice. Zástup zajatcù se jetì protáhl. Domobranci nestaèili ovládnout zajatce, pøili proto kozáci. A nyní
bìda tomu, kdo byl nucen zùstat vzadu a svlékat kalhoty. Seznámil se s kozáckou nahajkou!
Oh, u se dávno nikdo necítil astným proto, e je zajatcem...
V Rossii charaó!...
Berdièev bylo malé, bezvýznamné idovské mìsto na Ukrajinì. Za války vak neobyèejnì stoupl jeho význam, nebo
se stalo sídlem tábu jihozápadní fronty.
V Berdièevì byl také velký zajatecký tábor. Tvoøilo jej nìkolik døevìných barákù ohranièených plotem. Baráky dlouhé,

tmavé a neèisté; jen budova velitelství, skladitì, kuchynì
a nemocnice vzbuzovaly ponìkud více pozornosti.
V jednom koutì tábora byla vykopána hluboká, rozmìrná
jáma a pøes ni bylo poloeno nìkolik silných prken. Berdièevská latrína, to byl pravý rub vojenské slávy. Nìkolik desítek uboákù stiených úplavicí, zcela vysílených leelo
na pokálených deskách a sténalo. Jejich pinavé a zavivené
aty byly prosáklé zaschlou neèistotou. Nemocní, jich si nikdo nevímal, zùstávali leet v blízkosti latríny, protoe u nemìli dosti sil, aby se vzdalovali a opìt vraceli. Zdraví chodili
okolo nich, ale mìli pro nì oèi zavøené.
Vojenská sláva! Kdysi byli zavíráni a uvazováni za to, e
se jim dost neblýskalo øemení nebo e v kasárnách nemìli
kavalec ustlaný podle pøedpisu, kdysi defilovali parádním
marem pøed generálem, kdysi dìvèata mohla na nich oèi
nechat... A dnes? Jako lazaøi leí na latrínì, na povìstné berdièevské latrínì... Jsou vemi oputìni, vem, i sobì hnusní
a odporní...
Berdièevská latrína pøetékala. V jejích nesnesitelných výparech den co den celé desítky vojákù císaøe pána oèekávaly
svùj alostný konec.
Svobodník Sejk nael u latríny svého kamaráda. Leel témìø bez vìdomí ve vlastních i cizích výkalech. Mraèna much
pásla se s rozkoí na jeho atech, rukou i oblièeji. Svobodník Sejk by1 vak dobry kamarád.
Karle!
Laskavý tón kamarádova hlasu byl nìèím tak neuvìøitelnì
zvlátním v tom shluku veho lidského netìstí a bídy, e Karel pootevøel oèi.

Musí do nemocnice, mluvil jetì laskavìji malý, hubený
svobodník.
Karlovi vytryskly z oèí slzy.
Dalí u Sejk zaøídil. Nael známého, který mu pomohl odnést Karla do nemocnice.
Kamarádství je jeden z nejkrásnìjích kvìtù v lidské spoleènosti; a tento kvìt nejspanileji vykvetl právì za války.
Jak málo staèí nìkdy k lidskému tìstí! Karlovi staèilo, e
ho omyli v teplé vodì, zbavili hnusných hadrù a oblékli
do èistého, sluncem a mýdlem vonícího prádla. Pøipadalo mu
to jako sen.
Pak ho vedli jako andìlíèka. Dvì bílé sestry. Byly asi velmi
krásné, protoe ly nesmírnì mìkce a opatrnì. Zavedly ho
do místnosti plné bílých postelí! Posadily ho na jednu a øekly
mu, e je to jeho postel... Ani jeho milá s ním nikdy tak laskavì nemluvila.
Bílé prádlo, bílá postel, bílé stìny, bílé sestry. Nikdy nebylo
krásnìjí barvy na svìtì ne bílá.
Jaký by to byl èlovìk, aby tohle zneèistil! myslil si Karel.
Sestra pøinesla álek èaje a suchar.
Èaj mùete, øekla sestra a usmála se. Jak krásné byly její
oèi! Jak milý byl její hlas!
Karel slabou rukou pozvedl álek ke rtùm a napil se. Jeden, dva, tøi douky. Dívá se na sestru a sestra na nìho. Ale
tu u cítí, e je zle. Zatíná zuby, na skráních mu vyráí pot. Nic
platno... Prádlo i postel jsou potøísnìny krvavými páchnoucími lemy...
Karlovi se do oèí nahrnuly slzy. Také sestøièka se ji neusmívá.

estnáct jich leelo v jednom pavilónì. Maïaøi, Nìmci, Èei,
Slováci a jeden Polák. Dny byly vechny stejné. Ráno trochu
slunce, které se brzy schovalo, pak hoøký èaj, návtìva nemocnièního lékaøe, ustot sukní oetøovatelky, opiové kapky.
Dennì jeden mrtvý. Nemocní sami vìdìli, na kterém je øada...
Teï to èeká holohlavého Nìmce od pìtatøicátých; pøijde
na øadu zcela jistì Polák, který u ani neotvírá oèi. A pozítøí to
budu asi já... uvaoval Karel.
Bílé stìny svìtnice zeedivìly, sluneèní paprsky, objevující
se èasnì zrána, ztratily veselý tøpyt. Na dui se ukládal smutek.
Nechce se umírat ve dvaceti letech!
Aspoò moci políbit matèiny ruce! Aspoò se moci jetì jednou pøisát k ústùm svého dìvèete... Kolikrát vlastnì okusil
jejích rtù? Aspoò ji shlédnout naposledy!...
Ve dvaceti letech se nechce umírat!
Nezemøelo vech estnáct z bílého pavilónu. Polovina se zachránila. Rekonvalescenty pøestìhovali do jiné místnosti do jakéhosi velikého sálu, a nikdo si jich dál nevímal. Oetøovatelka, která jim byla pøidìlena, udìlala si právì známost s dìlostøeleckým dùstojníkem z hlavního tábu a o nemocné zajatce se vùbec nestarala. Pomocným personálem byli Tataøi,
ale ti stále jen pili èaj a jedli chléb a solené okurky a na vechny
otázky odpovídali stejnì zdvoøile jako vytrvale: neponymaju.
Lékaø, bìlovlasý dìdeèek, starý penzista; z vlasteneckého
zápalu el znovu slouit, nic nepøedpisoval, jen si dával ukazovat stolici.
Pokai! byla jediná jeho slova.
Na cínových miskách nebylo ovem nic ne trochu lemu.

Bìlovlasý dìdeèek byl nespokojen a kroutil hlavou. Pro nemocného to znamenalo, e k jídlu nedostane nic jiného ne
hoøký èaj a trochu mléka.
Hlad vak uèí lidi vynalézavosti. Vypomohli dobráci Tataøi:
pouili cínových misek místo zajatcù, a bìlovlasý dìdeèek byl
hned radostí celý bez sebe. Kdo by to byl øekl, jací jste molodci!... A ochotnì pøedpisoval druhou dietu.
Ovem tato léèba pøipravila o ivot dalí dva zajatce.
Starý Matyá, hospodáøský dìlník, vánivý rybáø a vèelaø,
mìl postel u okna. Celý den leel naznak a díval se do stropu.
Øíkával, e èlovìk, nepohybuje-li se, lehèeji snáí hlad. Rád
vzpomínal na èasy pøed vojnou.
Po veèerním èaji usedal na postel. A tu bylo vidìt, e je to
u starý mu, ohnutý tìkou zemìdìlskou prací. Jeho oèi vak
byly kupodivu ivé a jiskrné.
Vichni vìdìli, e starý Matyá bude vyprávìt. Buï o tom,
jak se jednou u nich na Kamenicku protrhla hráz u ètyø rybníkù a jak vechny ryby odplavaly do panského. Nebo jak
za jedné zimy pohynula vechna vèelstva daleko iroko, jen
Matyáovo zimu astnì pøeèkalo...
Svým stáøím a svou moudrostí byl vem nemocným starý
Matyá otcem.
Jednou pøeruil Matyáovo vypravování pøíchod jakéhosi dùstojníka. Nemocní, pokud mohli, neochotnì vstávali ze svých
postelí a stavìli se k jejich èelùm. Dùstojník se postavil doprostøed místnosti a jasným a pøíjemným hlasem se zeptal:
Jsou zde Èei?
Bylo to pøíli nenadálé. Ruský dùstojník, mluvící krásnou èetinou! Vichni se mu dívali na ústa a nikdo si neviml bíloèervené stuky na jeho èepici.

Èetí zajatci ho ihned obklopili. Dozvìdìli se od nìho, e
je dobrovolník. Je prý jich mnoho. Vichni se pøihlásili dobrovolnì do ruské armády, aby v jejích øadách mohli bojovat
za svobodu svého národa. Své kasárny mají v Kyjevì a kadý
Èech a Slovák se k nim mùe pøihlásit...
Té noci starý Matyá nevypravoval o vèelièkách. O jiných
vìcech uvaovaly zajatecké mozky.
Na berdièevském etapním velitelství pøed správní budovou
na teplém ranním slunci se vyhøívají dva zajatci, které právì
pustili z nemocnice. Jsou vyhublí na kost a hladoví jako psi.
Tisknou kolena k bradì, aby hlad tolik nebolel.
Jeden z nich byl starý Matyá, moudrý zemìdìlský dìlník
od Kamenice nad Lipou, druhý dvacetiletý hoch, který zázrakem vyvázl z drápù smrti.
Za plotem, kam se zajatci musejí dívat, stojí øada bab s napìchovanými koíky bílých housek a teplých pirokù plnìných
rýí, zelím, tvarohem i zavaøeninou. Piroky voní, lákají.
Dva hladové aludky prosí.
K babám pøicházejí rutí vojáci, kupují piroky a pomalu,
s chutí výkají.
Dva hladové aludky sténají.
Zavøi oèi a ucpi si nos! radí mladík. Starý Matyá neodpovídá, jen se dívá.
Kdyby ty baby vìdìly, jak nás drádí, praví mladí kamarád, jemu dive neteèou sliny po bradì.
Matyá sebou vrtí, ale pak, jako by si poruèil, zase se uklidní.
Teï ke krajní babì pøistupuje ruský poddùstojník, labunicky si prohlíí piroky a koneènì si vybírá jeden s tvarohem.
Z piroku se jetì slabì kouøí. Poddùstojník ho polyká natøikrát. Vdycky zamlaská a nakonec si pomalu utírá vousy.

To u nemohl vydret ani starý Matyá. Po pamìti sahá
do splasklého chlebníku a vylovuje z nìho pár dobrých koených rukavic.
Rukavice! ptá se s podivem Matyáùv druh.
Ano, rukavice, praví trochu rozechvìnì Matyá. Na Sibiøi
jsou prý hrozné mrazy. Bez rukavic tam, myslím, nebude mono pracovat... Ale ty piroky...
A starý Matyá, který si nedovede pøedstavit ivot a svìt
bez práce, vstává, jde k jedné z bab a koené rukavice, v nich
chtìl pracovat na Sibiøi, vymìòuje za sedm pirokù
s tvarohem a zavaøeninou, vonících sluneènicovým olejem
a jetì teplých...
Tøi dává kamarádovi, ètyøi si ponechává.
Ale i ze ètvrtého dává nakonec polovinu kamarádovi.
5 DÁRNICE
Ne v Paøíi u Vítìzného oblouku, ne v Praze na Staromìstské
radnici, ne v Berlínì, Øímì a Washingtonì mìli postavit pomník Neznámému vojínovi, který ve svìtové válce poloil ivot. V Dárnici, nedaleko Kyjeva, v mladém sosnovém háji,
mìl by stát tento ohromný pomník a na nìm ve vech øeèech
národù bývalé rakousko-uherské monarchie, Nìmecka
a Turecka by mìlo být vyryto:
VEM NA VÝSTRAHU!
Mráz, hlad, tyfus a jiné choroby tam byly nejlepími spojenci Dohody. V øídkém sosnovém lese nalo smrt tisíce mladých neastných lidí. Jejich tìla ji dávno zpráchnivìla a i
prosté døevìné køíe snad ji zmizely. Synové otcù, eny muù
a otcové dìtí, jejich tìla pohnojila zakrslé sosny, snad si èasem vzpomenou. Avak ti, kteøí pøijdou po nich? Nám slovo

Dárnice nahání hrùzu, tìm, co pøijdou po nás, neøekne u nic!
Lidé stranì rychle a snadno zapomínají!
Voják má cenu, dokud mùe nosit výzbroj, dokud mùe støílet a poslunì vykonávat rozkazy svých nadøízených. Jinak,
jakou má cenu? Ukoøistìná nepøátelská dìla se mohou pøelít, nepøátelských kulometù lze lehce znovu pouít, nepøátelské konì lze dobøe zaøadit i do vlastní armády; ale co
s nepøátelskými vojáky? Je tøeba je krmit, musí nìkde bydlet
a nemohou chodit nazí. A to vechno stojí mnoho penìz,
za nì by se mohlo vyrobit mnoho støeliva, vydrovat armádu
pehù nebo podplatit veøejné mínìní.
Dárnickým zajateckým táborem procházeli témìø vichni
zajatci z jihozápadní a západní fronty. Mnoho divizí tudy prolo. Vechny národnosti, vechna náboenství, vechna politická pøesvìdèení, vechny are rakouských a nìmeckých
armád, vechna povolání. A dárnický reim Èecha jako Nìmce, katolíka jako mohamedána, socialistu jako liberála;·svobodníka jako ikovatele, dìlníka jako továrníka dovedl
pinavou botou pøilápnout do písku. Z bývalých lidských bytostí uèinil zástup ubohých ebrákù, stojících trpìlivì v dlouhé
øadì a èekajících na álek hnusné polévky.
Kamarádi z dárnického høbitova! Stydíme se pøed vámi.
Vae smrt, jí jsme byli svìdky, byla marná, dodnes nepøinesla ádné ovoce. Ale jednou snad to pøece bude!
Srbochorvatùm, Èechoslovákùm a Alsasanùm se v Dárnici
vedlo pøece jen o nìco lépe. Ovem jen tehdy, kdy
se pøihlásili dobrovolnì do ruské armády.
Èechoslovákùm byl vyhrazen barák è. 12. Vypadal jako
ostatní: pína, prach, nízké palandy, malá okénka a u stropu,
spousta ví a jiného hmyzu. Smìnný obchod zde rozvitìjí ne

v jiných barácích. Za kus chleba, tabák nebo vùbec za nìco
k jídlu dávaly se plátì, boty, prádlo.
Dennì pøicházely nové transporty. Scházeli se známí, pøíbuzní i dobøí kamarádi. I otec se synem se zde dosti èasto
seel.
Jednoho dne po pøíchodu nového vìtího transportu zajatcù veel do èeskoslovenského baráku ruský voják v nové
pìkné uniformì s bíloèervenou stukou na èepici. Jeho èervené tváøe nesvìdèily o bídì. Jeho oèi se smály. Nesl s sebou
jakési papíry. Zajatci se na nìho dívali s nedùvìrou. Vìdìli,
e je to èeskoslovenský dobrovolník, který pøiel agitovat pro
vstup do dobrovolnické èeské armády. Agitátor zachovával
klid. Vylezl si na palandu a èekal tak dlouho, a se hluk utiil.
Bratøi, nìco vám pøeètu, øekl potom hlasem pevným a sympatickým.
Vichni byli zvìdaví. Témìø ani nedýchali. Tu dobrovolec
pomalu, s dobrým pøízvukem a vroucím hlasem jal
se pøedèítati Horkého výzvu Teï, anebo nikdy!
Lahodný zvuk hlasu pøedèítajícího, vánivá a strhující slova
výzvy, podivné prostøedí a neoèekávanost - to vechno pùsobilo jako silný úder. Lidé, kteøí pøed nìkolika dny zachránili
své holé ivoty, hladoví, nemocní, pinaví, zoufalí, sáli nyní slova
o porobì národa, o slavné historii, o jasné budoucnosti,
o národní povinnosti a dìjinné chvíli, která se ji nikdy nevrátí, o osobní obìti... Teï, nebo nikdy! Jako by leták byl evangeliem a pøedèítající dobrovolec novým apotolem...
V oèích poníených ebrákù, kteøí u nemají naè se tìit,
leda na álek páchnoucí polévky, jejich nejvìtím majetkem
byl rozbitý vojenský plá, se zaíhaly ohýnky nadení...

I z chudákù se dá zbohatnout. Bohatli nìkteøí i z dárnických
ebrákù!
Bratr Hudec mnoho mìsícù agitoval v Dárnici pro vstup
do armády, ale sám neel.
Bratr Procházka nosil na èepici èervenobílou stuku, buil
jiným do svìdomí a pøitom prodával zajatcùm tabák. Vydìlával na kadém balíèku plných sto procent.
Bratr Hart, který také nosil bíloèervenou stuku, postavil si
v jednom baráku primitivní kuchyò a vyvaøoval. Jídla byla výborná a platily se za nì stralivé peníze, vlastnì celé jmìní
nebo obìd stál plá, a nebyl snad plá tehdy pro jeho
majitele celé jmìní? Bratr Hart vydìlával dvì stì procent
a snad i víc!
Vùnì z jeho kuchynì vydraïovala k ílenství. Kolik lidí pro
tu vùni okradlo kamaráda, kdy u nemìli co prodat!
Z Dárnice èasto vyjídìly transporty zajatcù na Sibiø. Posílali tam nejvíce Nìmce, Maïary a Turky. Èechy a vùbec Slovany posílali radìji kopat na frontu zákopy nebo na Murmaò
stavìt eleznici, co bylo jetì horí peklo ne fronta.
Starý Matyá se belhal k vlaku, který mìl transport odvézt
na Sibiø. Matyá onemocnìl a slabostí se sotva drel
na nohou. Louèil se s mladým hochem, kterého zdobila bíloèervená stuka.
Hochu, kdyby mi nebylo u tolik let a kdybych byl zdráv, nejel
bych na Sibiø, ale el bych s tebou...
Vím, øekl dobrovolec a vtiskl do rukou starého nemocného kamaráda, který mohl být jeho otcem, zbytek svého chleba.
Já budu jíst knedlíky, ale ty moná bude mít hlad... pravil.

Jednoho dne odcházel z Dárnice zástup dobrovolníkù k náhradnímu praporu do Borispolu. Byl to podivný prùvod: pøed
a vzadu lo nìkolik vojákù s nasazenými bodly, dlouhými
a tenkými jako obrovské jehly, a mezi nimi nìkolik dobrovolcù, obleèených v cáry, pinavých, bez prádla:a bosých... Prùvod pøipomínal transporty ruských vìzòù na Sibiø.
Jenome tito lidé zpívali, vesele zpívali! li znovu do války a zpívali!...
6 BORISPOL
Dvì øady v zemi ukrytých zemljanek a mezi nimi to byl vlastnì celý vojenský tábor borispolský. Na jiní stranì cvièitì la
silnice a za ní na malém návrí se podle vìtru otáèely dva
nebo tøi vìtrné mlýny...
Od rána do veèera pochodovaly po borispolském cvièiti
roty ruských vojákù. Mìli dlouhé plátì, sahající skoro a
k zemi, dìlali dlouhé a pomalé kroky, nad hlavami se jim leskly dlouhé a pièaté bodáky. Vojáci mìli dlouhé a husté brady
a zpívali jetì delí a táhlejí písnì. Jeden vdy pøedzpìvoval
a ostatní po nìm opakovali váným, mohutným a trochu teskným sborem:
Vyel mesjac zolotinkij, vyel zolotoj...
To byl záloní prapor ruského pìího pluku èíslo sto a nìkolik.
V borispolských zemljankách vak ili jetì jiní vojáci. Mìli
tenké zelené anglické plátì, prunìjí krok a tíhlejí tìla.
Jejich èapky byly ozdobeny bíloèervenými stukami. Povely
mìli ruské, po ruském zpùsobu cvièili, rutí dùstojníci jim veleli. Ale jejich písnì byly jiné, mìly jiné tempo a vojáci jiné
hlasy. Vyí, veselejí, mladí.

To byli vojáci prvního záloního praporu èeskoslovenské
dobrovolnické brigády.
Slunce ji zapadlo. Zanechalo po sobì na obloze sytì rudý
pruh, v jeho záøi se chvìlo nìkolik mladých bøíz. Na sklizeném
poli, jeho konce splývaly s obzorem, se páslo spokojenì stádo ovcí. Hlídal je starý dobrovolec a pomáhal mu èerný ovèácký pes. Vìtrné mlýny línì otáèely svými køídly. Mlely naprázdno.
Pøicházel zástup nových dobrovolcù. Byli bosí, rozedraní
a podobali se spíe ebrákùm ne novým bojovníkùm. Pravda, pøed táborem se seøadili, na komando vykroèili
a zanotovali jakousi vlasteneckou pochodovou píseò. Ale
copak je mono bosým lidem zpívat si do kroku?
Jejich zpìv ovem vyvolal rozruch v táboøe. Pøed zemljanky
vylézali dobrovolci a vidouce posilu, bìeli jí vstøíc.
Kdy se noví dobrovolci postavili doprostøed cvièitì,
ve chvíli byli obklopeni starými dobrovolníky. A nyní otázkám
nebylo konce.
Je tu nìkdo od Jaromìøe?
Od Berouna?
Od Kromìøíe?
Od osmadvacátých?
Od Smutných bratøí?
Nazdar, Pepíku!
Tìbùh, Tondo!
Známí se objímali, líbali. Vyprávìní, dotazy, vzpomínky, vtipy. A jinde dojemné kamarádské shledání. A kdesi se slzami
v oèích se vítají dva bratøi!

Novì pøíchozí byli zavedeni do zvlátního baráku. Dokud
nebyli pøevleèeni a umyti, nebylo radno je pustit mezi dobrovolce.
V osm hodin se ozval táborem melodický zvuk vojenské trubky. Provìrka.
Do baráku v celé své poddùstojnické dùleitosti vstoupil desátník, jemu byli noví dobrovolci svìøeni, a hlasem, který nesnesl odporu, rozkázal, aby se vichni postavili do dvou soubìných øad. Potom stále stejným hlasem vyvolával jednotlivá jména a vyvolaný slùvkem zde mìl prokázat svou pøítomnost. Co na tom, e nìkolik se jich hlásilo jetì slùvkem
hier...
Po ukonèení toho dùleitého aktu desátník zanotoval pìkným muným hlasem carskou hymnu. Jenom málo nových dobrovolcù zpívalo s sebou, nebo málokdo ji znal, zato kdy
po ukonèení carské hymny desátník spustil Kde domov mùj?,
zachvívala se zemljanka v základech.
Nìkterým vlhly oèi, jiným pøebìhl mráz po zádech; byli dojati.
Takto se ilo v Borispolu: ráno èaj, pak cvièení, v poledne
obìd, pak hodina odpoèinku, potom zase cvièení a
do soumraku; k veèeøi èaj, kolik kdo chtìl. V osm hodin provìrka a potom dlouhá noc.
Èetaø Suchochleb, který mìl stále dost penìz, kupoval si
dennì noviny. Kdy je pøeèetl, pùjèoval je jiným, take i Borispolská zemljanka è. 1 mìla spojení se svìtem. Jídla bylo málo,
tabáku jetì ménì; rubl pøedstavoval jmìní, je vzbuzovalo
závist. Zato víry bylo mnoho a jetì více plánù do budoucnosti.
Také ví a blech bylo mnoho.

Noci v borispolských zemljankách nemìly konce, proto
se vojáci nesnaili brzy usínat. Kamarádi leeli zpravidla vedle
sebe a dlouho do noci si vyprávìli, vlastnì snili nahlas. Oh,
jaký to bude krásný ivot, a se vrátí do osvobozené vlasti,
jak si jich budou vichni váit, jak pomstí vechny køivdy, které zùstaly nepomstìny, jak zaøídí jiný a lepí poøádek...
Nad zemljankami skuèela vichøice.
Hoi snili a snili. Ti, kteøí se nedovedli nikomu svìøit, chytali
pøi blikajících lampièkách vi.
V celku pobyt v Borispolu nebyl idylou. Kdy uhodily mrazy,
bylo opravdu zle. Letní plátì neuchránily pøed zimou, prkna,
na kterých se spalo, nejene byla tvrdá, ale propoutìla i chlad
od zemì. Ètyøi ohromné hlinìné pece také nemohly vytopit
celou zemljanku.
Mnozí dobrovolci ztráceli z podvýivy po západu slunce zrak.
Musili být vodìni jako slepci. Jiní onemocnìli ledvinovou chorobou od dlouhé zimy a v noci stále vycházeli do mrazu
a snìhu vykonat svou potøebu, take noc pro nì nebyla odpoèinkem.
Mìsíèní plat dobrovolcù èinil 75 kopejek. Místo mýdla, tabáku a èásti cukru dostával voják rovnì peníze, ale pøesto
celkový old èinil za mìsíc jen rubl a sedm kopejek.
Za takovou èástku se dalo koupit pouze ètvrt kilogramu salámu, tøi housky, dva balíèky tabáku a papírky na cigarety. Zápalky se povaovaly za veliký pøepych. Dùstojníci, vìtinou
Rusové, ili v soukromých bytech v mìsteèku a tam u se dalo
leccos sehnat, co zaplailo nudu.
Jednou z veèera se roznesla zemljankou è. 1 pøíjemná, pronikavá vùnì. Taková, e se mnohým sbíhaly v ústech sliny.

Jedni hádali, e je to zvìøina, druzí se domnívali, e je to telecí peèenì. Vichni se seskupili okolo peci, z ní vùnì vycházela.
Bratr iroký obèas z ní vytáhl velký starý pekáè, na nìm
se opékal øádný kus masa. Cibulka se na nìm kvaøila a její
známá vùnì pøipomínala mnohým domov.
Brzy zaèala hostina. Bratr iroký øezal maso na kousky
a kladl je kamarádùm na skrojky chleba.
Povìz, iroký, jaká je to peèenì?
ral bys, ale u není! smál se liácky iroký.
Kdes to ukradl?
iroký se jen usmíval, ale neodpovídal.
Neukradl to, ale lacino koupil, øekl jiný, jemu v hrál tý
úsmìv jako irokému.
Vtom zaèal nìkdo napodobovat tìkot psa a vem bylo
hned jasno, jakou peèeni bratr iroký svým kamarádùm pøipravil...
Od té doby se potulovalo po táboøe psù stále ménì.
7 REVOLUCE
Ten den zaèínal jako kadý jiný. Ráno budíèek, pak cesta
snìhovými závìjemi pro horkou vodu na èaj, v sedm hodin
cvièení.
A pøece, jak zvlátní to byl den! ádný se mu u nikdy vyrovná!
Kdy pøi cvièení byla dána první pøestávka, vem bylo nápadné, e dùstojníci mají hlavy pohromadì a o èemsi horlivì
rozprávìjí. Mustvo jako jindy kouøilo cigarety, sem tam nìkdo udìlal vtip. Nìkteøí si ohrnovali límce u pláù a støásali
do snìhu vyplaené blechy. Hovor dùstojníkù byl sice pode-

zøelý, ale nejpravdìpodobnìjí vysvìtlení nael Josef Kubricht:
Páni dùstojníci strávili asi vèera velmi pøíjemnou noc!...
O druhé pøestávce pøinesl rotmistr ára od dùstojníkù senzaèní zprávu. Prý se v Petrohradì dìje nìco velmi váného.
Snad revoluce...
Revoluce?
Nikdy nebyl oèekáván konec cvièení s takovou netrpìlivostí jako toho dne. Jak hloupé je dìlat ve snìhu pùlobraty doprava nebo doleva nebo lapat na místì, kdy v Petrohradì
je snad revoluce!
Po obìdì se zpráva potvrdila. V zemljankách to huèelo jako
v úlech. Hluk, debaty, zpìv, stálé pøecházení. Poslední kopejky mìly být obìtovány za noviny, ale kde je sebrat, kdy vechny byly vyprodány? Nìkomu se podaøilo vypùjèit si nìkde výtisk Kyjevské mysli. Musil èíst nahlas, musil køièet, protoe
vichni chtìli slyet kadé slùvko.
Tak u i na ruského cara dolo, øekl s jistou dávkou smutku èetaø Suchochleb.
A ije revoluce! vykøikl hned nato Vaek Lébl, který se Suchochlebem neil právì v nejpøáteltìjím styku.
A ije revoluce! ozvalo se více hlasù, ale vìtina si jetì
nedovedla pøedstavit, co to znamená.
Dejme Frantovi hobla! zvolal Ferda Ptáèek.
Toto byla pravá slova v pravou chvíli. Hobl se dával z radosti
a bujnosti. Dva nejblií vzali do práce Frantu Drápelu, jeden
za nohy, druhý za ramena...
Tak to zaèalo. Vichni si dávají navzájem hobla, smìjí se,
zpívají, køièí...
Je revoluce!

Kdosi pøiel se zprávou, e se rutí vojáci zdobí rudými stukami.
Rudá je barva revoluce. Je nutno se ozdobit rudými stukami. Kde je vak sehnat? Snad se nìkde najde jetì z domova
èervený kapesník! A nenajde-li se, lze pøece lehce udìlat
èervenou stuku z bíloèervené!
V pùlhodince celý batalión byl ozdoben rudými stukami.
Jaká je píseò revoluce?
Marseillaisa samozøejmì! Jaká jiná! Kdosi zná francouzsky první sloku.
Toho dne se místo cvièení vojáci uèili Marseillaisu.
Plukovník Makarov, velitel záloního praporu toho dne povaoval za vhodné zajít mezi vojáky do pinavých zemljanek.
Dosud ho v nich nikdo nevidìl.
Dokonce i on mìl na prsou pøipevnìnou rudou stuku! Je
revoluce. Dìjí se divy!
Pøila zpráva, e vojska kyjevské posádky uspoøádají velkou manifestaci.
Ne, Èechoslováci na té manifestaci nesmìjí chybìt!
V rotách to huèelo:
Vichni pùjdeme!
Rozvánìjím dalo mnoho práce vysvìtlit nadencùm, e
to není moné. Záloní prapor nemá pojízdné kuchynì,
v Kyjevì nejsou ubikace pro tolik vojákù a pak - není rozkaz.
A revoluce není pøece anarchie... Nakonec bylo usneseno
vyslat z kadé roty deputaci deseti vojákù.
Snad jetì ádný kolektiv nevybíral tak peèlivì deputaci jako
borispolský záloní prapor. Musili to být vojáci urostlí, statní
a pøíkladnì dobøí kamarádi. Ostatní jim pùjèili nejlepí èásti

ze svých uniforem, jen aby se Èechoslováci o takovém svátku vytáhli.
A zatímco celý Kyjev manifestoval pro revoluci,:v malinkém
a bezvýznamném Borispolu improvizovali v miniaturním mìøítku nìco podobného Èechoslováci. Uspoøádali slavnostní
prùvod mìsteèkem. Kapela hrála, vojáci zpívali. Lidé vybíhali
z chat, vítali vojáky, mávali átky, vyvolávali hesla, smáli se.
Svoboda!
Poprvé od nepamìti znìla Borispolem ohnivá revoluèní
hymna, Marseillaisa. Lidé si nabírali do plic více vzduchu aby
mohli hlasitìji vykøiknout.
Svoboda!
V Borispolu, jako v celém obrovském Rusku, se slavi1 svátek nejslavnìjí.
Svoboda!
8 NA FRONTU
Bobrujsk je dnes veliké mìsto v Bìloruské sovìtské socialistické republice. V roce 1917 bylo to jen nepatrné pinavé
mìsteèko s mnoha kostely, biografem a starou pevností, vypínající se nad øekou Berezinou, v jejích vodách se pøed sto
lety karedì vykoupala vojska Napoleonova... Mìsto leelo
ji v pøífrontovém pásmu a je nasnadì si pøedstavit, jak asi
bylo pøecpáno vojskem vech zbraní: autokolonami, pìchotou dìlostøelci, kavalérií, velikými sanitními sbory, dokonce
i zvlátní trestní rotou, skládající se z nejrùznìjích provinilcù.
Sem blíe k frontì, pøestìhovali z Borispolu záloní prapor
dobrovolcù.

Nejvyí autoritou ve mìstì byl sovìt vojákù, dìlníku a rolníkù. Jeho jednatelem byl støelec Hrèek od 1. roty záloního
praporu.
Jaký to byl tehdy ivot! Mítinky, schùze, øeèi, písnì! Svoboda! Byly krásné jarní dny. Od Bereziny vanul jetì chladný vítr,
ale v bøezovém háji na starých valech, kam pøicházela rozkoná dìvèata, nikdo si naò ani nevzpomnìl.
Jak krásný to byl èas! Slunce, jaro, láska a svoboda!
Jednoho dne nastal konec: vìtina dobrovolcù odjídìla
na frontu...
Ulicemi hømìly známé písnì, nejvíce Marseillaisa a Rudý
prapor. Z domù vlály prapory, vude samé prapory: rudé, bíloèervené i èerné s rudým kalichem.
Hustým palírem, ivì pozdravováni, jdou dobrovolci. Hudba jim hraje. Jdou vesele jako praví dobrovolci. Jejich krok je
øízný, smìjí se na vechny strany, posílají vzduné polibky, ale
jejich mylenky, které jdou s nimi, nejsou tak pøíli veselé...
Znovu na frontu. Kdo ví co vechno bude?...
Døíve ne se nastoupilo do vagónù, uspoøádal místní sovìt
tábor lidu. Mluvili Èei i Rusové, vojáci i civilisté. Jaká to záplava slov o svobodì, bratrství, o cti, povinnostech, nejvíce
o boji do poslední kapky krve...
Soudruzi, konèil svou øeè pøedseda místního sovìtu, my
za vai a vy za nai svobodu. Na frontì na shledanou!
Na shledanou! volali dobrovolci, ale ádný z nich se s nikým z Bobrujských na frontì neshledal...
Vlak se pomalu plazil na jih. A do Saren. Na cestì potkávali dobrovolci mnoho vlakù jedoucích od fronty, plných vojákù vech zbraní. Prý jsou to nemocní a ranìní, ale kadý vo-

ják hned na první pohled poznal, e jsou to vlastnì u1ejváci,
dezertéøi a simulanti.
Jaké je to na frontì? ptají se Èechoslováci svých ruských
kamarádù.
Napleva, odpovídá jeden jako druhý.
Dlouhý vlak Èechoslovákù vude vzbuzuje pozornost.
Vy jedete na frontu? diví se Rusové. My odtamtud utíkáme. Máme svobodu!
Je tøeba jít proti Nìmcùm, namítali dobrovolci. Proti dùstojníkùm, statkáøùm a buroustùm je tøeba jít, tvrdí dezertéøi
a nièím se nedají pøesvìdèit...
Èechoslováci vìsí hlavy. Takhle si svùj pøíchod na frontu nepøedstavovali!
K veèeru zastavil vlak v prvé halièské stanici. Dobrovolcù
se zmocnilo rozechvìní. Opìt tedy na rakouské pùdì, ale tentokráte ne jako rakoutí vojáci, nýbr jako dobrovolci èeskoslovenské armády, rakoutí vlastizrádci...
Vechno vystoupilo z vagónù. Nìkdo promluvil dojemnou
pøíleitostnou øeè a po ní celý prapor zazpíval hymnu Kde domov mùj.
Co citu, co víry, co touhy dovedli vojáci vloit do prostých
slov této písnì!
Pøed eleznièním stráním domkem sedìl hlídaè. Jedl chléb
a pøikrajoval k nìmu slaninu. Pozoroval výjev, ale nerozumìl
mu.
Vèera sem pøijel také tak dlouhý vlak plný vojákù. Také mìli
mítink. Vojáci vak prohlásili, e pøes hranice nepojedou,
a také nejeli. A tito zde? Sami se dobrovolnì enou na frontu!
Teï, kdy je svoboda... Vichni ostatní odcházejí...

Vlak s Èechoslováky se hnul kupøedu. eleznièní stráník
s pootevøenými ústy se dlouho díval za vlakem. Nerozumìl.
Po rovných polích pokládají se dlouhé èerné stíny. Z lokomotivy
prí chumáèe havých jisker. Ve výi krákají vrány. Brzy bude
noc.
V srdcích dobrovolcù je svatveèer. Vírou pøetékají jejich srdce.
Èím více se blíili k frontì, tím nevraivìji se na nì dívali rutí
vojáci.
Co zde chcete? My chceme mír, a vy válku!
Dobrovolci s ruskými vojáky polemizovali; bude-li Rusko poraeno, uèiní si Nìmci z Ruska svou kolonii a bude
po svobodì. Nejdøíve je tøeba Nìmce porazit.
Udìláme i v Nìmecku revoluci! øíkali na to Rusové.
V dálce u bylo slyet dìla. Ve vzduchu se obèas objevil
aeroplán s nìmeckými èernými køíi.
Tak pøece je jetì nìkdo na frontì! utìovali se dobrovolci.
Byly to kapky útìchy do moøe pochybností.
Pøece není moné, aby se jejich nádherný sen rozplynul ,
jako kouø. Pøece jejich vìc je spravedlivá! Pøece není mono
aby jejich odhodlání a jejich víra byly marné! Zvítìzí Nìmci?
Pøelejí se jako velká moøská vlna pøes vechno nenìmecké
a udusí, utlaèí a pohltí vechno? Ruská fronta taje jako sníh
na jarním slunci. Najde se nìkdo, kdo toto tání zastaví?
Budou to Èechoslováci?
9 ZBOROV
Jetì je trochu vidìt, ale za chvíli bude tma. Na západì
se poslední zbytek èervánkù mìní v kobaltovou modø. V koutì

jezernského høbitova stojí mladý topol, jeho listy se chvìjí
v slabém veèerním vìtru. Za toho barevného veèera a okolo
toho mladého topolu li dobrovolci na frontu. Jejich srdce
se tak trochu podobala listùm mladého topolu.
Dobrovolci opoutìli Jezernou a odcházeli na frontu vymìnit nespolehlivé ruské pluky. Úkol, který jim byl svìøen, byl nemalý: zahájit nástup a dát tak pøíklad celé obrovské ruské
armádì.
Hudba hraje øízný pochod. Pikola má sólo, je veselá, rozpustilá, jako by hrála do tance a jako by nablízku nebyl høbitov s mladým topolem, jeho listy se chvìjí. Vojáci jdou sviným krokem, aè jejich výzbroj není právì lehká. Nemluví mnoho, nebo je-li hlava pøeplnìna mylenkami, ústa nikdy nenacházejí slov.
U se docela setmìlo. Hudba se ji dávno vrátila
do Jezerné k tábu, na frontì jí není zapotøebí. Ve tmì
se stává pochod nestejnomìrným, ponìkud tajemným. Plynové masky naráejí o lopatky a kotlíky.
Podle jasných raket, vzlétajících prudce do výe a zvolna
se spoutìjících k zemi, lze tuit, kudy se asi táhne fronta.
Kdesi línì zaøehtal kulomet; pak nìkde explodoval ruèní granát.
Velitel dává rozkaz, aby se roty zastavily. Krátký oddech.
Vojáci uléhají na pokraji cesty a zapalují si cigarety. Dùstojníci s nìkolika vojáky odcházejí do zákopù, aby je pøevzali
od ruských plukù.
Zákopy nali dobrovolci v prabídném stavu. Vojáci, kteøí
v nich a dosud byli, pomýleli u jen na mír a ne na vojnu.
První povinností tedy bylo dát zákopy do poøádku. To trvalo
nìkolik dní. Zatím nepøítel zpozoroval, e v ruských zákopech

nastala zmìna, a zvýil ostraitost. Jeho hlídky, které byly výbornì zastøíleny, míøily na kadý cíl. Dennì byly u kadé roty
ztráty.
Dobrovolci zpoèátku mlèeli, ale pozdìji jim to bylo hloupé:
Tohle pøece nemá smysl. Chceme nastupovat, a ne se tady
dát postøílet...
Kdy reptání rostlo, seel se brigádní komitét, sloený z volených zástupcù. Dùstojník, èlen tohoto výboru, ádal, aby velitelství odvolalo dobrovolecké èásti z fronty, a zdùvodòoval
to tím, e vojsko není dostateènì vyzbrojeno. Ruské èásti, navazující na dobrovoleckou brigádu, také nejsou prý dostateènì spolehlivé, a tak místo úspìchu mùe pøijít debakl. Zástupci
mustva vak prohlásili:
Jsme zde proto, abychom nastupovali. Proto èím døív pùjdeme do nástupu, tím lépe!
Zítra!
Toto slovo visí ve vzduchu, jde od úst k ústùm, je na vech
oèích. Zítra, koneènì zítra! Zítra se bude nastupovat!
Zítra ukáeme svìtu, kdo jsou Èechoslováci! Zítra potomci
slavných husitù ukáí se hodni svých pøedkù a rozdrtí Nìmce.
Zítøejím vítìzstvím se vzpamatuje velká ruská armáda... Zítra bude zahájena nejslavnìjí a koneèná ruská ofenzíva!...
Zítra!
Je teplý, tichý veèer. Na obloze se objevují první hvìzdy. Voní
tráva. Konì se svázanýma pøedníma nohama se klidnì pasou. Z polních kuchyní se jetì trochu kouøí. V dálce kdosi hraje
na harmoniku.
Dobrovolci se ukládají k spánku. Ani teï, nìkolik hodin pøed
velkým dnem, neopoutí je víra. Ale jejich srdce jsou malá,
tak malá jako zrnka maku.

Moná e tì zítra zabijí. Nic u neuvidí, nic u neuslyí, nic
tì ji nerozveselí. Moná e zítra skonèí tvùj velkolepý sen
o osvobození národa... Moná e osud ti bude pøíznivý a e
zítøek bude tvým nejslavnìjím dnem... Maminko, snad
se v tuto chvíli na mne dívá. Zítra stùj pøi mnì, zítra ochraòuj
své dítì... Anièko, kdybys tu byla a já tì mohl na pøivinout
k srdci...
Na trávu padá støíbrná rosa, údolím se táhne hustá bílá mlha.
Je cítit kouø z hasnoucích ohòù. Kdesi v dálce øehtá kùò a kvílí
harmonika.
Zítra!
Na okraji spojovacího zákopu stojí pøipravena rota. Artilerie bije ji nìkolik hodin. Je horko, tøeba není jetì devìt hodin. Vojáci si rozpínají blùzy. K boji jdou nalehko, jen puka,
patrony, chlebník, v nìm místo chleba jsou granáty, lopatka
a plynová maska. V rozèilení dokuøují zbytky cigaret. Velitel
prohlíí plánek nástupu. Telefonista bez èepice se sluchátky
na uích je skrèen v malém dolíku a dívá se na velitele.
Tondo, dnes budeme mít zase rakouské cigarety! tìí
se Titìra.
Copak cigarety, ale konzervy! praví Trojan, který si nemohl vynachválit machorku.
Teï se ozval telefon. Písklavé:
Ta-ta-tá-ta...
Telefonista spíe oèima ne rukou dává veliteli znamení. Velitel i vojáci vìdí, co to znamená. Poruèík vytahuje z taky nagan, tìkou sluební pistoli.
Hoi, tak do toho!...
Jeho hlas je pevný, ale to není rozkaz, nebo zde není tøeba
rozkazu, je to jen znamení, e se má u zaèít.

Rota se dává do pohybu. Napøed se jde zvolna zákopem,
kdy se vojáci náleitì roztáhli, velitel se vyvihl na povrch a v
okamiku za ním vichni ostatní.
A u to jde. Dìla hømí, kulomety tøetí, èpí dým. Slunce praí. Vojáci bìí, padají, zase vstávají a zase bìí. Kobylka, Talián, Skácel zùstali leet. Nikdy u nevstanou... Ale ostatní letí.
Teï u nikde nic není. Není boha, není matky, není milého
dìvèete. Je jen boj. ivot a smrt jdou vedle sebe...
Slunce praí, duní dìla, èpí dým a kulomety tøetí. Nejvíce
ten, proti nìmu nastupuje rota. Ale u z levého boku
se k nìmu plíí jeden odválivec. Teï se vztyèuje a vrhá naò
bombu...
Exploze, a kulomet umlká !
Hurá!... Hurá!...
A rota opìt letí kupøedu...
První nepøátelské zákopy jsou dobyty.
Pak druhé a tøetí...
Zajatci - a je jich mnoho - jsou vìtinou Èei. Slyí èeský
hovor a nemohou rychle pochopit, co se s nimi dìje. Zachránili si ivot - to je naplòuje radostí, byli zajati Èechy, tøeba
v ruských uniformách - to je naplòuje údivem. Rádi
se podrobují rozkazu a vdy dva berou do stanového plátna
tìce ranìného a odnáejí ho dozadu.
Jeden zajatý dùstojník, mladièký fähnrich, vak protestuje:
Jsem dùstojník a mnì nepøísluí...
Ponese nebo neponese?... zaøval na nìj dobrovolec,
jemu kadá minuta byla drahá.
Mnì nepøísluí...
Ale nedoøekl. Dobrovolec ze vzdálenosti jednoho metru vpálil mu kulku do hlavy.

Mladièký fähnrich byl také Èech. Z Plznì. V náprsní kapse
mìl podobenku matèinu. Stará paní mìla na fotografii takový laskavý, mateøský úsmìv...
A zase byl krásný, tichý letní veèer. Zase kouøilo z polních
kuchyní, zase vonìla káva, zase øehtali konì a zase v dálce
kdosi hrál na harmoniku.
U bylo po boji.
Vude, i na frontì, bylo ticho.
Vítìzové v úlabinì cecovského potoka rozdìlávali ohnì
a na nich si vaøili kávu z ukoøistìných konzerv. Kouøili ukoøistìné cigarety a pili rakouský rum.
Hvìzdy nemìly tolik lesku jako oèi bojovníkù!
Jejich víra nebyla marná. Zvítìzili. Slavnì zvítìzili. Teï u to
pùjde hravì: Nejdøív Lvov, pak Pøemyl, Krakov, Moravská
Ostrava... Celá ruská fronta se rozhoupá, vechno se to hne
na západ...
Umdleným bojovníkùm se zavíraly oèi. Nejkrásnìjí sen sestupoval do jejich mysli.
Tráva vlhla rosou. Nastávala noc, jaká mùe být jen jednou
v ivotì.
koda vás, dobøí kamarádi, kteøí jste dnes padli. Vae rozbitá tìla, pøikrytá plachtami, leí v dlouhé øadì tam na stráni.
Ale vá vèerejí sen se vyplnil. Zvítìzili jsme!
10 ÚSTUP
Po nìkolika detivých dnech, které dobrovolníci strávili pod
stany v øídkém dubovém lese, koneènì vysvitlo slunce a s ním
vzrostly nové nadìje. Tìch nìkolik detivých dní bylo ostatnì
pro dobrovolce tìkou zkoukou: podle toho, jak pøicházely

zprávy, zdálo se èím dál tím více, e zborovské vítìzství nebude ruskou armádou vyuito.
Toho dne, kdy se zase objevilo slunce, hned zrána poèala
silná dìlostøelecká pøestøelka. Od fronty se neslo nepøetrité
zlovìstné dunìní. Dobrovolci se dívali smìrem k frontì. Co
se tam asi dìje? Dùstojnický sluha Klíma, který byl vdy
o vem dobøe informován, ujioval, e to je jen dìlostøelecká pøíprava k nástupu ruských vojsk. Jednotlivci vylézali
na støechy chat a na stromy, aby nìco uvidìli.
Dìlostøelba stále zesilovala. K polednímu vyvrcholila. Pak
slábla. Nìkdo pøinesl zprávu, e Rusové nastupují a e v jejich
rukou jsou ji tøi linie nepøátelských opevnìní...Krátce potom
dìlostøelba znovu oivla, avak zdálo se, e je ponìkud blíe
ne prve...
A zase se nael nìkdo, kdo to dovedl vysvìtlit. Rusové prý
úmyslnì otevøeli Nìmcùm frontu! Pustí je hodnì daleko, zatím je kozáci obejdou a pak rozdrtí...
Bylo dost optimistù, kteøí se u teï radovali z poráky Nìmcù, ale více bylo tìch, kteøí takovým øeèem mnoho nevìøili.
Ticho na frontì bylo jaksi pøíli podezøelé!
Co zde budeme dìlat, pøijdou-li sem Nìmci? ptaly se oèi
ménì stateèných.
Oh, kdyby dobrovolníci byli vìdìli, e moskevský pluk, sloený výhradnì z bývalých carských policistù, odeel z fronty,
zanechav zákopy zcela prázdné... Kdyby byli vìdìli, e Nìmci toho vyuili a vnikli snadno nejménì patnáct kilometrù
do týlu...
K veèeru støelba utichla úplnì. Jednotlivé výstøely, které
se jetì tu a tam ozvaly, byly vak velmi blízko a nìkterým
se zdálo, e jsou u vlastnì v týlu fronty. Teoriím obchvatu vìøil ji jen desátník ídek, nenapravitelný optimista. Bylo vidìt,

jak od fronty ujídí dìlostøelectvo, nekoneèné øady vojenských
povozù i jak v nespoøádaných houfech ustupují rùzné vojenské èásti.
Zkuení vojáci vìdìli, co to znamená, a zmocòoval se jich
nepokoj.
Také velitel byl netrpìlivý. Mluvil sice stále jetì nìco o obchvatu a o tom, e v Jezerné jsou pøipraveny tøi divize kozákù, ale bylo pøíli prùhledné, e tomu sám nevìøí.
Potom pøijel tryskem na koni zvlátní posel. Podal veliteli
jakési hláení, a hned potom byl dán rozkaz k odchodu.
Kam? Nikdo nevìdìl.
Zatím nad frontou zazáøily èervánky a nad smutným krajem
se snesl soumrak.
Dobrovolecké pluky pochodovaly zcela tie, nikomu nebylo do øeèi ani do zpìvu jako jindy. Po pùlhodinové cestì
se skuteènì setkali s kozáky, zabajkalskými kozáky. Byli to
Mongolové nízkých postav, èerných, ikmých, pichlavých oèí
s ohromnou kticí èerných vlasù, koketnì vyènívajících zpod
èepice. Mìli luté výloky a luté lampasy. Jeli na chlupatých
koních velmi tie a v polotmì vypadali tajemnì.
e by Zabajkalci zastavili Nìmce?
Noc byla velmi teplá. Tìla, obtíená výzbrojí, se potila. lo
se tím obtínìji, ponìvad vichni tuili, e se ustupuje.
V dálce svítily poáry, od nich nebe dostalo rùový nádech.
Obèas se ozvala ohluující rána. To Rusové vyhazoval
do vzduchu munièní skladitì... Pod temným plátìm dìlo
cosi tajemného. Nebylo nic vidìt, ale kadý tuil, e vechno
je v pohybu, e vechno se kamsi valí: lidé, zvíøata, stroje. Celá
fronta se dostala do pohybu... Tajemné ticho bylo pøi tom nejstranìjí!

Dobrovolci li, nemluvíce, jako lidé nesoucí pokornì své
tìké bøímì.
K ránu byl dán odpoèinek ve vesnièce Hostaovce, rozloené pod mírným kopcem. Vojáci, unavení dlouhým noèním
pochodem, usínali, kde se to jen dalo.
Ne se rozednilo a ne kuchynì pøipravily vodu na èaj, naplnila se vesnice spoustou vojska, nikým neovládaného. Kdosi pøiel na mylenku uspoøádat tábor lidu. Mluvili dùstojníci
i vojáci. Vysvìtlovali, uproovali, zaklínali vojáky aby dále neustupovali, aby se znovu postavili proti nepøíteli a chránili svobodu revoluèního Ruska. Odpovídalo jim hrobové ticho. Poslední øeèník vyzval ty, kdo jsou ochotni poslechnout vojenských rozkazù, aby se postavili na stranu. Vystoupili ètyøi vojáci...
Vtom na návrí za vesnicí se ozvalo nìkolik výstøelù z puek.
Nìmci! vykøikl kdosi.
Ten výkøik staèil, aby nastal zbìsilý útìk. Panika. Nikdo nevydával rozkazy, a kdyby se i byl nìkdo tak odváný vyskytl,
nikdo by .ho nebyl poslechl! Pìchota, jízda, dìlostøelectvo,
vechno zoufale hledalo východ z vesnice. Padali lidé i zvíøata.
Vojáci odhazovali výzbroj a vechno, co vadilo v rychlém útìku. Nebylo velitelù, nebylo armády, byl jen neovládaný houf
lidí, z nich kadý se chtìl zachránit buï co bud...
Pod dìlem øítícím se z kopce padl kùò; dìlo ho rozmaèkalo
na kai. Jinde dìlostøelci pøeøezávali postraòky a sedali
na konì. O dìla se nestarali.
Nad vesnièkou zaøehtaly nìmecké kulomety.
Vechno utíkalo smìrem k Jezerné, v ní se stýkaly vechny artérie velkého úseku fronty. Kromì tábù byly tam obrov-

ské sklady mouky, cukru, konzerv, sena, ovsa, veliké autoparky, hory dìlostøeleckých nábojù. táby spoléhaly, e
se najisto podaøí pøed Jezernou nepøátelský nástup zastavit,
dokud se hlavní sklady nevystìhují.
Události se tìmto výpoètùm vysmály...
Granáty u padaly pøímo do Jezerné. Skladitì hoøela, vysoké sloupy dýmu se dotýkaly nebes. Hoøelo seno, cukr, benzín, mouka, chleba, maso. Vechno hoøelo, ze veho se valil
dým. Vojáci se poutìjí do drancování. Zahazují poslední èásti
výzbroje a ovìují se slaninou, chlebem, konzervami.
Na nádraí je pøipraven vlak urèený k evakuaci nejcennìjích vìcí. Vojáci s køikem a nadávkami vyhazují z vagónù
vechna zavazadla a nasedají. Musí vak sami zatlaèit, má-li
se vlak dostat do pohybu...
Ranìní sténají, prosí o pomoc, ale nikdo si jich nevímá.
Jako ohromná vlna se to vechno valí na východ.
Tarnopol, Zbara, Podvoloèisk.
Stále se ustupuje. Dùstojníci mlèí a utíkají také, nebo i jim
je ivot drahý. Vojáci, aby se uivili, kradou, naè pøijdou; dùstojníci, aby nezali hladem, kradou také nebo ebrají
na vojácích...
Dobrovolnické pluky, které se scvrkly na desetinu svého pùvodního stavu, jsou urèeny k ochranì tábu armády. Roty èítají sotva deset patnáct muù. Lidé, kteøí pøed nìkolika dny
dovedli neuvìøitelnou odvahou vzít troje rakouské zákopy,
opevnìné jako pevnost, utíkají nyní pøi náhodném výstøelu
z puky...
Kadý den nová trápení a nikde jiskøièka nadìje. A pøed
Podvoloèiskem...

Proti zbìdovaným èástem pochoduje silný vojenský oddíl.
Vojáci jdou sviným krokem, zbranì se jim blýskají, nesou vlajky s nápisy o vítìzství, zpívají.
Jací jsou to vojáci? diví se dobrovolci.
První enský dobrovolnický batalión... Vojáci klopí zrak
a tisknou k sobì zuby.
11 NA UKRAJINÌ
Tenkrát jetì bývalo zvykem, e vojska, která prodìlala tìký ústup, byla dávána na delí oddech. A tak trosky vojsk
od Zborova, aby se zotavily, byly ubytovány v rajónì Polonnoje na Ukrajinì.
Jaká to byla tehdy armáda! Vojáci vyhladovìlí a vyhublí;
z baganèat se jim draly prsty a místo odìvu visely na nich cáry,
ne zcela pøikrývající jejich pinavá tìla. Jaký mohl být duch
v takové armádì? Jaké tìstí, e pøili do ukrajinské vsi, èisté a veselé, která cizí hosty pøijala jako své rodné. Hospodynì i vojaèky uctívaly vojáky brambory, mlékem, okurkami,
prosnou kaí, a kdy byl svátek, slavnostním borèem
s kousíèky masa a slaniny. Vojáci se jim za to odmìòovali tím,
e jim pomáhali pøi práci na poli, ve stodole nebo chlévì.
Báby i dìvèata rády poslouchaly vyprávìní o frontì.
Nevidìli jste tam nìkde naeho Ivana? Byl takový silný,
ramenatý, s nazrzlými vousy... ptávaly se Mái, Xenie
a Parasky.
Kolik takových silných, ramenatých Ivanù s nazrzlými vousisky se stále jetì toulá po frontì! A kolik se jich u netoulá!
A nikdy se nevrátí!...

Nastaly krásné podzimní dny, plné èistého, modrého vzduchu a slunce. K veèeru se objevovala nízko pøi trávì bílá hustá mlha, po ní zùstávalo mnoho studené støíbrné rosy .
A tento èas si vybral profesor Masaryk, aby navtívil své
vojáky.
Jeho jméno bylo tehdy vyslovováno s úctou v celém vojsku,
ale málokdo ho z frontových vojákù znal osobnì.
Byl to tehdy veliký svátek. Ukrajinské chaty, bílé zevnì i uvnitø,
znovu se natíraly, dvorky se uklízely a vyspravovaly. Dokonce
kuchaøi, pøipravujíce slavnostní obìd, oblékli èisté koile.
Na louce, øídce porostlé vìkovitými duby, oèekávala svého
vùdce celá první Husitská divize. V øadì rovné jako pravítko
stály vedle sebe tøi pluky støelecké, pluk Jana Husi, pluk Jiøího z Podìbrad a pluk Jana iky z Trocnova: Dále pak stály
oddíly kulometù a naposled baterie dìlostøelectva, turkestánská baterie, která bojovala s dobrovolci u Zborova a je
se mìla stát jádrem budoucího èeskoslovenského dìlostøelectva.
Velitelé stáli na svých místech a stejnì jako mustvo se netrpìlivì dívali na cestu k vesnici, odkud mìl pøijet ten, na nìho
èekali.
U jede!
Skuteènì, od vesnice po cestì zahýbající kolem rybníka,
lesknoucího se na slunci jako veliká perla, blíil se èerný odkrytý koèár, taený ètyømi bìloui, jejich tenké nohy se zvedaly
v mírném klusu.
Øady vojákù se slabì zavlnily jako stébla ita pøi nárazu vìtru.
Koèár zastavuje. Hluboké ticho rozøezává mohutný hlas velitele:
Smirno! Sluaj na karaul!

Hudba zaèíná hrát starý husitský chorál Kdo jste boí bojovníci...
Tøi pluhy vojákù, napjatých jako struny, hledí doprava. Velitel divize na vysokém èerném koni jede vstøíc vzácnému hostu.
Z koèáru vystupuje starí mu tíhlé postavy se edivou nepokrytou hlavou. Je obleèený v èerném. Skla jeho skøipce
se na slunci lesknou.
Jde vánì pøed frontu a volá slabým a trochu pohnutým hlasem:
Nazdar, bratøi!
Jako výstøel zní z tisíce mladých a nadených hrdel odpovìï:
Zdar!
Potom el vùdce podél dlouhé øady vojákù. S nìkým promluvil, na nìkoho se usmál. Potom vystoupil na tribunu
a poèal mluvit. O nìmeckém imperialismu, o válce Slovanstva proti Germánùm, o tom, jak je v Rakousku, které popravuje nevinné lidi.
Bratøi, umøít není tak strané. Smrt na bojiti je èestná, je
lepí ne potupný aláø a hladovìní...
V jeho øeèi nebylo bombastu - to obstarával po nìm plukovník Mamontov - ale bylo v ní ve, èeho bylo tøeba
k obnovení víry a k posílení odvahy a trpìlivosti. Defilírka, která
potom následovala, to bylo slavnostní obnovení slibu, nová
pøísaha!
Pak pøila zima.
Zatímco na západních bojitích byl jetì poøádek, vojáci tam
poslunì støíleli do nepøítele, velitelé se snaili postoupit aspoò o stupínek výe a váleèní dodavatelé za slunou odmì-

nu zásobovali armády vím, èeho potøebovaly, na východì u
nastal naprostý rozvrat. Vojáci v nepøátelích vidìli své bratry,
dùstojníci zoufali nad svými kariérami a váleèní dodavatelé
se u dávno vzdali práce pro vlast. Tiskaøské stroje po celém
Rusku dnem i nocí chrlily nové letáky a nové proklamace.
A samá vlastizrada. Letáky zaplavily frontu, mìsta, prùmyslové závody, zachvátilo to celou Rus, i mìsteèka, vesnice
i samoty.
Nakazila se i Berezovka, nepatrná vesnièka na Ukrajinì,
kde bydlil prapor dobrovolcù. Pøinesli to tam vojáci, kteøí utekli
z fronty. Dosti prý prolévání krve, dosti bídy a hladu a vùbec
konec imperialistické válce! Rozdìlte pùdu mezi nemajetné
a udìlejte konec vládì statkáøù a kapitalistù!
Berezovek bylo na iré Rusi na tisíce. Vechny mìly nízké
chaty, blátivé cesty, bradaté sedláky, syté právì tak od ní
do vánoc, a jednoho vemohoucího pána nad sebou - pomìèika. Pomìèik bydlíval v dobrém, zdìném domì a mìl
veho nadbytek. Jeho synové slouili v armádì a jeho dcerky èekaly na enichy, o nì za války byla znaèná nouze.
Kdy se hesla, která zachvátila frontu, dostala do Berezovky,
mìla tam vlastnì lehkou práci; vude se nalo nìkolik dezertérù, kteøí snadno popudili hladové sedláky a jejich báby proti pomìèikovi. Vyvlastòovalo se! V noci se podnikl útok
na zdìný dùm, a kdo co potøeboval, prostì si vzal. Pán byl
èasto rád, zachránil-li holý ivot. O humanitì se pøi tom ovem
nemluvilo. Byla revoluce a vesnické obyvatelstvo ji chápalo
po svém.
V Berezovce, kde bydlil prapor dobrovolcù, nelo vechno
tak lehce jako jinde. Pøedevím: Berezovka byla z poloviny
idovská. Ne e by idé, pokud se týèe vyvlastnìní pomìèikova majetku, mìli jiný názor ne ukrajinský pravoslavný lid -

bùh chraò - vichni byli stejnì vysáváni a vem se chtìlo nìco
uchvátit z tuèného majetku Ivana Petrovièe Brjuchina. Jene
idé nedùvìøovali. Pùjdou se sedláky na statkáøe a potom
pùjdou sedláci na nì. idé na Ukrajinì mìli z døívìjka mnoho smutných zkueností! Ale byla jetì jedna vánìjí pøíèina:
prapor èeskoslovenských dobrovolcù. Tito vojáci - to byla pravá pøíèina, proè berezovtí sedláci i idé závidìli sedlákùm
i souvìrcùm z jiných vesnic a mìsteèek. Kdyby nebylo tìch
podivných vojákù, Ivan Petroviè u by dávno nechodil ve svých
vysokých juchtových botách, netloukl by do nich z bujnosti rákoskou, necedil by skrze zuby luté sliny a nepoøádal by
ve svém domì veselé veèery pøi kartách a vínì.
U Ivana Petrovièe bydleli dùstojníci, v chatách u idù i pravoslavných prostí vojáci. Ale jací to byli vojáci! Èert aby
se v nich vyznal. Mluvili mezi sebou jakousi neznámou øeèí;
se sedláky se vak snadno domlouvali podivnou smíeni rutiny, ukrajintiny a jetì nìjakého náøeèí. Chodili èistì obleèení, zdravili své dùstojníky, chodili pravidelnì na cvièení
a zpívali pøi tom veselé a neznámé písnì. Øíkali si Èei.
V Berezovce nikdo nikdy nic o Èeích neslyel, ale Rusko je
veliké a dost moná, e je nìkde i gubernie, kde ije tento
zajímavý národ. Jen proè se jim nechce domù?
V Berezovce il jediný kováø, který se jmenoval Avram Mojseviè Altmann. Liil se nápadnì od sedlákù i svých idovských souvìrcù. Byl silný, pìknì rozloitý, chodil pevným, dùstojným krokem, skoro jako Ivan Petroviè. Nosíval také vysoké boty, ale ne z juchty, koený kabátec a koenou èapku. Co
nejvíce vak na nìm zaráelo, byly jeho tøi zlaté pøední zuby.
Nikdo v celé Berezovce nemìl zlaté zuby - jen Avram. Vysadili mu je pøed válkou v dvanáctém roce v Bostonu v Americe.
Tenkrát tam pracoval jako dìlník v továrnì. Kdy vypukla stáv-

ka, Avram stávkoval s ostatními. Pøi stávce se nebojuje
v rukavièkách a Avramovi jeden policista, prý v sebeobranì,
vyrazil pìstí zuby. Avram o tom nerad vyprávìl, ale
v Berezovce jeho pøíbìh znalo kadé malé dítì. Nikdo tam
také nepoíval vìtí úcty ne Avram Mojseviè.
Chodili muici na Altmanna:
Hleï, Avrame, hladovíme! Mnozí u ijí jen z toho, co zùstane po vojácích. Dobytek nám hyne, krávy nedojí. Pøijde jaro,
èím osejeme svá pole? A pøítí rok nebude lépe! Nae pole
jsou malá a kamenitá. Je revoluce, a kdybychom tak
po zpùsobu Lipovských...
V Lipovce pøed nìkolika dny muici vydrancovali svého pomìèika a jeho dùm zapálili.
Avram Mojseviè zamítavì kroutil hlavou:
Soudruzi, to nejde. V Lipovce nemìli Èechoslováky. A ti
mají kulomety a na slovo poslouchají své dùstojníky i Ivana
Petrovièe. Je tøeba èekat, a odejdou!
Sedláci bruèeli, ale proti Brjuchinovi a cizím vojákùm - èert
aby je vzal - nic nespraví!
Hlad rostl. Ale jetì horí ne hlad byly záøe z poárù, je
bylo mono spatøit na obzoru. Muici se scházívali na návrí
za vesnicí.
Pìknì dnes zatopili v Bílé Cerkvi Maximu Vasiljevièi! U
nebude naeho bratra øezat nahajkou... Je èas, aby dolo
i na naeho Ivana Petrovièe, psího syna...
Avram Mojseviè mìl u kovárny pìkný domek, pobitý èerveným plechem. V domku byly dvì svìtnice, v jedné bydlil sám
se svou dcerou Chájou - ena mu umøela hned na poèátku
války - druhou svìtnici obsadili tøi vojáci. Dva mladí, holobrádci, oba trochu zamilovaní do Cháji, a jeden starí, vousatý, který se jmenoval Frantiek Drnda. A s tím Frantikem,

jemu Avram zkrácenì øíkal Franc, vedl kováø dlouhé rozhovory: o válce, revoluci, o Rusku, Evropì,. Americe. Franc býval pøed válkou zámeèníkem v boleslavské Laurince. Hrál tam
urèitou roli v dìlnickém hnutí, v armádì byl rotním dùvìrníkem.
Nechápu, jakou vy dìláte politiku, øíkával Altmann. Prý
jste pro revoluci, ale zatím nedìláte nic jiného, ne e revoluci dávíte, kde mùete. Vy jste vlastnì nejvìtí oporou reakce!
Jak to? bránil se Franc. Máme jen jiné cíle ne vy.
Do vaich vìcí se nemícháme.
Nemícháte se do naich vìcí? U jen svou pøítomností! Stavíte se pøímo do øad naich nepøátel...
Franc, slyel-li slovo nepøítel, mìl na mysli vdy jen Nìmce
nebo Rakuana. Nyní pomalu zaèal chápat, e slovo nepøítel
mùe mít jetì jiný význam, ale dosud tomu dobøe nerozumìl.
Spoleèným nepøítelem je nám Nìmec, a s tím se rutí vojáci spøátelili...
Spoleèným nepøítelem je nám buroazie!
A pak nastalo zpravidla dlouhé pøení, kdo je vìtí nepøítel.
Jednoho dne ukradli vojáci vdovì Xenii vepøe. Chtìli ho zapíchnout vojenským bodlem, ale udìlali to patnì, prase se jim
vyrvalo a se zapíchnutým bajonetem za hrozného kvikotu bìhalo po vesnici. Vyburcovalo tak pùl osady. Nebýt energického a rychlého zakroèení Avrama Mojsevièe, jistì by bylo dolo k otevøenému nepøátelství mezi vojáky a sedláky.
Veèer po této pøíhodì spolu opìt rozmlouvali Avram Mojseviè a Franc Drnda.
Hleïte, jací jste. Vdovì Xenii, která pøila ve válce o dva
syny, ivitele, vzali vai vojáci prase, a byl to její jediný majetek. Kdyby nìkterý z naich chudákù ukradl Ivanu Petrovièi
svini, co by dìlali vai vojáci?

Franc neodpovídal, aè dobøe vìdìl, co by udìlali.
Øíkáte, e zachováváte neutralitu, ale v pøípadì, který jsem
uvedl, vynaloili byste vechno, abyste zlodìje vypátrali, svini
mu vzali a chudáka jaksepatøí potrestali. To je vae neutralita: ochraòovat majetek Brjuchinùv. Ovem, vy tomu také øíkáte - starat se o poøádek. Nai lidé trpí hlad, a vy hlídáte Brjuchinovy sýpky, aby se mu neztratilo ani jediné zrno. Ná dobytek se sotva drí na nohou, a vy hlídáte Brjuchinovi stoh slámy, aby ani jediné stéblo neseraly nae krávy...To je ten vá
poøádek, to je ta vae neutralita...
Avram mluvil podrádìnìji ne jindy. Ale také France pøíhoda s prasetem pøivedla z míry. Trochu se za své lidi stydìl.
Vy øíkáte, e obilí v sýpce a sláma ve stohu jsou Brjuchinovy. To není pravda. Obilí i sláma jsou nae. Koupili jsme to
od Brjuchina a hlídáme svùj majetek, ne Brjuchinùv.
Avram se zasmál.
Vechno si dáte od svých dùstojníkù namluvit. Øíkám vám
jasnì: je to majetek Brjuchinùv. Dùstojníci vás klamou. A proè
by neklamali? U Brjuchina bývá veselo: víno, zpìv, karty, hudba a dvì krasavice. Jen se pøesvìdète...
Frantiek Drnda jetì zcela Altmannovi nevìøil, ale kudy
chodil, tudy o vìci uvaoval. Nai nemìli Xeòce krást prase,
to je pravda. Je to hnusné a podlé. Také je pravda, e
u Brjuchina bývá v noci veselo; sám na vlastní oèi vidìl, jak
z jeho stavení odcházeli dùstojníci nejistým krokem, sám
na vlastní ui slyel z jeho domu se rozléhat zpìv jako
z hospody. idùm vak pøesto není radno vìøit, beztak jen oni
svedli ruskou revoluci na scestí. Avak pøesvìdèit se, èí je
vlastnì obili a sláma, je povinností dùvìrníka.
Drnda byl také èlenem plukovního zastupitelstva a v té funkci
mìl právo zkoumat hospodáøství pluku. el a pøesvìdèil se.

Altmann mìl pravdu: obilí, sláma, dobytek - vechno patøilo
pomìèikovi.
O tom, co zjistil, Altmannovi nevyprávìl - stydìl se pøed ním,
zato o tom øekl vojákùm ve své rotì. Ti pak uèinili krátké rozhodnutí: Brjuchinovo obili nehlídáme! A kdy pøila na nì øada,
aby li v noci na strá, prohlásili, e nikam nejdou, protoe si
pro Brjuchinovu slámu nebudou kazit noc... Shánìla se narychlo nová strá, ale celý prapor jako by se umluvil, nikoho
nebylo mono nalézt. Pak se pøece jen pøihlásilo nìkolik dobrovolcù, ale staèili jen na hlídání dvora a sýpky. Stoh zùstal tu
noc nehlídán.
Kdy se to Brjuchin dozvìdìl, ztratil dobrou náladu. Zuøivì
se bil rákoskou do holínek a pøehazoval uhaslou cigaretu z levého koutku do pravého. Dùstojníci vak ujiovali svého hostitele, e nemusí mít obav. Pøítomnost praporu disciplinovaných vojákù je dostateènou zárukou, e poøádek bude zachován. Brjuchin se dal nakonec pøemluvit a rozveselil se.
Ze sklepa kázal pøinést víno dobrých znaèek a dlouho pak
do noci v zámeèku hlaholil veselý zpìv. Brjuchin uléhal
v nejlepí náladì. Jaké tìstí, e mu bùh do Berezovky poslal batalión tak udatných vojákù!
Jeho probuzení vak bylo horí. Místo stohu nalezl jen místo, kde stoh stával. Brjuchin se mraèil, nadával, plival. Dùstojníci stáli pøed ním rozpaèitì a krèili rameny.
Èert vzal slámu, ulevil si nakonec statkáø, ale obilí raète,
pánové, ochránit ubohému statkáøi. Jinak jsem ebrák!
Postaráme se, Ivane Petrovièi, odpovídali páni dùstojníci,
ale jejich hlasy pøíli nepøesvìdèovaly.
Druhého dne byla vykradena sýpka...
Sedlákùm i idovským obchodníèkùm a øemeslníkùm záøily oèi. Stáli ve skupinách pøed chatami a pochichtávali se.

Nad vesnicí se vznáel vtip a smích. Jako by v Berezovce slavil svátky.
Avram Mojseviè kul elezo a prozpìvoval si. Franc stál nad
ním a díval se na jeho práci.
Mìl jste pravdu, Avrame Mojsevièi, obilí bylo Brjuchinovo...
U není...
Avram nechal práce a podíval se zpøíma do oèí Francových.
Tomuhle, soudruhu, já øíkám neutralita, øekl a upøímnì stiskl
ruku Frantika Drndy.
Za nìkolik dní nato pøicválal do Berezovky na zpìnìném
koni jezdec a jel pøímo do zámeèku. Vyhledal velitele praporu a odevzdal mu písemné hláení. Za nìkolik minut potom
trubaè troubil poplach a za nìkolik dalích minut se poèali
shromadovat vojáci v plné zbroji na pøedem stanovená místa. Nejdøíve èety, pak roty a nakonec na návsi stál vystrojen
celý prapor. Naposled pøijel na koni velitel. Nìkolik povelù
a prapor cizích vojákù se dal na pochod. Nejdøíve velitel; pak
roty, jedna pìknì za druhou, nakonec kuchynì.
Za kuchynìmi lehký koèárek a v koèárku - Ivan Petroviè
s dcerkami Zinaidou a miláèkem Ljubou...
Vesnièané se dívali za vojáky. Pøáli jim ze srdce astnou
cestu. Usmívali se, jen mladá dìvèata poutìla do polapaného
snìhu hoøké slzièky.
Kdy vak je míjel koèár s Brjuchinem, ozvaly se nadávky,
nìkdo vykøikl, aby si statkáøe podali, ale nikdo se neodhodlal.
Pøed pomìèikovým koèárem el prapor podivných vojákù,
kteøí i v revoluci poslouchali své dùstojníky, ale kteøí i s lidem
to nemyslili patnì... Èert aby jim rozumìl...

12 DRUHÁ REVOLUCE
Ten památný øíjnový den zaèínal vlastnì velkou vandou.
Ráno, jetì za tmy, kdy el Mazánek pro horkou vodu na èaj,
ztratil v bezedném blátì botu. Kamarádi se mu smáli, ale postienému nebylo do smíchu. Chtìl pak, kdy se rozednilo,
na kaptìnármusovi, aby mu dal nový pár obuvi, ale kaptìnármus odmítl, protoe podle pøedpisù mohl vydat nové boty
jen tehdy, dostal-li za nì pùvodní, vyslouilé køápy. A Mazánek
mu mohl odevzdat jen jednu botu a k tomu jetì docela dobrou. Rota se samozøejmì postavila za Mazánka. Vznikl spor
a jen na energické zakroèení rotního výboru byly koneènì
Mazánkovi vydány nové boty. Velitel pak pøísnì naøídil, e pøítì nikdo nesmí chodit pro èaj jen naboso...
K obìdu smaili kuchaøi kobliky. Vojáci je hroznì rádi jedli
a byli by je chtìli mít tøeba tøikrát týdnì, kuchaøi vak na koblihy
nadávali, protoe jim daly nejménì o tøi hodiny víc práce. Toho
dne se koblihy nepodaøily a rotní výbor mìl zase mnoho starostí, aby vojákùm vysvìtlil, e nìkdy nìco zvre i nejlepí kuchaøka.
K veèeru pøijel z Kyjeva Sylva Dostál. Jezdíval tam èasto
vyøizovat rùzné plukovní záleitosti a vdycky po svém pøíjezdu o vem, co se dovìdìl - a nebylo toho málo - informoval
nejdøíve rotu. Tentokrát byl vystraený. Nesezval celou rotu,
nýbr jen nejspolehlivìjí známé, a svìøil jim novinku nad jiné
dùleitou:
V Petrohradì je nová revoluce. Bolevici vzali vechnu moc
do svých rukou...
Takovou zprávu nelze vak udret, letìla od úst k ústùm
a vude, kam pøila, zanechávala nejistotu, tíseò a velký otazník.

U to vìdìli i dùstojníci. Shromaïovali se narychlo v dùstojnické jídelnì a vánivì debatovali o významu události.
Velice je zamìstnávala otázka, zakáí-li bolevici nosit staré
carské nárameníky èi nikoli, jaký teï budou dostávat plat
a podobnì.
U to vìdìl i Avram Mojseviè Altmann. Stál pøed svou kovárnou a nepracoval. Nejen oèi, ale celá jeho bytost
se usmívala.
Nebe bylo edivé a zamraèené a lil se z nìho nepøetritì
hustý, studený dé.
To je konec Ruska, pravil Vanìèek, odstrojuje se.
Zemánek leel u na pryènì a pokuøoval.
Copak s Ruskem! Ale s námi... Z fronty teï vechno uteèe
a Nìmci jako na procházce projdou vítìznì celým Ruskem.
Co bude s námi?
Ujedeme do Francie!
Kudy?
Stranì tìce se té noci usínalo dobrovolcùm a mnozí jetì ani neusnuli, kdy se v ulièkách ozval pronikavý hlas vojenské trubky.
Poplach! Stalo se jistì nìco váného. Poplach v noci se netroubí jen tak pro nic za nic. V miku byla obleèena výstroj
a jednotlivci se zaèali trousit na stanovitì.
Co se dìje? Nikdo nic nevìdìl. Konì i lidé ve tmì padali
do bláta. Ozývaly se nadávky a klení.
Pozdìji se ukázalo, e se v noci nelze vydat na cestu, a tak
vojáci zùstali do rána v pohotovosti stát na ulici,, marnì pøemýlejíce, proè nemohli klidnì spát a do rána.
Do rána napadlo mnoho snìhu, místy ho bylo a po kolena
a byl rozbøedlý. Prapor se v nìm namáhavì pohyboval.

Nikdo stále jetì nevìdìl, kam se jde. Teprve pøed Starokonstantinovem dal velitel krátký oddech, shromádil kolem
sebe vechny vojáky a vyloil jim pøíèinu náhlého odchodu:
V Petrohradì bolevici zpùsobili násilný pøevrat. Je to konec Ruska. Ná prapor jde nyní do Starokonstantinova, kde
je táb XVI. armádního sboru. Budeme jej chránit a udrovat
ve mìstì poøádek. Jsme nyní souèástí francouzské a armády,
a proto se nebudeme nikterak míchat do vnitøních ruských vìcí
politického rázu.
Hned potom byly vojákùm rozdány ostré patrony a naøízeno
nabít jimi puky.
Pìkná neutralita! poznamenal kdosi. 
Do Starokonstantinova se lo bojovým poøádkem jako
do nepøátelského mìsta.
Ve mìstì vak byl klid. Po ulicích tekla voda a z nízkých
komínù se spokojenì kouøilo. enské obyvatelstvo projevovalo zvìdavost, idovtí obchodníci upøímnou radost. Dezertéøi v dlouhých vojenských plátích, pøehozených jen tak pøes
ramena - opovrení. Gymnazisté v modrých èapkách li
za vojskem.
Nad mìstem visely tìké mraky.
Na západním konci mìsta stála vysoká budova starého pýcharu; mìla dvì patra a malá zamøíovaná okna. Budova stála
o samotì na mením návrí a z jejích okének bylo dobøe vidìt na vechny strany.
Sem zavedli dobrovolnický prapor. První, co se udìlalo:
do oken na vechny ètyøi strany se postavily kulomety. Proè?
Jetì dále za pýcharem byla velká kasárna pìího a dìlostøeleckého pluku. V nich nyní sídlil táb XVI. armádního
sboru s generálem, tábními dùstojníky, kurýry a telefonisty.
Ovem zcela bez vojska, které se ji dávno rozbìhlo.

Budeme jistì hlídat pana generála, aby se mu nic nestalo
 smál se èetaø Titìra.
A mìl pravdu. Generál nenael v celém svém armádním
sboru ani dvì spolehlivé roty, do jejich ochrany by se mohl
svìøit... Musili pøijít èeskosloventí dobrovolníci!
Nad mìstem stále jetì visely tìké olovìné mraky, ale
bývalý klid zmizel. Jako by se pøipravovalo nìco neobyèejného. Èajovny a pivnice huèely dlouho do noci. Objevil-li se kde
Èechoslovák, vechno utichalo.
Co se dìje?
Dobrovolci stále mìli pohotovost, nikdo bez zvlátního povolení nesmìl do mìsta, polepeného dávno upinìnými plakáty k volbám do Ústavodárného shromádìní. U kulometù,
jejich hlavnì bylo vidìt i z ulice, byla stálá sluba. U generála
v kasárnách mìla slubu zesílená strá.
Velitel byl velmi nervózní a nikomu nechtìl nic øíci.
Co se bude dít? Jsme pøece neutrální!
Neutrální?
Nezbývalo nic jiného, ne aby se nìkdo z rotního výboru
na vlastní pìst vypravil do mìsta pro informace. Informace?
Kdo jiný by se k tomu hodil lépe ne Sylva Dostál!
Drnèí telefon. Velitel pøijímá jakousi zprávu. Je velmi rozèílen, stále si sahá na taku s pistoli. Hned jak poloí sluchátka, dal rozkaz, aby se obsadila vechna okna. Kulomety jsou
tedy namíøeny, hlavnì na cestu od mìsta. Dosud nikde vak
nic podezøelého. Cesta je zcela prázdná. A teprve teï
se nìco na ní objevilo. Je to voják. Spìchá, zdá se, e i utíká.
Je to urèitì voják, ale bez zbranì.

Snad je to parlamentáø, mysli si velitel a dává rozkaz, aby
se na nìho nestøílelo.
Vdy je to Dostál od naí roty, zvolá kdosi.
Jiní odporují:
Je to bolevik!
Byl to vak skuteènì Dostál.
Ale teï ji nìco jiného upoutalo pozornost lidí ve pýcharu.
Od mìsta se valí velký zástup lidí... Mnoho lidí s prapory v èele.
Vichni se napjatì dívají na tuto pohybující se masu. Velitel
pøelapuje. Skla jeho skøipce se smìnì tøesou. V ruce drí
vyletìný nagan. Kulomety jsou pøipraveny a èekají jen
na rozkaz, aby se daly do práce.
Zástup od mìsta se blíí. U je mono rozeznávat i jednotlivé
figury. Jsou tam také eny a dìti. Vpøedu vlaje veliký prapor.
Kupodivu: není rudý, ale modrolutý.
Pozor, pøipravit se! volá velitel.
Vtom se v sále ocitá Dostál.
Proboha, nestøílejte! køièí, sotva popadaje dechu: To jsou
Ukrajinci, manifestují jen za nezávislou Ukrajinu. Zástup je
u pøed pýcharem. Ve vzduchu se malebnì vlní modrolutý
ukrajinský prapor a prostorem se nese neznámá ukrajinská
píseò.
Velitel ukládá do pouzdra svùj nagan a kapesníkem si utírá
stranì zpocené èelo...
Opìt drnèí telefon.
Velitel jde neochotnì k aparátu.
Hlásí se èetaø Titìra, který je velitelem stráe urèené k osobní
ochranì generálního tábu XVI. sboru.

Bratøe poruèíku, hlásí Titìra, velící generál a náèelník tábu pravdìpodobnì v pøestrojení za prostého vojáka zmizeli.
Máme hlídat jetì dál?
Hlídejte, naøizuje poruèík, na jeho èele se objevují nové
kapièky potu.
13 CHAOS
Pøilo to jako vichøice. Stromy se ohýbaly, domy sténaly, lidé
se tiskli k zemi. Nìkteré stromy to vyvrátilo, nìkteré domy
se zøítily a mnoho, mnoho lidí to nevydrelo.
Stalo se nìco, co otøáslo samými základy ivota. Jako kdy
popraskají hráze obrovských nádrí a voda, dravý ivel, se øítí
do krajiny.
Pøila revoluce. Bolevická revoluce!
Staré pravdy zmizely a na jejich místa byla vyzvednuta z dìr
a hnojitì pravda nová, mnohým odporná, hrùzná a nesnesitelná. Pravda hrubá, nahá, primitivní, avak pro milióny jasná
a srozumitelná. Nový proud zachvátil vechno, co mu pøilo
do cesty. Smetl vládu, rozmetal armádu, vykopal policii, zesmìnil justici, co bylo dole, postavil nahoru. Jednou provdy
umlèel prolhaná a praivá ústa, která a dosud mìla pravdu,
a dal promluvit jazykùm, jejich údìlem a dosud bylo - mlèet.
A jejich slova nebyla jemná. Byl to øev pøehluující vodopády.
Ti, kteøí jetì nedávno vládli nad ivotem a smrtí jiných lidí,
byli najednou ubozí a smìní, kdy se chvìli o vlastní holý ivot. Nad vechny radosti a neøesti svìta byl by jim nyní klidný
kout zemì, kde by svítilo slunce, pryskyøicí vonìly stromy, kde
by ptáci svými písnìmi oslavovali stvoøitele a kde by nebylo
potuchy po revoluci, ale takový kout nebyl v celé zemi. Z dìr
zákopù, z ubohých chat, z dílen a továren, z lesù a poli vyli

na svìtlo pinaví èervi, uráení, bídní, hladoví, tisíckrát poplivaní a okrádaní, aby slavnostním pochodem protáhli celou iroirou Rusí.
Oni byli tou vichøicí, hromem a bleskem.
A na jejich pochodu stromy se ohýbaly, domy sténaly
ve svých základech a lidé se tiskli k zemi. Stromy to nevydrely, domy to nevydrely, ani vichni lidé to nevydreli...
Do výe stoupal dým z poárù, popské modlitby, hrozby prokletí, výkøiky matek, hlasy zvonù, pískot továrních sirén, ale
nejvýe zalétaly vítìzné revoluèní písnì...
Ruská fronta vlastnì ji nebyla. Zùstala jen hluboká strouha, plná rùzného neøádu. Vojáci táhli domù. Puky si nìkteøí
ponechávali, vìtina vak je zahazovala jako nepotøebnou
vìc. Dìla zùstávala na frontì, dokud si je Nìmci nepøivlastnili. Konì se prodávali levnìji, ne co stála koòská staená kùe.
Kulomety se nabízely za babku, ale nebyli na nì kupci.
Blízko za frontou leel itomír, bohaté a pìkné mìsto. Nyní
se pøes nìj valily dva proudy. Rutí vojáci táhli tudy ke svým
enám. Chvátali, aby nepøili pozdì, a se u nich na vesnici
bude dìlit pùda. Opaèným smìrem proudili bývali rakoutí
a nìmeètí zajatci; také li domù. Nevìdìli ovem, e je polou znovu na frontu, a se vrátí.
Mìsto ilo v stálém strachu a nejistotì, nebo vojáci nedìlali valnì rozdíl mezi svým a cizím. Jen v hluboké kryptì pod
hlavním soborem stejnì jako pøed sto lety vypasení mnii
chválili svými hlubokými basy Hospodina.
K itomíru se u blíili Nìmci. Dobrovolníci, ubytovaní v kasárnách za mìstem i v gubernské vìznici, nemohli otálet s odchodem. Kupodivu jen nìkolik tisíc dobrovolníkù dovedlo
vzdorovat veobecnému chaosu. Stáli jako mostní pilíø

za jarního pøívalu. Jako by pro nì nebylo revoluce. Stále jetì
pozdravovali své dùstojníky, stále jetì chodili na cvièení, vykonávali øádnì vechny sluby, které jim byly naøízeny. Dokonce si sami na sebe odhlasovali trest smrti, dopustí-li se kdo
èinu, který by poskvrnil dobré jméno èeskoslovenského dobrovolce.
Pravda, rotní výbory, volené svobodnì mustvem, mìly v nìkterých ohledech vìtí moc ne dùstojníci, ale tenkrát to jinak
nelo. Dùstojník s úøady nic nepoøídil, vude musil voják. Ne
se nastoupil ústup, projednávaly se zvlátì tyto otázky: mají
se zruit dùstojniètí sluhové, nebo mají zùstat? Mají si dùstojníci chodit s kotýlkem sami pro mená, nebo jim ji smí nìkdo
pøinést? Má se zruit dùstojnická jídelna, èi nikoli?
Otázky tyto se vak u nevyøeily. Nìmci byli pøíli blízko
a nezbývalo, ne se rychle vydat na cestu na východ. Dobrovolci neodcházeli rádi. Ze vzteku pomalovali stìny kasáren
protinìmeckými nápisy a obrázky a do kamen nastrkali bomby, aby a Nìmci pøijdou a budou si chtít zatopit, zatopili si
poøádnì...
Silnice spojující itomír s Kyjevem bývala jednou z nejstarích ruských silnic a také nejlépe vystavìných. Mnoho let
se po ní prohánìly v celé své slávì koèáry bøichatých gubernátorù, generálù, statkáøù, desítky let ji selapávaly bosé
nohy tulákù a muikù. Po revoluci u nebyl takový ruch
na itomírské silnici. Kde jsou gubernátoøi, generálové
a páni statkáøi?
Nyní po silnici pochoduje pluk dobrovolcù. Jde bojovým poøádkem jako v nepøátelském území: dvì roty vpøedu, dvì roty
vzadu a mezi nimi ve vzdálenosti nìkolika set krokù hlavní
tìleso pluku. Jde se velmi rychle, nebo podle zpráv Nìmci

míøí rovnì na Kyjev a je váná obava, aby tam nebyli døíve
ne dobrovolci.
9. a 10. rota jsou jako arriére-garde. Vlastní pluk je hodnì
vpøedu. Obì roty jdou nyní z kopce a zpívají.
Pojednou se za nimi ozve automobilová houkaèka.
Automobil zde? K smíchu!
Roty jdou vesele, zpívají a nevímají si automobilu.
Velitel zpívá s sebou.
Kdosi se otáèí.
To je nìjaký divný automobil! praví.
Ale ten, který jde za ním, ho okøikne:
Udruj krok a neohlíej se!
Sotva to doøekl, vykøikl jiný dobrovolec:
Pancéøák!
Vtom u zaèal z nìho pálit kulomet.
Vojáci se jako vrabci rozutekli po lese.
Ti, kteøí se svalili hned do pøíkopu, uvidìli na automobilu
modrolutou ukrajinskou vlajku.
Od té doby mìli dobrovolníci nového nepøítele.
Bolevici byli nuceni vyklidit pravý bøeh Dnìpru. A také Kyjev. Pluk Èechoslovákù ustupujících ze itomíru byl vak jetì
daleko od Kyjeva. V patách mìli Nìmce, kteøí se vak blíili
ke Kyjevu také jetì ze severu. Budou-li Nìmci v Kyjevì døíve, dobrovolecký pluk jim neunikne. Bylo tøeba nasadit tempo. Poslední den se lo od èasného rána a do pùlnoci, celkem osmnáct hodin.
Koneènì Kyjev.
Mìsto vak tonulo v naprosté tmì. Nikdo nevidìl tøpyt pozlacených bání starých kláterù, nikdo nevidìl pohádkovou

scenérii, kterou skýtá Dnìpr, obtáèející mìsto, nikdo nevidìl
bohaté daèi. Jen tu a tam blikalo malé svìtélko, jako by to
ani nebylo slavné mìsto Vladimírovo, nýbr jakási ztracená
vesnice. Ulice byly prázdné: ani milicionáøi, ani zlodìji, ani
prostitutky, ani psi. Ticho, jako by mìsto bylo mrtvé.
Osmnáctihodinový pochod zmuèil vojáky k smrti. Pøi vstupu do mìsta, cíle svého putování, dostavilo se trochu vzpruhy, ale brzy tvrdá dlaba únavu zdvojnásobila. Nejvìtí netìstí pøilo nakonec. Ukázalo se, e nikdo nezná dobøe mìsto, ani velitel. A pøece bylo tøeba stùj co stùj co nejdøíve najít
cestu k mostu.
Nikde ani èlovíèka. Buíte-li do domovních vrat, nikdo ani
za nic neotevøe. A èas letí... Moná e z druhé strany vnikají
u do mìsta Nìmci! Tisíc lidí znavených na smrt bloudí zaèarovaným mìstem. Nekoneèné ulice, hloupé ulièky, protivná
námìstíèka. Nohy se chvìjí, rty praskají ízní, mozek není schopen klidnì uvaovat. Jediná úleva je v nadávce. Vojáci tedy
nadávají. Na Nìmce, na osud, ale nejvíce na svého velitele,
který vlastnì za nic nemùe. Jde pokornì pøede vemi. I jemu
se únavou chvìjí nohy, i on má stranou ízeò. Slyí nadávky,
které se sypou na jeho hlavu, sprosté uráky a jízlivosti. Kadý krok znamená nové utrpení. Ale byl to dobrý velitel, zapøel
se a mlèí.
Koneènì se nael na ulici jakýsi staøík, který ukázal veliteli
cestu. Poslední napìtí a v krátké dobì roty uvidìly pøed sebou most. Mají vyhráno.
Za mostem uléhají vichni tak, jak jsou, do zapráených pøíkopù podél silnice a okamitì usínají. Jejich velitel tam leí
a spí mezi nimi.

14 BÍDA
Jaký to byl tehdy chaos! Kadé mìsto mìlo svou vlastní
vládu, vlastní zákony, vlastní výkonnou moc, státní aparát skoro nefungoval, staøí úøedníci, pokud jetì úøadovali, práci sabotovali a nová vláda nemìla nikoho, kdo by je nahradil. Místní
sovìty se opíraly hlavnì o dìlnictvo a rudé gardy. Kde bylo
dìlnictvo vyspìlé, udroval se správní stroj jetì jak tak
v chodu ale kde nebylo uvìdomìlé prùmyslové dìlnictvo, stála
vechna veøejná moc na písku. Vude se sice organizovaly
rudé gardy, ale to byly útvary velmi rùzných kvalit, které nìkde
revoluci spíe kodily ne prospívaly. Skládaly se ponejvíce
z výrostkù a rùzných malomìstských nekalých ivlù, jim dìlalo dobøe, mohli-li nosit zároveò karabinu, revolver, patronový pás z kulometu a za pasem nìkolik granátù. Tyto oddíly
zpravidla nemìly zkuené vùdce, a ti, kteøí se za vùdce povaovali, páchali èasto jen kodu a násilí. Stará a armáda
se rozprchla. Do vojenských pláù a bot se oblékla celá
zemì, a to byla vlastnì jediná památka na velkou ruskou armádu. Mezitím se tlaèili rychle na Ukrajinu Nìmci, jim nacionalistiètí Ukrajinci ochotnì pøipravovali cestu.
Co nejrychleji z Ruska! Na západní frontu do Francie a pokraèovat v boji proti Nìmcùm!
Nebylo tìké vymyslit takové heslo, ale bylo témìø nad lidské síly sehnat pro tolik tisíc dobrovolcù dostatek vagónù a lokomotiv. Ale i to se podaøilo!
Dlouhý vlak se pohyboval jen velmi pomalu, lokomotiva nemohla utáhnout takový náklad. Vojáci, namaèkaní po edesáti
a osmdesáti v jedné tìpluce, hladoví a promrzlí,

se rozmýleli, nemají-li zatlaèit do kopeèku. Èasu bylo málo
a nebezpeèí veliké. Smìrem k Bachmaèi bylo vidìt na obloze
známé bílé obláèky ze rapnelù a slyet zlovìstný hukot dìl.
Jak daleko mùe být na bachmaèské bojitì? Pìt nebo sedm
kilometrù?
Moná, e se pùjde na pomoc bratøím od 6. pluku. A také
moná, e u je ve ztraceno, e za pùl hodinky bachmaèským nádraím neprojede ani drezína!
Havrila, kruti! volají dobrovolci na strojvùdce, ale ten ukazuje, e není v jeho silách, aby donutil lokomotivu k rychlejí
jízdì. Je to starý, vyslouilý stroj, na který by byl dost sluný
výkon, kdyby vezl dvacet vagónù, a zatím mu jich pøipjali aspoò sedmdesát!
Nìkteøí u vyskákali z vagónù, opírají se o zadní stìny vozù.
Opravdu, zdálo se, e se lokomotivì trochu ulevilo.
Jen kruti, Havrilo, volají vojáci vesele.
Ale vtom je veselost pøela. Nìmci zpozorovali vlak a pustili
na nìj sérii rapnelù. rapnely se s velkým hlukem rozervaly,
zanechaly po sobì na obloze malebné obláèky, ale nikomu
neublíily. Pak spustili Nìmci na vlak sérii granátù. To u bylo
horí a nebezpeènìjí. Natìstí granáty ly daleko a také
se nikomu nic nestalo.
Havrilo, kruti!
A stará lokomotiva jako by si teï u dala øíci. Zhluboka vydechla, jednou, dvakrát, tøikrát, z komínu se jí vyvalil èerný hustý
dým a k radosti vech cestujících se dala do pohybu, který
byl nejménì dvakrát tak rychlý. Nebyla to ovem její zásluha;
pomocí vojenských paí vyjela kopeèek a nyní po rovinì lo
to ji lépe.
Vojáci v jízdì naskakovali do èervených tìpluek a smáli
se Nìmcùm: vechny jejich granáty ly vedle. Jen jeden pro-

létl støechou hustì obsazeného vagónu a vybuchl mezi kolejnicemi. Jakoby zázrakem nikomu se nic nestalo, jen Körnerovi granát propálil plá.
Körner pozdìji chodil s tím plátìm od vagónu k vagónu
a vybíral na pohoøelé!
Nádraí v Konotopech bylo zatøískáno vlaky. Na sever odjídìly vlaky s dobrovolci, na jih, na frontu, vlaky s rudými gardisty. Vlaky stály na vech kolejích. Gardisté se dívali do vagónù dobrovolcù a dobrovolci do vagónù gardistù.
Proè odjídíte? ptali se rudí gardisté Èechù.
Jedeme do Francie na západní frontu bojovat s Nìmci!
odpovídali dobrovolci.
Jak? Vdy Nìmci jsou u Bachmaèe. Mùete se s nimi bít
hned a nemusíte a do Francie. My jdeme s nimi bojovat, vy,
jak se zdá, pøed nimi utíkáte!
Dobrovolníkùm se takové øeèi nelíbily. Nedovedli dobøe odpovídat. Ani jim nebylo vechno zcela jasné. Mezi sebou øíkali:
S rudou gardou nestojíme o ádné spojenectví. To nejsou
vojáci. Kdy míøí dìlem, dívají se na cíl, který chtìjí zasáhnout,
hlavní dìla...
Stanicí projídìlo mnoho vlakù: od jihu ranìní gardisté,
od severu posily. Pøijel z Moskvy také vlak internacionalistù,
dobrovolníkù z øad bývalých váleèných zajatcù. Nìmci, Maïaøi, Poláci, Chorvati, Èei, nejvíce Nìmcù.
Josef Koøínek, který v rakouské armádì slouil u nìmeckého
pluku, nael mezi nimi dva známé Nìmce.
Kam jedete? ptal se jich.
Na frontu. Proti Nìmcùm!

Pøijel vlak, jeho vagóny byly ozdobeny bíloèernými vlajkami. Pluk anarchistù.
Kam jedete
Na frontu. Proti Nìmcùm!
Vlaky Èechoslovákù jely na sever. Vezly dobrovolníky také
na frontu proti Nìmcùm, ale na západní bojitì, vzdálené
od Bachmaèe mnoho tisíc kilometrù...
Na jedné malé stanièce nali dobrovolci 6. roty svého kamaráda invalidu, proputìného po Zborovu z armády. Bál
se pøíchodu Nìmcù a èekal zde na svou rotu; spoléhal, e ho
kamarádi vezmou s sebou. Také se nezklamal. Jeho kamarádi se uskrovnili a vzali ho do tìpluky. Velo-li se do ní edesát dobrovolníkù, jak by se neveel jetì jeden? Také svého starého druha krmili, tøebae na nìj nic nefasovali. A byla
tehdy bída, veliká bída.
Invalida pøemýlel, jak by se odvdìèil svým druhùm. Brzy
se mu naskytla pøíleitost. Kdy uvidìl na jedné stanici volnì
pobíhat vepøíka, mnoho se nerozmýlel a prase zastøelil. Jeho
kamarádi pak odtáhli úlovek do vagónu, v nìm byla kuchynì, a celá rota se tìila na hody.
Kdy se to dovìdìl sedlák, jemu prase patøilo, el si arci
stìovat veliteli transportu. Ten dal celý pøípad rychle vyetøit
a kdy zjistil, kdo je pùvodcem, rozkázal, e invalida musí okamitì opustit vlak a rota e musí prase zaplatit.
Rota souhlasila jen s druhou èástí velitelova rozkazu a vojáci
také hned mezi sebou vybrali potøebnou èástku. Vysadit vak
starého kamaráda z vlaku a ponechat jej osudu - zamítli. Velitel ovem trval na svém rozkazu. Ale také rota si postavila
hlavu.

Spíe ty a ostatní dùstojníci s námi nepojedete, ale invalida pojede! prohlásil zástupce roty.
Konflikt se pøiostøil. Rota, aby dokázala, e své rozhodnutí
myslí vánì, vyøadila dùstojnický vagón z vlaku a zavezla jej
na slepou kolej.
Veliteli nezbývalo, ne aby se umoudøil. Svolil tedy, aby invalida jel s transportem. Teprve potom vojáci zase pøipjali dùstojnický vagón k vlaku.
Zatím z kuchynì 6. roty se íøila vùnì, pøi ní se sbíhaly v ústech sliny. Drádila vojáky jako dùstojníky, nebo vichni byli
stejnì hladoví.
Ani èuchnout! prohlásil Ignác Rybola, vida dùstojníky okounìt u kuchynì. To je jen pro mustvo, které si prase zaplatilo...
Bída stále rostla. V rotních kuchyních se vaøila jen voda na èaj
a jednou dennì polévka, je byla vlastnì také jen voda s nìkolika pohankovými krupkami. Nebyl chleba, cukr, tabák,
maso. Jelo se pomalu, sotva dvacet kilometrù za den.
Jakmile vlak dojel do nové stanice, vojáci vyskakovali z vozù
a odcházeli do nejbliích vesnic - ebrat. astni byli ti, kdo
pøili do takové vesnice první. Muici z mála dávali rádi a pomìrnì mnoho. Ale jestlie se pøehnaly pøes vesnici tøi ètyøi
transporty, muici u dávat nemohli, nebo nemìli z èeho.
A tak rotním výborùm nezbylo ne ebrotu organizovat...
Ustavily se zvlátní ebrací komise, které jediné byly oprávnìny chodit po vesnicích ebrat. Ve, co vyebraly, musily odevzdat rotnímu výboru, který pak koøist spravedlivì rozdìlil
na vechny pøísluníky roty. Nebylo pøíjemnou funkcí být èlenem ebrací komise. Kamarádi chtìli jíst a v muických chatách u toho nebylo o mnoho víc ne ve vagónech!

Do stanice vjel vlak jetì za tmy. Vojáci hladem nespali,
a sotva se rozednilo hnali svou ebrací komisi do vesnice.
Ta se zdála být blízko, sotva est verst, ale cesta k ní
se kroutila. ebrací komise si chtìla nadbìhnout a namíøila
si to pøímo pøes pole, zaváté snìhem. Ale záhy poznala, proè
se cesta klikatila: ve snìhu byly úplnì zaváty hluboké jámy.
Hlad vak hnal komisi vytrvale kupøedu. Jaké by to musily
být závìje, aby zastavily takový motor, jaký má v sobì hladový voják?
Rota zatím netrpìlivì oèekávala návrat komise.
Mám tuení, e se dnes dobøe pomìjeme, pravil u ponìkolikáté Ferda Brabec, popíjeje hoøký èaj.
Nedovedu si pøedstavit nic lepího ne poøádný krajíc chleba a kus peku, marnì sebe drádil jiný:
Kdosi zaèal vykládat o svatováclavské huse. Daleko se nedostal, protoe by ho byli ostatní zbili.
Koneènì se objevily v bílém snìhu èerné teèky.
Komise se vrací!
Vechno se to vyhrnulo pøed vagóny. Komise se vrátila.
Pøinesla celkem sedm studených vaøených brambùrkù.
15 MRAÈNA
Rozhodnutí, aby se èeskoslovenská armáda v Rusku stala
souèástí armády francouzské a odjela do Francie, sjezd neodhlasoval, nýbr naøídil profesor Masaryk. Sjezd jeho rozhodnutí mìl jen dodateènì schválit.
Armáda se na tento sjezd chystala velmi ivì. Pøipravovaly
se rùzné rezoluce, témìø kadá rota formulovala své poadavky. V rotách to vøelo. Koneèné byly vypsány volby a delegáti
zvoleni.

Vedení a dùstojníci vak konání sjezdu stále oddalovali.
Sjezdu vùbec není tøeba, øíkali. Odjedeme do Francie
a tam se staneme slokou francouzské armády. Musí zmizet
vechno, co snad mohlo být trpìno v bolevickém Rusku, ale
rozhodnì se nesmí objevit v demokratické Francii. Napøíklad
sjezdy a výbory. kodilo by nám to v oèích Západu!
A horlivì se snaili zavádìt takzvanou francouzskou disciplínu, jejím hlavním rysem byla absolutní poslunost. Mustvo
reptalo:
Dokud jsme v Rusku, neplatí ádná francouzská disciplína. Jsme dobrovolnickou a demokratickou armádou, která
má své vlastní zákony. Jen sjezd má právo èinit tak dalekosáhlé opatøení. Svolejte sjezd!
Rezoluce, které se nyní psaly, byly u ostøejí a útoènìjí.
Ve vagónech debaty nemìly konce.
Na tìplukách se objevovaly veliké nápisy napsané køídou:
Chceme sjezd!
Mezi dobrovolníky byly rozdávány hektografované letáky,
zaèínající:
Chceme sjezd!
Zanedlouho volala celá armáda:
Chceme sjezd!
Vedení tedy nezbývalo, ne svolat aspoò sjezdové pøedporady.
Doly zprávy, e se v Penze utvoøil pøi rudé gardì zvlátní
oddíl Èechù-komunistù. Mezi dobrovolníky se o tomto oddílu
rozíøilo mnoho nejdivoèejích povìstí. Zatímco my odjídíme
do Francie, budou èetí komunisté bojovat v Rusku proti nìmeckému a rakouskému imperialismu. Oni prý neopustí zbabìle Rusko v jeho nejtìích chvílích. A jetì jiné zprávy se í-

øily: rudogvardìjci prý dostávají ohromnì vysoký old. S otevøenou náruèí pøijímají kadého dobrovolce a beze veho Je
povyují na dùstojníky.
Do vagónù se dostaly i jejich letáky. Zvaly ke vstupu do Rudé
armády. Varovaly pøed odjezdem do Francie. Zdùrazòovaly,
e povinností kadého revolucionáøe je nyní podporovat ruskou sociální revoluci a nikoli dohodový imperialismus.
Jen ruská sociální revoluce mùe skuteènì osvobodit Èechy a Slováky národnostnì, hospodáøsky a sociálnì.
Mnoho se mluvilo o tìch letácích.
Jedné noci zmizeli z jedenácté roty tøi dobrovolci, z desáté
dva a z dvanácté jeden.
Vech est, vesmìs dìlníkù, vstoupilo do rudé gardy.
Svátek 1. máje se v celém Rusku slavil r. 1918 velmi okázale. Také v Rtièevì, dùleité eleznièní stanici. Hrály hudby,
mìstem procházely prùvody s rudými prapory, vesele se tøepetajícími v jarním vzduchu.
Slavností se zúèastnily i oddíly èeskoslovenské armády
se svými hudbami a prapory. Dìlnické organizace je vítaly
nadenì. Do pøedsednictva velkého táboru lidu ve Rtièevì
byl zvolen i Èechoslovák.
Mluvil pøedseda místního sovìtu:
Je nutno ukonèit tuto nesmyslnou, krvavou válku, ve vech
válèících státech je tøeba podnítit sociální revoluci a nastolit
tak opravdové bratrství vech národù.
Mluvil Èechoslovák:
Nejdeme proti vaí revoluci. Odjídíme do Francie, abychom tam bojovali za svou svobodu. Nae sympatie patøí vaí
revoluci!

Hrála hudba, rudé prapory, popsané revoluèními hesly, se vlnily, znìly písnì...
Rutí i èeskosloventí dìlníci, obleèení ve vojenské stejnokroje, defilovali pøed místním sovìtem a pøedstaviteli sovìtské vlády.
Ani rutí, ani èetí dìlníci tehdy netuili, e za mìsíc budou
do sebe - støílet...
Èervené vagóny se u dávno staly vojákùm druhým domovem. Ukázaly se dokonce pøíjemnìjí a pohodlnìjí ne kasárny. Pravda, nyní u nebydlelo v jedné tìpluce více ne
dvacet vojákù a vagóny u také nebyly tak pinavé jako
na poèátku cesty, naopak: byly nyní vybaveny pomìrnì znaèným komfortem. Vude mìli dobrá kamna, èisté pryèny, visací lampy, nìkde si opatøili i záclonky do malých oken. Ale
nejen uvnitø, také zevnì snaili se vojáci vykrálit co nejlépe
své domovy. Z bøezové kùry, kouskù látek, døeva i jiného materiálu, který byl po ruce, vytvoøili na vagónech celé obrazy.
Na jednom byl zobrazen Jan Hus na hranici, jinde Jan ika
z Trocnova, leetínský kováø, Hradèany. Jinde místo obrazu
napsali si na tìpluku jen nìjaké významné heslo, jako Vive
la France!, Pryè s tyrany!, Lepí smrt ne okovy!
Vojenské vlaky Èechoslovákù, zvané eelony, pùsobily obdiv u ruského obyvatelstva, které ovem nerozumìlo ani obrazùm, ani nápisùm. Zpoèátku se domnívalo, e jde o vlaky
nìjakých komediantù...
V jednom vagónì blikala malá petrolejová lampièka. Veèer byl teplý, a tak dveøe vagónu zùstaly otevøeny. Vzduch
vonìl. Vojáci kouøili machorku a vyprávìli.

Takhle se do Francie nedostaneme ani za dva roky. Jen
na téhle ztracené stanici èuèíme u dva týdny, pravil Drápela.
Bolevici nás schválnì zdrují, chtìjí, abychom zùstali v Rusku, odpovìdìl Køenek.
Je potupné odevzdávat jim zbranì. Právo na nì jsme si
vyslouili v boji, øekl Mrzena, který stále hrdì nosil køí sv. Jiøí
za stateènost u Zborova.
A co bys, prosím tì, s tìmi zbranìmi chtìl dìlat ve Francii?
Tam mají zcela jiné zbranì. Do naich bychom tam nedostali
ani munici! ozval se nìkdo z kouta.
A co kdy nás nìkdo pøepadne? Èím se budeme bránit?
Do debaty se vloil starý Zemánek:
A já myslím, e se do Francie ani nedostaneme, a kdy,
tak a bude po vem. Masaryk dobøe ví, co s námi dìlá. Tohle vechno se jistì dìje s jeho vìdomím. Cesta se úmyslnì
protahuje, abychom se do Francie dostali, a bude po válce.
Masaryk etøí nae ivoty. Chce, abychom se domù vrátili
vichni, A zdraví a silní! Nebo my jsme sùl národa a národ
nás bude doma víc potøebovat ne spojenci na západní frontì...
Ale jiný Zemánkovi odporoval:
To jsou vásty! Jak by bylo moné, abychom my svùj boj
za svobodu jen pøedstírali, zatímco ostatní spojenci krvácejí?
Kdy nás bolevici nepustí dobrovolnì, vynutíme si prùchod;
násilím! Masaryk pøece rozkázal, e se musíme dostat do Vladivostoku stùj co stùj, i kdybychom tam mìli jet kadý na vlastní
pìst. Budou-li nám bolevici bránit, vak my u si tam cestu
proklestíme!...

S boleviky byla uzavøena dohoda, podle ní mìly být sovìtùm odevzdány vechny zbranì a na pøesnì stanovené mnoství pro kadý vlak, nutné k vlastní obranì pøi nepøedvídaném
pøepadení. Více ne polovina èeskoslovenské armády
se podle této dohody zaøídila, zbranì sovìtùm odevzdala a v
doprovodu zvlátních komisaøù, jejich úkolem bylo vyrovnávat cestou vechna nedorozumìní, odjela na východ. Zbranì
se odevzdávaly v Penze. Pøejímala je zvlátní komise, v ní
za sovìtskou vládu zasedali i èetí komunisté. To dìlalo zlou
krev. Jim odevzdávali dobrovolci zbranì se zjevnou nechutí
a stále docházelo k mením nedorozumìním. Dobrovolci
schovávali zbranì, kde se to jen dalo, a komisaøi, pøicházejíce na takové podvody, provádìli kontrolu stále peèlivìji
a pøísnìji.
Ale jetì více ne odevzdávání zbraní popuzoval dobrovolce zvlátní vagón na penzském nádraí, v nìm èetí komunisté mìli svou propagaèní kanceláø. Jejím úèelem bylo získávat dobrovolce pro vstup do rudé gardy. Dennì se od rána
do noci ozývaly z toho vagónu stejná hesla a výzvy: Nejezdìte do Francie! Neslute dohodovému imperialismu! Nevìøte
svým vùdcùm! Proletáøi, konejte svou proletáøskou povinnost!
Vae místo je v revoluèní rudé gardì, nebo jen sociální revoluce mùe osvobodit Èechy národnostnì i sociálnì!
Èetí dùstojníci se agitátorùm smáli, vojáci s nimi debatovali. Napìtí rostlo.
Vojáci popíjeli hoøký èaj a závidìli tìm, kteøí se u dostali
na Sibiø, nebo Sibiø v jejich pøedstavách byla pohádkovou
zemí. Podle vypravování tìch, kteøí se z ní vrátili, bylo tam veho nadbytek: Nádraní kiosky jsou prý pøeplnìny selaty, husami, kuøaty, mlékem, vejci, máslem a bílým chlebem.
A vechno je tam za babku...

Jen co budeme na Sibiøi! tìili se dobrovolci.
Ale vlaky stály bez lokomotiv na zastrèených stanicích celé
týdny. Bída rostla; tabák se stával zvlátností a také chleba
se u dávno nikdo nenajedl dosyta.
Tím jsou vinni bolevici, øíkali dobrovolci a èím dál tím více
v jejich pøedstavách slovo bolevik znamenalo toté co nepøítel.
Od Vladivostoku po celé Sibiøi a do Rtièeva a Serdobska,
kde stály vlaky nejslavnìjího 4. pluku, byla roztaena èeskoslovenská armáda. Deset tisíc kilometrù èinila vzdálenost
mezi prvním a posledním vlakem.
Zatímco se jedni koupali v moøi a tìili se na sladkou Francii, louskala se na nádraí v Penze sluneènicová semínka
a vánivì se debatovalo, je-li správnìjí odjídìt do Francie
a bojovat na stranì spojencù, anebo zùstat v Rusku a pøipojit
se k bolevické revoluci, která si troufá zapálit celou Evropu.
Deset tisíc kilometrù a padesát tisíc frontových vojákù. Jeden voják od druhého na vzdálenost dvou set metrù! Kromì
vojenských rozkazù spojoval vechny vlaky od Volhy a
k Tichému oceánu ètyøstránkový èasopis, nevzhlednì upravený, který se jmenoval Èeskoslovenský deník. Byl dìlán
velmi patnì. Jeho zásluhou se vojáci brzy nauèili nevìøit titìnému slovu.
Pøilo to jako blesk. Èeskoslovenský deník pøinesl zprávu, e z technických dùvodù není mono pøepravit celou èeskoslovenskou armádu do Francie pøes Vladivostok. Není prý
tolik lodí po ruce. Èást armády, která je dosud na území evropského Ruska, pojede prý do Francie pøes Archangelsk.

Tato cesta je kratí a také jistì lépe vyhoví pøání dobrovolcù, aby byli døíve na západním bojiti a mohli tak vydatnì pomoci spojencùm, kteøí právì nyní pomoci velmi potøebují.
V evropském Rusku se nacházely nejstarí vojenské jednotky. Cesta pøes Archangelsk vedla pustými, lesnatými kraji
severního Ruska, kde byla velká nouze o potraviny. Cesta
Sibiøí vedla zemí blahobytu, na ní se vojáci u nìkolik mìsícù tìili. Cesta pøes Archangelsk vedla moøem plným nìmeckých ponorek. Cesta Sibiøí byla bezpeènìjí. A
do Archangelska budou mít bolevici volné pole k agitaci,
kdeto na Sibiøi je bolevická moc nepatrná. A koneènì: proè
právì nejstarí èásti armády, které nejvíce zkusily, mají být
na západním bojiti zase první? Proè tento primát nemají okusit zase jednou pluky druhé divize?
Ve vojsku od Rtièeva a po Ural to vøelo nebezpeènì. Dùstojníci se tentokrát kupodivu shodovali s mustvem.
Pøes Archangelsk nepojedeme!
Nastaly krásné jarní dny. Cesty ji vyschly, pole a louky
se pøikryly avnatými, zelenými koberci.
Èervené tìpluky Èechoslovákù, pomalované, polepené
a popsané, stály jako døíve na zapomenutých stanicích. Stály
smutnì, jako by se ani nehodily do jarní nálady. Vojáci
v upinìných atech obcházeli vagóny. Báli se pustit do polí
lehnout si do trávy a dívat se do modrého nebe. Báli se zpívat,
aèkoli jejich mládí volalo po písních, báli se smát, protoe je
cosi tíilo.
Nìco bylo ve vzduchu, nìco se pøipravovalo...
Ale co?

16 PENZA
Jednoho dne se zcela neèekanì vrátili delegáti
ze sjezdových pøedporad. Pøinesli dalekosáhlé rozhodnutí, e
se do Vladivostoku pojede bez ohledu na boleviky vlastním
poøádkem. Návrh, aby se jelo pøes Archangelsk, byl sjezdem
jednomyslnì zamítnut.
Vlastním poøádkem! To znamená, e se bude bílit, øíkali si
vojáci.
Najednou zmizela vechna nechu, nedùvìra, skleslost. Poschovávané puky byly vyòaty z úkrytù, zbranì èitìny, jako
by se mìlo jít na parádu, zase se ozval popìvek a leckdos
zaertoval.
Pojedeme vlastním poøádkem!
Pøedseda penzského sovìtu se rozhodl jetì v poslední hodinì varovat dobrovolce. Svolal na nádraí tábor lidu, na který
se dostavili vichni dobrovolci mekající tou dobou
na penzském nádraí. Události vysvìtlit pøiel sám a s ním
jetì nìkolik jiných komunistù.
Nejdøíve mluvil pøedseda, èlovìk prostý, sympatický, klidný. Varoval pøed nepøedloenostmi, ádal, aby byla respektována úmluva o odevzdávání zbraní, a zdrování transportù
omlouval technickými potíemi, za které sovìty nemohou.
Jeho øeè byla pøijata sice chladnì, ale s klidem a bez odporu. Po nìm zaèal mluvit Minikin.
Uprostøed jeho øeèi se vak pøihnala prudká jarní bouøe
a spustil se liják.
Úèastníci táboru se rozutekli, Minikin najednou nemìl
ke komu mluvit a koho pøesvìdèovat...

Tak skonèil poslední pokus o dohodu.
Druhého dne, 28. kvìtna 1918, byl na nádraí hláen vojenský vlak, vezoucí z Moskvy nìkolik obrnìných automobilù
a oddíl rudých gardistù. Pøi vjezdu do nádraí dobrovolci vlak
pøepadli a zmocnili se rychle vech obrnìných automobilù.
To se stalo ráno. Celé dopoledne i odpoledne
se s penzským sovìtem vyjednávalo, k veèeru dolo k první
pøestøelce, pøi ní bylo nìkolik dobrovolcù zranìno. Sotva
se setmìlo, byla mezi dobrovolce rozdìlována ostrá munice. Podle plánù, vypracovaných tábem ji døíve, zaujaly jednotlivé oddíly pozice.
Øeka obtékající Penzu má vysoké bøehy. Na jednom z nich
se vypíná mìsto. Øíká se mu bílá Penza, a právem. Je to
mìsto bílých kostelù, bílých budov a bílých zahradních zdí. Hlavní námìstí bylo na svahu. Nahoøe stála budova sovìtu, také
bílá, na dolejím konci stará zvonice. Budova sovìtu vévodila celému námìstí, vévodila celému mìstu.
Pøed sovìtem postavili bolevici baterii lehkých dìl, namíøených na nádraí, a do oken sovìtu nastrkali kulomety. Na druhém bøehu øeky vyryli Èechoslováci v zemi mìlké zákopy.
Je noc. Chladná, ale krásná a tichá; svítí milióny hvìzd.
V zákopech jako svìtluky se pohybují ohýnky z cigaret.
V Penze je tma. Spí Penza?
Nespí! Ani Penza, ani penzský sovìt, ani Èechoslováci.
Sovìt vymìòuje telegramy s Moskvou, Èechoslováci telefonují mezi sebou. První pluk se ètvrtým.
Ani vojáci v zákopech nespí. U dlouho nedìlali své øemeslo,
a nelze zas tak rychle pøivyknout. A pak noc strávená pod
hvìzdami v oèekávání tak zvlátních vìcí! Cigarety mohou
odehnat dotìrné mylenky.

Ráno, a hvìzdy uhasnou, bude boj. Tvrdý a nerovný, nebo Èechoslováci mají málo zbraní a patných. Nemají vùbec dìlostøelectvo. Protivník je nìkolikrát silnìjí a dobøe vyzbrojen.
Pøichází i mylenka na smrt. Dostavuje se vdy, kdy
se dlouho èeká na boj.
Bývalý student Roubík je vak veselý:
Zítra to tìm bolánùm nandáme! opakuje stále.
Dìlník Kovaøík, který stojí vedle nìho, mlèí, dlouho mlèí. Pak
øíká spí k sobì ne k Roubíkovi:
Doma mám enu a dvì dìti. Jistì mají hlad. A já tu moná
padnu. Proè? Protoe chci, aby se mé dìti mìly lépe ne
jejich táta. Ale nechtìjí ti tam za øekou vlastnì toté? Zítra
budeme do sebe støílet. Moná e padnu já, moná e
na druhé stranì padne táta, který má také dvì dìti...
Bývalý student neodpovídá. Neví, co by odpovìdìl. Noc je
tichá.
táby Èechoslovákù i bolevikù pracují horeènì.
Vojáci na levém i na pravém bøehu mohou se zatím dívat
na hvìzdy, mohou spát, mohou pøemýlet. Zatím nikdo od nich
nic nechce.
Ráno. Nad øekou stoupají páry jemné jako svatební závoje.
Slunce pozlacuje svými chladnými paprsky bánì penzských
kostelù. Je slyet, jak ve mìstì odbíjejí hodiny. Tluèou pomalu, jaksi slavnostnì. Je slyet radostný zpìv ptákù.
Najednou tuto ranní náladu poruilo nìco nezvyklého a hrubého. Ozval se výstøel z dìla a vzápìtí nato exploze. Nad nádraím se rozerval rapnel.
Zaènìte støilet! rozkazoval hned potom vojákùm v zákopech velitel.

Tak to zaèalo. Hlavní útok se dìje sice na jiném místì, ale
i zde je nutno støílet, aby byl protivník oklamán.
Tedy se støílí. Protivníka vak není nikde vidìt. Ale co na tom?
Støílí se do komínù, slepic, sbírajících na ulicích drobty, støílí
se lidem do oken...
Vstávejte! volá Èíek a vybírá si v kadém domì okno,
za kterým, zdá se mu, lidé spí.
Na øece plavou zbytky ohoøelého mostu.
Králièek má rakouskou karabinu, nabíjí do ní ruské náboje,
které jsou znaènì mení, a neustále støílí. Snaí se zasáhnout
plovoucí døevo, ale nedaøí se mu to. Støílí nepøetritì a jeho
tváø je pøi tom nesmírnì váná.
Horník Kefurt ho chvíli pozoruje. Pak èiní toté. Má vak ránu
jistou, kadá zasahuje cíl. Øíká Králièkovi:
Byl jsem osm mìsícù na ruské frontì a nezabil jsem èlovìka. Do prken se vak støílet mùe. Jednou jsme si na rakouské
frontì pøed feldvachu postavili ozubený buben z mlátièky. Tak
dlouho jsme do nìj støíleli, a na nìm nezùstal ani jeden zub.
Ale støílet do lidí?
Bojovalo se témìø o kadý jednotlivý dùm. Nikdo nevìdìl
odkud mùe být zasaen. Celá Penza byla v rukou Èechoslovákù, jen sovìt jetì vzdoroval. Veliká bílá budova
na horním konci námìstí stála jako pevnost. Vechny útoky
na ni podnikané byly odraeny. Sovìtské kulomety a baterie
lehkých dìl pracovaly neúnavnì. Z protìjích domù opadávala omítka. Po zemi se válely pøestøílené dráty. Obèas nìkterá kulièka zavadila o zvony ve staré zvonici a zvony pak
vydávaly podivný, smutný zvuk.
Mrtvých a ranìných z øad útoèících nebylo vak mnoho. Bolevici støíleli pøíli vysoko.

Rychle za sebou následovaly nové a nové útoky.
Marnì.
Vojáci si utírají zpocené tváøe. Je jim horko a mají nesnesitelnou ízeò. Jsou chránìni vysokou zdí a nabírají za ní nových sil k novému útoku. Ranìní naøíkají. Jindra, kterého sem
dotáhli s prostøeleným bøichem, zdá se, e umírá. Vykøikuje
slova, jim nikdo nerozumí. Grunt si ovazuje prostøelenou ruku,
ale nemíní se vzdát nového útoku. Mojí krvácí na prsou, ale
øíká, e to nic není: kulièka prý mu jen sedøela kùi. Vojenské
øemeslo je tìké!
V Trojické ulici, která vede k námìstí, nìco hrèí. Vojáci
se nedùvìøivì ohlíejí.
Kluci, to je obrnìný automobil! volá ten, který má nejlepí
zrak.
Skuteènì! Pøijídí jeden z tìch obrnìncù, které poslala
Moskva Penze na pomoc.
Automobil tìce oddychuje. Pojednou vak motor zaèal selhávat a auto se zastavuje. ofér se marnì namáhá znovu zapálit motor. Koneènì zabral! Auto vak popojelo jen nìkolik
krokù a zase se zastavilo... A pøece pøíjezd obrnìného automobilu dodal dobrovolcùm novou odvahu.
S bronìvikem to bude hraèka, volá èetaø Zedek, èerný
jako cikán.
ofér zatím znovu zkouí motor. Toèí klikou. Nadává a kleje.
I ostatní nadávají, jaké to automobily poslali z Moskvy...
Koneènì se motor umoudøil. Pracuje pravidelnì, hømotí
a kouøí. ofér usedá. Kulometník volá z auta:
Mládenci, a teï pìknì za námi!
Auto jede kousek Trojickou ulicí, pak zahýbá na námìstí
a námìstím pøímo na sovìt. Za ním v roztaeném øetìzu dobrovolníci.

Na sovìt!
Vechny kulomety bolevikù se rozeøvaly, avak støílejí zase
pøíli vysoko. Zato kulomet z obrnìnce støílí pøesnì. Umlèel ji
vechna ètyøi dìla, z nich rudí dìlostøelci poslali proti nastupujícím kartáèe. Nastává rozhodující okamik.
Hurá! nese se vzduchem.
Nìkolik desítek dobrovolcù se ene k sovìtu. Jsou ji tak
blízko, e kulomety jim nemohou ublíit. Nepøátelské kulomety umlkají a na okamik nastává nezvyklé ticho, které brzy pøeruilo mocné a vítìzné hurá!.
To ji Èechoslováci vnikají do budovy sovìtu.
Èetaø Køenek bìel první po schoditi vzhùru. Na prvním odpoèívadle uvidìl pojednou proti sobì bìet èlovìka s napøaenou bombou. Dlouho se nerozmýlel a prudce vrhl svou
na nìho.
Místo výkøiku zaøinèelo sklo. Køenek vrhl bombu do zrcadla...
Mu, kterého v nìm spatøil, byla jeho vlastní podoba. V rozèilení se nepoznal...
Natìstí bomba neexplodovala.
Z budovy sovìtu odvádìli na nádraí hlouèek zajatcù. Jedním z posledních byl starý mu edivých vlasù, rozèechraných
vousù, obleèený do rakouské vojenské blùzy. Snad byl nemocen, snad byl ranìn: el velmi namáhavì. Strá, která prùvod uzavírala, pobízela ho k rychlejí chùzi.
Zajatec snad nechtìl, snad nemohl. Øekl cosi maïarsky.
Maïar? øekl konvoj, a dlouhé ruské bodlo vrazil zajatci
mezi lopatky. pièka bodla se objevila na Maïarových prsou...
Penza byla tedy slavnì dobyta. Ale co s ní? Èechoslováci
odjídìjí pøece do Francie!

Veèer se objevily na ulicích Penzy tyto vyhláky:
OBYVATELSTVU PENZY!
1 - Èechoslováci nemají v úmyslu dìlat v Rusku politický
pøevrat.
2 - Èechoslováci se neujímají vlády v Penze.
3 - Èechoslováci opustí mìsto, jakmile bude zabezpeèen
odjezd jejich vlakù.
4 - Èechoslováci potrestají kadého, kdo bude v mìstì
støílet nebo loupit.
Ale u nebylo do koho støílet, u nebylo kde loupit.
17 POVÌSIT!
Vítìzství opíjí. Více ne víno, více ne eny!
Penzy, velkého guberniálního mìsta, bylo dobyto s pomìrnì
malými ztrátami. Èechoslováci se stali jedinými jejími pány.
Vládli majetkem veøejným i soukromým, rozhodovali o ivotì
a smrti. Rozkazovali.
Sebevìdomí u kadého jednotlivce vzrostlo.
Penzy jsme dobyli témìø holýma rukama. S kanóny a kulomety dobudeme celé Sibiøe!
Vítìzství znamenalo i koøist.
Z mìsta a na nádraí se táhla øada povozù, vezoucích proviant, náboje, výzbroj, vùbec ve, co potøebuje armáda. To
byla koøist celku.
Ale i jednotlivci snaili se ukoøistit pro sebe, co se dalo.
Nìkomu staèil obrázek, jinému zánovní mìdìný èajník, vysoké boty, nìkdo dal pøednost lahvi lihu. Saniák edivý, který se bojù nezúèastnil, mìl kapsy napìchované bankovkami.
Pepík Strnad pøinesl dva psací stroje. Aby prý bylo na èem
psát rotní èasopis!

Èeskosloventí dobrovolci hledìli na ruské boleviky spíe s pøezíráním ne s nenávistí, zato na Maïary, Nìmce
a zvlátì Èechy slouící v Rudé armádì byla svalována vechna vina. Èetí rudí gardisté byli povaováni vichni mahem
za zrádce, proti nim se obrátila vechna nenávist a krutost.
V Penze zajaté Rusy pustili na svobodu, zajaté Èechy vak
nikoli.
Byli tøi: Skoták, Oèenáek a Pospíil. Organizovali v Penze
èeské oddíly rudé gardy, agitovali mezi dobrovolci
na penzském nádraí a úèastnili se hájení mìsta. Byli zajati
po boji v bytì beze zbranì.
Odvedli je na nádraí a vsadili do prázdného vagónu, k nìmu postavili strá.
Ji cestou se jejich oblièeje zalily krví.
Zrádci! Lumpové! volali na nì dobrovolci, plivajíce jim
do oblièeje. Nejeden je také udeøil.
Skoták byl statné postavy, tøebae potupen, el zpøíma. Povinností stráe bylo zabránit vìzòùm v útìku a ochránit je pøed
samosoudem. Strá si svùj úkol zjednoduila na první polovinu.
Jako u klece s dravou zvìøí shromadovali se dobrovolci
u vagónu se zajatci. Pospíil a Oèenáek leeli na pinavé
podlaze, oèi mìli zavøené, chvílemi se zdálo, e u ani neijí.
Skoták se obèas snail promluvit, ale sotvae otevøel ústa,
nael se vdy nìkdo, kdo mu je políèkem umlèel.
Jeho oblièej byl hroznì zbarven krví, aty mìl roztrhány. Hle,
rudý gardista! smál se kdosi.
Vojáci volali po smrti zajatcù, ale veliteli se podaøilo oddálit
rozhodnutí. Bez soudu není mono konat rozsudek, tvrdil.
Jsme kulturní národ a ne divoi!

Jednoho dne byla Penza oputìna. Vlaky, pøetíené koøistí
se zvolna pohybovaly k Volze. Bojíce se pronásledování, Èechoslováci za sebou vytrhávali eleznièní koleje a dynamitem
vyhazovali do povìtøí eleznièní mùstky.
Vagón se zajatými èeskými komunisty zastavil na malé stanièce. Velitel, který nechtìl vykonat rozsudek bez soudu, zde
nebyl.
Nad krajem se vznáela noc.
Dobrovolci rozdìlali oheò. Sedíce kolem ohnì radili se, co
se zajatci. Zatím nìkdo na blízký dub pøipevòoval tøi smyèky.
Dobrovolci se ji uradili.
Pøivádìjí Skotáka, Oèenáka a Pospíila.
Skoták ví, co to znamená. V noci se obyèejnì nesoudí. Jde
vak klidnì. V jeho oèích není ani nenávist, ani strach. Jako
by jeho oèi u nepatøily ivému èlovìku. Pospíil se chvìje,
zdá se, e kadou chvíli propukne v pláè. Je jetì pøíli mlád.
Oèenáek je bolestí otupìlý. Mlèí, oèi má zavøeny.
Plameny ohnì osvìtlují rudì tu nevelikou skupinu lidí.
Jste zrádci! Proto zemøete, jak se na zrádce sluí  na ibenici! praví pateticky nìèí hlas.
Skotákovy oèi se dívají k dubu, z nìho visí smyèky. U mu
otáèejí provaz okolo krku.
Má to dobré u krku! pokouí se nìkdo udìlat vtip. Skoták
se nechvìje, na nikoho se neohlíí. Pevným, ponìkud zesláblým hlasem mluví:
Bratøi! Pøeji vám svobodu, za ni se bijete. I já jsem se bil
za svobodu. Já se jí vak u nedoiji. Umírám za své pøesvìdèení. Èin, který páete, rozsoudí jednou dìjiny...
Nedomluvil. Utaená smyèka ukonèila jeho poslední agitaèní øeè...

Vesele hoøí hranice suchého døíví. Blízko ní na vìtvích starého dubu se houpou tìla tøí lidí, kteøí mìli jiné pøesvìdèení.
V èeských dìjinách ji jednou bylo nìco podobného... Na dnì
lidské due spí dávnovìké zvíøe. Nikdy nevíme, kdy
se probudí...
18 SAMARA
Vechny vlaky Èechoslovákù ji pøejely dlouhý eleznièní
Alexandrovský most pøes øeku Volhu u Syzranì. Byl to sice
znaèný úspìch, ale naprosto to jetì neznamenalo, e armáda je u v bezpeèí. Naopak, situace byla stále velmi zlá.
Od západu se tlaèili rudí, majíce posily z Moskvy a Saratova,
na východì pak leelo Ivaèenkovo s velikou munièní továrnou, zamìstnávající tisíce dìlníkù, a Samara, veliké gubernské mìsto, v nìm mìli bolevici znaèné vojenské síly.
Vlaky Èechoslovákù byly soustøedìny na krátkém úseku nìkolika málo desítek kilometrù.
Od trati na jih a na sever vládli rovnì bolevici. Èechoslovákùm zbývaly jen dvì monosti: buï opustit vagóny a s velkým nebezpeèím probít si cestu nìkolik set kilometrù dlouhou, nebo zùstat v tìplukách a bojem si vynutit odjezd po trati.
Èechoslováci se rozhodli pro druhý zpùsob.
tìstí jim pøálo. Ivaèenkovo se vzdalo bez boje. Zástupci
dìlnictva sami pøinesli sùl a chléb a vítali dobrovolce jako své
osvoboditele.
Jsme pro demokracii, pro ústavodárné shromádìní, a ne
pro bolevickou diktaturu, øíkali.
Pro Èechoslováky to byl znaèný úspìch. Jejich vlaky
se mohly bez boje posunout opìt o nìkolik kilometrù kupøedu.

Protivník støílel na Ivaèenkovo. Rudí asi dostali vìtí posily
a stále útoèili, dobrovolci jen stìí uhajovali své pozice. Situace byla pro nì krajnì kritická: Kdyby byli rudí provedli souèasnì prudký útok od Samary i od Penzy, byl by býval osud
osmi tisíc Èechoslovákù zpeèetìn. Nebo kdyby se jim bylo
podaøilo vyhodit do vzduchu Ivaèenkovskou munièní továrnu! Èechoslováci byli jako v obrovských ocelových kletích.
Jen stisknout! Útoky rudých natìstí byly slabé a hlavnì
se nepodnikaly zároveò. Èechoslováci si vynutili cestu
k Samaøe.
Jednoho dne se objevily nad frontou bolevické aeroplány
Avak místo bomb shazovaly letáky, podepsané èlenem Národní rady Prokopem Maxou a jakýmsi francouzským kapitánem. Letáky obsahovaly výzvu, aby okamitì bylo zastaveno
nepøátelství a zahájeno jednání.
Nebudeme pøece k radosti rakousko-nìmeckých imperialistù, naich spoleèných nepøátel, rozvíjet boj èeskoslovenských revolucionáøù s ruskými revolucionáøi, stálo mimo jiné
v letáku.
Maxa býval dùvìrníkem Masarykovým a jeho výzva se dála
také Masarykovým jménem.
Vojáci asli:
Jak je moné, aby Masaryk neschválil nae rozhodnutí?
Vdy doslovnì splòujeme jeho rozkaz. Nechceme nic, ne
se dostat co nejdøíve do Vladivostoku!
Letáky jsou podvreny! øíkali dùstojníci. Chtìjí nás na nì
jen nachytat. Je pøece znám rozkaz bolevického komisaøe
války: který Èechoslovák bude dopaden se zbraní v ruce,
bude zastøelen!
Mustvo souhlasilo s dùstojníky.

Maxa byl asi donucen tyto letáky podepsat, nali si vojáci
odùvodnìní.
Je to zrádce! tvrdili naproti tomu dùstojníci.
Pak jetì pøijel do Ivaèenkova bolevický parlamentáø. Mìl
èernou papachu a rudou gymnasforku. Èapájev. Odjel s nepoøízenou.
Nastal rozhodující den. Bojovalo se zároveò u Ivaèenkova
a u Lipjag. Tam Èechoslováci zadrovali nástup protivníka,
zde sami útoèili. Musili prorazit stùj co stùj. U Lipjag bojoval
ètvrtý pluk. Zvítìzil po dlouhém a tìkém boji. Mnoho rudých
gardistù bylo pobito, mnoho jich bylo zahnáno do øeky Samarky, kde vìtinou utonuli, a mnoho jich bylo vzato zajetí.
I ztráty Èechoslovákù byly velké. U Lipjag padl také velitel
ètvrtého pluku.
Hlavního cíle vak bylo dosaeno: eelony Èechoslovákù
se opìt mohly posunout o nìkolik kilometrù na východ.
Frantiek Richtr býval pøed válkou obecním stráníkem
v kterémsi mìsteèku v Polabí. Nyní zastával funkci rotního
kuchaøe. Bojù se nezúèastnil, øíkal, e je na to u starý. Ale
svou puku mìl. S ní chodil nyní k zajatcùm.
Po boji u Lipjag zavøeli vechny zajatce do prázdné kùlòy
a postavili k nim strá.
Richtr vzal puku a pøihlásit se dobrovolnì hlídat zajatce.
Proè ne?
Kdy se vrátil ze sluby, ukazoval v kuchyni svou puku.
Na døevì pod hlavní byly vyøíznuty tøi èerstvé vruby.
Ví; co to znameriá? ptal se kamaráda.
Nevím.

Kadý vrub znamená jednoho bolána. Ten,první, to byl
Èech. Takový dìdek s krhavýma oèima. Ptám se ho, proè
se dal k bolánùm. e prý z hladu. Tak jsem ho práskl mezi
oèi, aby vìdìl, co bylo jeho povinností. Druhý vrub - to byl
zasraný Maïar. A tøetí vrub, to byl jeden usmrkaný id, jistì
komisaø. Na nìm jsem si zchladil áhu...
Pøiblíila se noc, která musí pøinést rozhodnutí. Neobyèejnì
krásná letní noc.
Nìkde vpøedu je iroká øeka, pøes ni dlouhý eleznièní most,
za øekou Samara, velké a slavné mìsto.
Ráno bude na mìsto útok, ráno musí být Samara nae! Jinak je zle.
V noci se dìjí pøípravy. Èást útoèícího vojska, jeho úkolem
je pøepravit se po lodièkách pøes øeku a napadnout pak protivníka v místech, kde se toho nejménì nadìje, odchází
na sever. Druhá èást bude útoèit pøes eleznièní most. Pøípravy se dìjí v úplném tichu, nebo protivník nesmí nic zpozorovat. Vlaky jedou pozvolna, lokomotivy není ani slyet oddechovat; jen nárazníky slabì skøípají. Lokomotivy jedou bez
svìtel.
Vypadá to tajemnì. Dobrovolníci za tmy a ticha skládají z vagónù dìla.
Vechno je tajemné jako pøelud, neskuteèné jako sen. Kdosi
leí v trávì a kouøí cigaretu. Èervený ohýnek svítí ve tmì jako
drahokam. Vzdychla lokomotiva a z jejího komína vznesl
se do výe vìnec jisker. Strá mající slubu na lokomotivì nasazuje strojvùdci puku k spánku: Dává bolevikùm znamení...
Na stromì se ozval hlasitì noèní pták.
Sta oèí se dívá v místa, odkud bylo slyet ptaèí skøek.

Také znamení bolevikùm?
Vlak jede pøes improvizovaný most. Pùvodní most bolevici znièili. Dobrovolci narovnali a do výe trati prace a na nì
poloili kolejnice. Koleje se teï prohýbají, divnì to skøípe
a vre, ale vlak pøejel v poøádku. Z vlaku vystupuje velitel. I v
noci je vidìt, jak je bledý. Snad nevyspáním, snad starostmi
ze zítøka. Osud osmi tisíc lidí je závislý na úspìchu zítøejí akce.
Zatímco udìluje dùstojníkùm poslední rozkazy, vystupuje
z jeho vagónu písaø. Je obleèen v plné zbroji a jde se pøièlenit
ke své rotì, nebo zítøejí boj vyaduje pøítomnost kadého
jednotlivce.
Kamarádi se ptají písaøe, co je nového. Qn to pøece musí
vìdìt!
Písaø vak je tií ne hrob. Dívá se na hvìzdy. Pak zavírá
oèi. Klade horkou hlavu do orosené trávy a èichá ostrou vùni
zemì. Vzpomíná. Vidí matèin nekoneènì dobrý úsmìv. Vidí
rozkonì vykrojené rty svého dìvèete.
Písaø mlèí. Ví více ne ostatní, ale nesmí jim to øíci. Ví, e
zítra budou útoèit pøes most, který je podminován a který rudí
mohou vyhodit do povìtøí.
U svítalo. Do vlahého vzduchu vykøikli své písnì ptáci. Písaø a do rána myslil na maminku a na své dìvèe. Nyní byl
klidnìjí a vyrovnanìjí, jako by se byl se svými nejdraími
dobøe rozlouèil.
Vystøelení èervené rakety bude povelem k útoku.
Teï!
Nìco ve vzduchu zasyèelo, a hned nato krásným mìkkým
pohybem snáela se k zemi rudì svítící hvìzda.
Pøímo u mostu se nìkdo vztyèil. Byl bledý, ale oèi mu nepøirozenì svítily. Vykøikl:

Kupøedu!
Dvacet vybraných muù vyskakuje ze zemì. Jejich oblièeje
jsou jako z kamene. V rukou mají granáty.
Kupøedu!
Dvacet nejpøednìjích se ene na most.
A to ji zarachotila dìla a z druhého bøehu se ozvaly kulomety.
Vichni se dívají, jak bìí prvních dvacet. U jsou na mostì.
elezná konstrukce mostu zpívá, jak do ní bije dé projektilù. Dvacet jich bìí. U jen osmnáct... Dva klesají. Kupøedu!
Nových dvacet bìí na most. Most sténá.
Zase nìkteøí klesají. Nìco padá z mostu. Èapka, obyèejná
vojenská èapka, ale vem se zdá, e je to èlovìk. Pøichází
øada i na písaøe. Nohy i ruce se mu slabì chvìjí. Oèi má vypouleny. Má jen jednu mylenku: vyhodí most do povìtøí, èi
nevyhodí?
Nohy písaøovy se u dotýkají mostu. Jeho ui slyí, jak kulièky bijí do ocelových plátù. Myslí si: A z mìsta elektrickou jiskrou zapálí doutnák, a se celá ta elezná masa s rachotem
vznese do výe...
Na podlaze mostu v smrtelné køeèi se zmítají lidská tìla. Støíbrem se lesknou koleje; jsou potøísnìny lidskou krví. Na mostì
se teï rozerval granát a vyrazil v podlaze velký otvor.
Kupøedu!
Most je dlouhý, nekoneènì dlouhý. To nejsou vteøiny, jich je
tøeba k pøebìhnutí, to jsou dni, roky, vìènost.
Písaø se chvìje, ale bìí. Dobíhá k otvoru, který zpùsobil
granát.
ílený skok a písaø bìí dál...
Za mostem se skácel. Kdy vydechl a uvidìl most za sebou
neporuený, mìl pocit znovuzrození.

Bìeli i ostatní. Písaø se díval na kamarády, .nepoznával je.
Jejich oblièeje byly znetvoøeny; jejich ústa lapala vzduch, jejich tìla se tøásla. A v jejich oèích bylo zoufalství, bázeò, strach,
hotové peklo.
Samara byla dobyta.
Slavnostnì vyzvánìly vechny samarské zvony. Lidé vycházeli ze svých pøíbytkù a pøináeli dobrovolcùm obèerstvení
a kuøivo. Hluboce k zemi se klanìli svým osvoboditelùm.
A osvoboditelé, unavení a vyèerpaní, ízniví a nevyspalí usedali na okraje chodníkù, pili laènì kyselý kvas a vtahovali
do sebe kouø z jemných cigaret.
Vedli zajatce. Vpøedu el staøec s dlouhou edivou bradou
a za ním mnoho ostatních.
Kudy je vedli, vude lidé vybíhali. Posmívali se zajatcùm
a plivali na nì.
Staøec s edivou bradou el majestátnì, jako by vedl slavnostní prùvod. To patrnì dohøálo mladíky. Jeden z nich plivl
starci do oblièeje.
Dokomisaøovals!
Druhý, chtìje svého kamaráda pøekonat, uchopil starce
za edivou bradu a nìkolikrát prudce kubl starcovými vousy.
Neøáde jeden! køièel.
Zajatce vedli pøes most, po kterém se ráno útoèilo na mìsto.
Kdy doli zajatci doprostøed mostu - stráci z. opatrnosti zùstali pøed mostem - roztìkaly se na vysokém náspu kulomety. Støílely pøímo do zajatcù.
V Samaøe jetì zvony slavnostnì vyzvánìly...

19 HRDINOVÉ
Samara byla nejtvrdí oøíek, a kdy ten byl rozlousknut, ve
ostatní u nedalo tolik práce. Pravda, byly jetì boje, a nìkdy
velmi kruté; napøíklad u Buzuluku, kde se postavili Èechoslovákùm internacionalisté, hlavnì Nìmci a Maïaøi, ale to vechno nebyla ani Penza, ani Samara.
Po rudé gardì zbyly jen rùzné místní oddíly, je bojovaly
na vlastní pìst. Nemìly spoleèné vedení ani schopné velitele. Vyklizovaly èasto stanice bez boje: Neustále ustupovaly,
rozebíraly za sebou koleje, pokozovaly lokomotivy
a pøestøihávaly telegrafní dráty.
Ruská inteligence nevycházela z nadení. Osm tisíc lidí; cizincù, mluvících patnì rusky, probíjí si cestu kupøedu pøes
vechny pøekáky. Jdou nezadritelnì. Nikoho se nebojí: Hravì svrhli bolevickou vládu, èeho se pøed nimi nikdo ani neodváil.
Rutí vlastenci se pøed Èechoslováky klanìli hluboko k zemi
a dojati jim dìkovali za osvobození. Bohatì hostili jejich dùstojníky a prosili je ve jménu Slovanstva, aby je neopoutìli.
Nesmíte odejít, nebo by se znovu vrátilo bolevické peklo! øíkali.
Èechoslováci byli v rozpacích. Odpovídali jim:
Nemùeme zde zùstat, aèkoli bychom rádi. Nesmíme se míchat do vaich vnitøních vìcí. Odjídíme na západní frontu bojovat s Nìmci. Vy sami si organizujte vládu a sami bojujte
s boleviky...
Ale nakonec nebylo mono nevyhovìt vlasteneckým Rusùm, kteøí se klanìli a k zemi a kteøí neskrblili obdivem
k èeským hrdinùm... A kteøí se ukázali tak tìdrými hostiteli.

V Samaøe zùstala èást èeskoslovenské posádky, pod její
ochranou se ustavila nová demokratická vláda a poèala
hned formovat první dobrovolnické vojenské jednotky.
Na samarském nádraí se objevil jakýsi ataman. Byl odìn
do uniformy carského dùstojníka. Na ramenou mu svítily zlaté pogony a na prsou øada pestrých vyznamenání.
A veèer se na promenádì objevilo jetì více dùstojníkù obleèených v carský stejnokroj.
My jsme pøece pro demokratickou vládu, ne pro carský
reim! ohrazovali se dobrovolci.
To je vìc Rusù a ne naí, odpovídají dùstojníci.
Jaký tp pøíjemný pocit být vítìzem! Být hrdinou! Jaký to pocit stát se osvoboditelem! Osvoboditelem velkého slovanského Ruska !O takové slávì se nikomu z tìch osmi tisíc Èechoslovákù ani nesnilo. Jim platil nyní vechen veøejný zájem.
Psalo se o nich v novinách, dostávalo se jim darù,byli hotìni, nejkrásnìjí eny se o nì zajímaly A a kadém kroku
se pøesvìdèovali, e vykonali práci, která u nikdy nebude
vymazána ze stránek dìjin. Èechoslováci osvobodili ruský lid
od nìmecko-bolevické tyranie. Dvakrát dennì o tom psaly
vechny noviny.
Samara ila jako o velkých svátcích. Ulice, divadla, parky,
hostince, ve bylo pøeplnìno. Rutí vlastenci, to je vysoké úøednictvo, velkoobchodníci, prùmyslníci, dùstojnictvo, zase si jednou po dlouhé dobì svobodnì oddychli.
Èechoslováci s rozpaèitými úsmìvy procházeli mìstem.
I oni se cítili astnými!
Jaký to pocit být hrdinou!

Na stanicích osvobozeného území èekali muici èasto nìkolik dní, ne pøijel jejich vlak. Popíjeli èaj, pøikusovali k nìmu
tvrdý chléb, louskali sluneènicová semínka a kouøili machorku, kterou smotávali do dlouhých kornoutkù z novinového
papíru.
Hodnì mluvili o Èechoslovácích, o nich pøedtím nikdy neslyeli. Z které jsou vlastnì gubernie? Co zde chtìjí? Vousatý muik u osmý den trpìlivì èekal na svùj vlak, aby se dostal
domù. Kdy dojedl chléb, vykouøil vechnu machorku a nezbylo ani jedno sluneènicové semínko, pøestalo ho èekání
bavit. Dodal si odvahy a el se optat pøednosty, kdy koneènì
pøijede jeho vlak. Pøednosta jen pokrèil rameny a odkázal ho
na èeskoslovenského dùstojníka, který byl nyní na stanici nejvìtím pánem.
Muik sòal z hlavy èepici a pokornì pøednesl svou otázku
Èechoslováku.
Nevím, eleznice slouí teï jen úèelùm vojenským, a ne dopravì civilistù,  øekl dùstojník a odvrátil se od muika, který
jetì dlouho maèkal v ruce svou èepici.
Jaké jsou nyní èasy, uvaoval, Èechoslováci, o nich nikdy ná èlovìk neslyel, zabrali teï ruskou eleznici pro vojenské úèely a nainec aby zde døepìl, místo aby pracoval
na poli. Napøed nám porouèel car, pak Kerenskij, potom bolevici a teï nám vládnou Èechoslováci. A proè Èechoslováci? Jací Èechoslováci? Èert je vzal!
Dobrovolníci si nyní nemohli naøíkat na nedostatek. Po ustupujících oddílech rudé gardy se nalo mnoho vìcí: odìv, obuv,
látky, prádlo, cukr. Chleba, masa, èaje, másla, tabáku - co
kdo ráèil. Nejvìtí cenu mìl cukr, za nìj se dalo koupit vechno, i láska!

Ale i penìz bylo dost, protoe mnoho z koøisti se dalo zpenìit.
Kerenského dvacetirublové a ètyøicetirublové bankovky
se podobaly nálepkám na lahve. Byly titìny na kotouèi papíru a pak se rozstøihávaly.
Jarda Cettl ukoøistil kdesi pìkný svitek tìchto bankovek.
Najal izvozèika, dal se jím nìkolik hodin vozit po mìstì a pak
mu zaplatil tím zpùsobem, e ze svitku bankovek na své pai
odmìøil dva lokte, odtrhl a skoro metr kerenek hodil
do oblièeje udivenému izvozèiku.
Izvozèik se jetì dlouho díval za Jardou Cettlem. Pak se pokøioval
Èerti!
Odpor ustupujících èástí byl stále slabí. Vlaky vítìzných Èechoslovákù postupovaly dennì o mnoho kilometrù. Jejich cílem bylo spojit se se skupinou Èechoslovákù bojujících
za Uralem:
Na jedné stanici hlásili rozvìdèíci, e se protivník v sousední
stanici opevòuje.
Velitel pøedvoje el k nádranímu telefonu a zkusil, fungujeli spojení se stanicí, kde jsou jetì bolevici.
Ukázalo se, e spojení dosud nebylo pøerueno.
Haló, kdo tam? ptal se telefonicky velitel pøedvoje.
Hlásil se mu jakýsi komisaø.
Zde u telefonu praporèík Sudek, velitel pøedvoje Èechoslovákù. Nevyklidíte-li stanici, na které jste, do dvou hodin, zaèneme tam prait svou artilérií...
Bolevici do dvou hodin stanici vyklidili. Nové, obrovské vítìzství!

Nad øekou Bìlou, na vysokém náspu, se zvedá mìsto Ufa.
Má zcela jinou polohu ne vìtina ruských mìst, je na vysokém
srázu.
Dole u øeky je nádraí, plné vlakù dobrovolcù, kteøí se zmocnili Ufy bez boje.
Slunce ji zapadlo. Hladina iroké øeky se leskne a rozdìluje
ztemnìlé louky a pole na dva díly.
Na skálu, vysoko nad øekou, usedli dva kamarádi, Karel
a Emil. Pod nimi øeka, nádraí s míhajícími se svìtly, malé døevìné domky s dýmajícími komíny - ve jako na dlani.
Veèer je teplý, vude plno vùnì.
Ale u nás padlo! praví Karel a vypoèítává dlouhou øadu
jmen, z nich kadé znamená dobrého kamaráda.
Snad i nás to èeká, øekl tie Emil.
Pøelétl noèní pták. Bylo slyet, jak jeho køídla naráejí
na vzduch. Nepøíjemný pocit.
Karel si zapálil cigaretu a díval se dolù na øeku. Emil si lehl
naznak a díval se k hvìzdám.
Je to hloupé, umírat ve dvaceti letech! pravil po chvíli Emil.
Hloupé!
Bylo ticho, kamarádi se obírali svými mylenkami.
Pojednou se Emil vztyèil.
Smrt? Vzal ji èert. Stejnì u z naeho ivota nic nebude,
i kdy nás kulièka netrefí...
Proè?
Pochop, tolik krve, tolik vradìní musí pøece ná ivot otrávit...
Tolik krve!... Má pravdu! Na svùj vìk jsme vidìli pøíli mnoho krve!
Zase bylo chvíli ticho: Pak Emil hlasem plným smutku vypravoval:

Myslím, Karle, e se odsud nedostanu. U jsem se s tím
vlastnì smíøil, vdy ivot je vlastnì nejvìtí blázinec. Ale jedné vìci je mi stranì lito: e jsem do svých dvaceti dvou let
nepoznal enu. Vùbec nevím, co to je ena. A jak se to teï
dozvím? Ne jsem el na vojnu, mìl jsem v Brnì dìvèe. Mìl
jsem je úasnì rád. V noci jsem nespal a myslil na nì. Prohlíel jsem si pohlednice v papírnických výkladech a hledal podobu své milé. Zavíral jsem oèi a pøedstavoval jsem si, e ji
líbám, e ji k sobì tisknu. Nedovede si pøedstavit, jak jsem
si pøával, aby byla mou. Myslil jsem, e z toho zeílím. A ví,
e jsem ji políbil právì jen jednou v celém ivotì? Bylo to
na nádraí, kdy jsem odjídìl na frontu...
Emil se na okamik odmlèel, ale pak vybuchl:
Znásilnit jsem ji mìl tehdy! Teï mì zde zabijí. V dvaadvaceti
letech. A vùbec nebudu vìdìt, co je to ena...
Karel mlèel. Poslouchal smutný a podrádìný hlas kamaráda, ale mnoho nevnímal. I pøed ním se ze tmy vynoøil obraz
dìvèete...
Jaká to byla milá dívka! Smával se s ní, tanèíval s ní. Líbal
ji. Dvakrát ji mìI... Snad u také nikdy nebude mít
Karel a Emil leeli tie vedle sebe. Vzpomínali. Nahoøe svítily hvìzdy, dole se leskla øeka...
Válka nás, bratøe, okradla o to nejkrásnìjí, pravil Karel,
kdy se sbírali, aby seli dolù na nádraí.
O to nejkrásnìjí! eptal si Emil.
Obìma bylo chladno.

20 ZPÌT K VOLZE
Byl to slavný den, kdy se spojila skupina penzská se skupinou èeljabinskou, operující za Uralem. Pøipadlo to právì
na svátek Husùv, rok po vítìzství zborovském. Stalo se to
na malé stanièce jménem Miòary. Vem se zdálo, e u je
konec utrpení, e zaèíná veselá, blahobytná cesta poehnanou Sibiøí do Vladivostoku a odtud do Francie. Vìru, jako by
to byl konec války. Smutnì se vzpomínalo jen na padlé kamarády a na ranìné.
Ovem byli i tací, kteøí litovali, e u je konec velikému dobrodruství. Prohlíejíce svou koøist, mìli za to, e by nekodilo, kdyby jetì o nìco vzrostla.
Dva dni ji ili vojáci v takovéto radostné náladì. Èekalo
se, e nálada vyvrcholí, a pískne lokomotiva a vechny vlaky
se dají do pohybu na východ. Vlaky vak zatím stály nehybnì.
Tøetího dne pøijelo nìkolik dobrovolcù pøímo z Èeljabinska.
Snad to byli sjezdoví delegáti. Mluvili vak s dùstojníky a vojákù si mnoho nevímali.
Zato nebralo konce vyprávìní mezi dobrovolci obou skupin. Kteøí byli udatnìjí? Zdálo se, e penztí, jejich koøist to
lépe dosvìdèovala.
Koneènì omrzelo vypravování i èekání. Vojáci naléhali
na dùstojníky, aby se jelo dále.
Pøítího jitra skuteènì pøiel rozkaz k odjezdu, ale ne do Èeljabinska, nýbr nazpìt - do Ufy...
Proè vlastnì jedeme nazpìt? ptal se jeden druhého. Je
zde pøece jasný rozkaz Masarykùv, abychom se dostali

do Vladivostoku, tøeba kadý na vlastní pìst! Proè jedeme
do Ufy, a ne na Sibiø? Nikdo nedovedl odpovìdìt.
Vojáci se ptali svého dùvìrníka, ale ten jen krèil rameny, nevìdìl víc ne oni.
Ptali se dùstojníkù. Ti ji byli informovanìjí. Øíkali:
Pojedeme zpìt k Volze. Tam si zaloíme protibolevickou
frontu. Protibolevická fronta, to je jako protinìmecká fronta 
A rozkaz Masarykùv?
Pøejí si to pravdìpodobnì spojenci, a tedy jistì i Masaryk.
Je jedno, bojujeme-li proti Nìmcùm ve Francii nebo
na Volze... Jen kdy pøispìjeme k spoleènému vítìzství. Spojenci nám pøijdou na pomoc!
Nìkteøí to chápali, jiní nechápali.
Jak se nyní bojovalo, nebojovalo se jetì nikdy pøedtím ani
potom. Rudého gardistu nebylo vùbec vidìt. Vesnice, kterými se projídìlo, byly tatarské a Tataøi byli velmi pohostinní.
Vojenské kotýlky pøetékaly mlékem, pøed vagóny se smaila
vejce, v tìplukách se z bílkù a cukru lehal sníh... Stovka vajec
stála nìkolik rublù, a to peníze byly ji silnì znehodnoceny.
Pro mená do rotních kuchyní se obtìovali jen nejvìtí hladovci. Kdo by také jedl prosnou nebo pohankovou kai, kdy
si je mono dopøát, co hrdlo ráèí.
Je-li plný aludek a nehrozí-li právì nebezpeèí, je docela
pøíjemné si zahrát v karty. Vojáci hráli - a hodnì vysoko. Penìz bylo vude dost a jetì vojákùm teï, kdy se rozhodli
bojovat proti bolevikùm místo proti Nìmcùm, zvýili old. Hle,
co napsal jeden z rotních èasopisù:
Pøestáváme být bojovníky za ideu a stáváme se vojáky
za peníze... Stáváme se nástrojem...

Pisatele tohoto èlánku tehdy ovem nikdo nebral vánì.
V továrnì nastal zmatek. Pøibìhlo nìkolik dìlníkù, kteøí proti
Èechoslovákùm hájili sousední stanici. Nepøítel je lehce rozpráil a stanici obsadil.
Soudruh Laèenko, pøedseda sovìtu, narychlo svolal schùzi.
Na dlouhé øeèi nebylo mnoho èasu:
Kamkoli bilí pøijdou, znièí vechny vymoenosti revoluce,
za ni jsme tolik trpìli, a nastolí znovu stary reim. Pøiel èas,
kdy je tøeba s pukou ochraòovat revoluci proti jejím nepøátelùm. Je tøeba za revoluci poloit i ivoty...
Dìlníci shledávali výzbroj, takøka beze slov se pøipravova,li
na nerovný boj.
Osmnáctiletý Feïka pozornì poslouchal øeèníka. Mnoho mu
nerozumìl, ale zapamatoval si dobøe, e je nutno hájit revoluci, za ni je tøeba obìtovat i ivot. Vzpomnìl si na tátu, kterého èetníci nejdøíve zmrzaèili a potom poslali na Sibiø, kde bídnì zahynul.
Feïka vzal puku, opásal se pásem s patronami a pøiøadil
se k ostatním soudruhùm.
Vedl je Laèenko.
Za stanicí v lese utvoøili øetìz a èekali.
Nìkolik hodin bylo ticho. Potom se ozval hømot blíícího
se vlaku. Feïka vidìl pøijídìt pancéøový vlak, z nìho èíhala
dìla a kulomety.
Neubráníme se, øekl soudruh Tkaèev, Feïkùv soused.
Tedy zemøeme! zavrèel hlas starého Popova, kulhavého
dìdy, Feïkova strýce.
Feïka mlèel. Ta slova se ho pøíli nedotýkala. Jakápak
smrt? Ted, kdy je roven dospìlým soudruhùm? Velmi ho
zajímala obluda na trati. Jela zvolna, pozornì.

Pojednou se ozval stralivý výbuch. To explodovala bomba, podloená pod kolejnicí. Obluda se zastavila, ale nebylo
pozorovat, e by jí to bylo nìjak ukodilo. Teï se otevøely její
útroby a zaèali z ní vyskakovat vojáci. Feïka vidìl, e mají
puky, granáty i kulomety.
Starý Popov se neudrel, vystøelil a po nìm zaèali støílet
i ostatní.
Bílí se vak støelby nezalekli. Rychle se roztáhli v øetìz a zmizeli v lese. Nebylo po kom støílet.
A se objeví, miøte dobøe! slyel Feïka hlas Laèenkùv.
Ale vtom se ji ve spleti stromù poèaly objevovat postavy
bílých. Rudí zahájili palbu. Bílí neodpovídali: zaujali stanovitì
za silnými kmeny a pøipravovali své kulomety.
Netrvalo dlouho - a les se zachvìl zuøivým rachotem.
V øetìzu rudých se ozvaly výkøiky prvních ranìných. Feïka
vidìl, jak jeden z prvních klesl soudruh Laèenko, jakoby
podat kosou. Chtìl k nìmu, ale sám se svalil. Jako by ho
nìkdo polenem pratil do nohy. Feïka slabì vykøikl a na okamik ztratil vìdomí. Kdy opìt otevøel oèi, vidìl, jak soudruzi
utíkají, zahazujíce zbranì. Pojala ho hrùza. Chtìl utíkat, ale
nemohl: z jeho nohy proudila krev. Vidìl blíit se nepøátelského
vojáka. Mìl rozhalenou koili, osmahlý oblièej a v ruce puku
jako lovec. Nic se nebál. el smìrem k Feïkovi. Feïka strachem celý bez sebe po rukou se plazil do houtí...
Bílí u pøili. li vesele jako na honu. Nacházejíce ranìné,
dobíjeli je bodákem nebo je støíleli, pøikládajíce hlavnì puek
na jejich:prsa. Feïka si viml; e jeden z bílých sáhl do kapsy
mrtvému kamarádovi.
Bílí se pøehnali. Støelba se ozývala u daleko za Feïkou.
S hrùzou si uvìdomil, e zùstal sám rudý mezi bílými... Brzy
ho pøemohla bolest a ztratil vìdomí.

Schylovalo se k veèeru, kdy Feïku probudily veselé cizí
hlasy. Nejprve nemohl pochopit, co se s ním stalo, ale ucítiv
prudkou bolest v kolenì, okamitì si vechno uvìdomil.
To jsou jistì bílí. Jdou hledat mrtvé. Najdou-li mne Jistì
najdou a jistì zabijí... Jak to øekl soudruh Laèenko? Je tøeba umírat pro revoluci...
Bílí byli velmi blízko. Nali mrtvolu Laèenka. Zastavíii se.
Jednomu se zalíbily Laèenkovy boty. Chtìl mu je stáhnout,
lo to vak ztuha, a tak mu pomohl kamarád. Postavil
se na Laèenkova kolena. Pak prohledávali kapsy. Nali nìco
penìz a hodinky.
Fedka byl mladý hoch; kdy vidìl cizího vojáka stát na nohou Laèenkových, zatímco druhý stahoval z nich vysoké boty,
znovu ztratil vìdomí. A bylo to dobøe. Byl by snad vidìl jetì
horí vìci. Feïka u vìdomí natìstí nikdy nenabyl.
Nejhroznìjí ze vech válek je válka obèanská. Nikdo v ní
nemùe zùstat stranou, kadý je buï pøítel; nebo nepøítel. Nepøítel je nepøítelem na smrt, boj zápasem, v nìm se nedává
pardon. V obèanské válce není soucit ani smilování.
Zajatce obyèejnì èeká smrt. Pøed ní muèení.
Jestlie zajatce postavili k plotu a zastøelili, bylo to pro nìj
dobrodiní. Mnohdy donutili zajatce, aby si sám nejdøív vykopal hrob, ale ani to nebylo nejhorí Bývaly exekuce Ale
lépe o tom nemluvit a nevzpomínat! Vdy snad to a lidé nebyli...
21 SIMBIRSK
Po dlouhém eleznièním mostì pøes Volhu vtáhli Èechoslováci do Simbirska. Cesta po mostì byla plna rozèilení, ale

nebezpeèí vlastnì nehrozilo, nebo nepøítel ji pøed nìkolika
hodinami opustil mìsto. Donutily ho k tomu zejména novì
utvoøené pluky generála Kappela, zorganizované v Samaøe.
Èechoslováci vtáhli do mìsta beze ztrát.
Na mostì blíe mìsta leel na bok pøevrácený obrnìný vlak.
Bolevici mìli v úmyslu shodit jej z mostu, ale nezbyl jim èas.
Velikými písmeny bylo na nìm napsáno: Vítìzství, nebo smrt.
Jetì e se ve válce taková hesla neberou doslova!
Roty, které pøebìhly most, nejdøíve si trochu odpoèinuly. Pak
se seøadily. Vojáci si zapjali blùzy a frajersky si nasadili èepice.
To budou holky mrkat na drát! smál se Èíek. Povel - a roty
se daly na pochod. Zazpívaly.
Veselá slovenská písnièka zaznìla ulicemi Simbirska. Zpívali ji hoi tíhlí, mladí, osmahlí, dobøe urostlí, z jejich; oèí záøila radost a pýcha nad novým vítìzstvími.
Èechoslováci! Èechoslováci! neslo se od úst k ústùm.
V okamiku byly ulice plné. Gymnazisté, gymnazistky, eny,
dìti, dùstojníci; úøedníci, obchodníci. Okna v domech nestaèila pro vechny zvìdavce. Lidé bouølivì vítali své osvoboditele. Køièeli, smáli se, kynuli rukama, mávali átky. Z oken
padaly kvìtiny.
Èechoslováci zvýili hlasy. Slovenská písnièka, kterou zpívali, nutila pøímo do tance. lo se ostrým, sviným krokem.
Rusové nikdy takové tempo nevidìli. Líbil se jim pochod, líbil
se jim zpìv, líbily se jim tíhlé postavy.
Molodci! volali nadenì.
Jakýsi tlustý obchodník se snail s rotou udret krok, provolávaje obèas slávu osvoboditelùm. Byl neobyèejnì smìný. Rozkoné dívky posílaly vojákùm vzduné polibky.
Byl to triumfální pochod.

Zbabìlé duièky, které se jetì pøed nìkolika hodinami
strachem krèily pøed bolevickými komisary, nyní hlasité ulevovaly své radosti.
Na Trojické ulici se roty zastavily. Vojáci sloili puky do pyramid, odloili výzbroj a èekali na dali rozkazy. V miku byla
Trojická ulice pøecpána. Èechoslováci se stali z vítìzù v nìkolika minutách - obleenými. Kadého obklopilo nìkolik
osob - a vyptávání nebylo konce.
Dívky zdobily èapky dobrovolcù kvìtinami, øíkaly jim své
adresy a umlouvaly si s nimi schùzky.
Takhle jetì nikde nevítali Èechoslováky! Jak opìt vzrostlo
jejich sebevìdomí!
Pùjdete na Moskvu? ptali se jich civilisté.
Zajisté. Nejen na Moskvu, ale i Berlín dobudeme! odpovídali Èechoslováci - a myslili to vánì.
Oh! Jací jste hrdinové! podivovali se civilisté.
V pøilehlé ulici padl výstøel. Civilisté se rozprchli jako hejno
vrabcù.
Simbirsk má krásný park, jakým se mùe pochlubit jen málokteré ruské mìsto. Jmenuje se Vìnec. Rozkládá se vysoko
nad Volhou, která irokým, støíbrným, lesknoucím se proudem
dole pod ním teèe od Kazanì k Samaøe. Nad Kazaní jetì
vlaje rudý prapor, nad Simbirskem a Samarou se v nádherném
letním slunci tøepetá, ji prapor bíloèervený.
V Simbirsku je slavnostní nálada. Simbirtí obchodníci, domácí páni, penzisté, bývali dùstojníci a dámy vech druhù uívají plnými douky svobody, kterou jim tak znenadání pøinesli
jejich slovantí bratøi Èechoslováci. Vsichni se oblékli
do sváteèních atù. Dámy se zahalily do prùsvitných bílých
toalet, sváteènì se nalíèily a ly uívat svobody do parku.

Sovìty jsou pryè! Kde jsou pinaví a nevzdìlaní komisaøi
.Jak se nyní rozkonì dýchá!
V zapadajíeím slunci se lesknou zlaté. nárameníky dùstojníkù. Nikdo by neøekl, kolik se jich nalo jen v takovém Simbirsku.
Zní smích, veselé hlasy; balalajky. Dole teèe Volha, stejná
za sovìtù jako za nové svobody...
Mezi osvobozeným ruským národem promenují osvoboditelé Èechoslováci. Mají promaìné blùzy; vybledlé èepice
a tìce okované boty. Nehodí se jaksi do této spoleènosti.
Panstvo to také cítí. Ale jsou to pøece jen osvoboditelé! Je
nutno aspoò jetì dnes se na nì dívat laskavì. Pozdìji zavedeme zase staré poøádky.
Ano, zavedeme zase staré poøádky, ujitoval svou dámu
jakýsi elegantní poruèik od kavalérie.
Napudrované dámy se opravdu tìily na staré poøádky, ale
pokukovaly pøitom i po pruných tìlech Èechoslovákù.
Jak jsou sympatiètí! Tak docela jiní!... myslily si.
Jednoho dne vystrojily simbirské dámy Èechoslovákùm
slavnostní obìd.
Ó, ruská pohostinnosti!
Pøed polednem se na námìstí pøed sobor dostavila øada
paní. Pak za zpìvu písní pøili i Èechoslováci a hned byl uspoøádán tábor lidu. Mluvil bývalý starosta mìsta, který se opìt
ujal úøadu, jakýsi starý generál a nìjaký poslanec. Vichni
od srdce dìkovali svým osvoboditelùm a hluboko se pøed
nimi klanìli. Dav obèas provolával slávu.
Potom si dámy vojáky rozebraly.

Toho dne obìdvali Èechoslováci, opravdu jak se sluí na hrdiny: seljodka, borè, pirohy, kotlety s omáèkou, koláèe. Nìkde se objevilo i víno, vude èaj a vodka.
Moskvu dobudeme, bolevismus znièíme, celé Rusko
osvobodíme, ujiovali Èechoslováci své hostitele, nalévajíce si nové poháry vodky.
V mìstì byla uspoøádána sbírka ve prospìch ruské dobrovolnické armády. Sbíraly elegantní dámy. K slovùm díkù pøidávaly jetì sladké úsmìvy.
Pøispìjte na národní armádu! volala jejich nabarvená ústa.
Ale jejich kasièky se jaksi neplnily.
Já u dal, øekl jeden.
Nemám drobné, øekl druhý, jako by velkých na osvobození
vlasti byla koda.
Jedna babka, chudì obleèená, k ní si elegantní dáma ani
netroufala pøistoupit, sama darovala zlatý peníz.
Aby Bùh nae rudé vojáèky ochraòoval!... pravila.
Nejvíce se z nové svobody radovaly - prostitutky. Objevovaly se na ulicích s prvním soumrakem a svou bludnou pou
zaèínaly v parku na Vìnci. Pak pøecházely na Trojickou ulici
a Gonèarovskou. Pozdì v noci se stahovaly k nádraí. Tam
stály na zadních kolejích vlaky Èechoslovákù.
Èechoslováci mìli peníze, cukr, konzervy a stýskalo se jim
po dìvèatech. A pak, kdoví co pøinese zítøek? Dnes se slávou
toìí hlava. A zítra? Moná e se pùjde na Kazaò... Proè neuít dneka? Moná e zítra u bude pozdì...
A mladí, pøekrvení hoi v náruèí pinavých, ubohých holek,
jim zaplatili nìkolika kostkami cukru, zapomínali na ty, s nimi se kdysi tak tìce louèili...

22 NA VOLZE
Ráno vyjela ze simbirského pøístavu smìrem ke Kazani
Kresjanka, o polednách ji následoval Kresjanin, napøed
Selka a za ní Sedlák. Kresjanka vezla mnoho cestujících, byla to po dlouhé dobì zase první loï, která zahajovala
pravidelnou lodní dopravu mezi Simbirskem a Kazaní. Kresjanin byl zabaven pro vojenské úèely a nemìl brát vùbec
cestující. Ale nebylo vyhnutí: Kresjanka nemohla vechny
pobrat. A tak Kresjanin se vydal na plavbu v podpalubí
s vojenským nákladem, na palubách s cestujícími.
Kresjanin je pìkná loï. Je èistá, bílá jako holubice. Z èerného komína se valí mraky dýmu. Mohutnými kolesy brázdí
kalné vody Volhy. Cestující popíjejí èaj, louskají sluneènicová
semínka a vedou nekoneèné øeèi o Kerenském, bolevicích
a Èechoslovácích. Èechoslováci, kterých je na lodi asi dvacet, jsou zde jako stráci transportu. Prohlíejí si zvìdavì zaøízení lodi nebo sedí na nejvrchnìjí palubì a dívají
se po vzdálených nízkých bøezích. Kapitán s vlasy èernými jak
uhel, ve snìhobílé blùze dívá se na velitelském mùstku, pro
vechny pøípady obloeném ohromnými pytli bavlny, pozornì
kupøedu. Zdá se, e se nemusí bát nebezpeèí. Na Volze není
ivot. Nepotkává ani jedinou loï. Jen u jakési tatarské vesnice od jednoho bøehu k druhému pøeváí se po rozeschlé pramici se svým ubohým potahem zamraèený Tatar.
Je dusno. Nebesa jsou jako z olova. Zdá se, e v noci pøijde bouøe.
Ale nepøila. Vyel mìsíc a po nìm milióny hvìzd. Zelené
svìtlo mìsíce zùstalo na hladinì. Kouzelný lesk hladiny, ticho, vùnì pobøeních ohòù...

Volha, øeka hluboká a iroká, svatá a tajemná...
Teèe klidnì a tie. Kolesa parníku pravidelnì zabírají a pohánìjí loï rychle kupøedu. Bøehy jsou velmi daleko. Tu a tam
v tatarských dìdinách zabliká sotva znatelné svìtlo. Tu a tam
se rozsvítí èervené nebo zelené svìtlo pobøeních majákù. Tu
a tam zaskøehotá ába, pøelétne noèní pták... Cestující spí,
jsou klidní. Ale kapitán z opatrnosti pøece jen zhasil na lodi
vechna svìtla.
Tajemnì, tie v zeleném mìsíèním svìtle pluje loï. Lidé
na lodi spí klidným spánkem. Nevìdí, e pod nimi, v prostoru,
kde jindy bývá penice, suené ryby, olej, sukno a cukr, je
nìkolik tisíc granátù, bomb a nìkolik centù výbunin.
Nastává pøekrásné letní ráno. Z tatarských vesnic se kouøí,
prozpìvují kohouti, buèí krávy. Z vody vystupují lehké páry
a Volha, krasavice, zahaluje se do nich jako mladá tatarská
dívka do závoje.
Vychází slunce. Páry nad øekou zmizely. Spousty vod klidnì
jako vèera, jako pøed rokem a jako pøed sto lety, pomalu, vánì, ale nezadritelnì se hrnou dolù k Astrachani.
Na lodi zaèíná nový ivot. Lidé pijí èaj, louskají sluneènicová
semínka, vedou nekoneèné øeèi o Kerenském, bolevicích
a Èechoslovácích...
Pojednou na pravém boku první paluby ozve se pronikavý
výkøik. enský výkøik. Je v nìm bolest, strach, úleva, radost.
Vechny eny na lodi sebou kubly, znají ten køik...
Na první palubì se narodil chlapeèek...
Cestující mají vhodnou látku k hovoru. Ale kapitán se nestará
o nového pasaéra, který nezaplatil jízdenku, upøenì se dívá
dalekohledem dopøedu. Nìco vykládá prvnímu dùstojníku.
Potom se i první dùstojník upøenì dívá dalekohledem.

V dálce nad øekou je vidìt nìkolik malých obláèkù. Jako
od rapnelù.
e by rudí?
Nesmysl. Kde by se tu rudí vzali!? Èechoslováci je pøece
enou znamenitì!
Na obzoru se objevuje loï. Loï? Kazaòská?
Ne, nebyla to kazaòská loï, ale - Kresjanka!
Kdy se pøiblíila na dosah hlásné trouby, oznamoval její kapitán kapitánu Kresjanina:
Vrate se. Byli jsme obstøelováni rudými. Neprojedete!
Musíme projet! odpovídal mu hrdý hlas kapitána Krejanina.
Na lodi nastal um.
Co bude? ptají se cestující Èechoslovákù.
Nic, odpovídají tito chladnokrevnì. Budeme pít èaj. Kresfjanin pøidal páru. Loï se chvìje. Pøed její pøídí se rozestupují
kalné vody mátuky Volhy. Nìkde v dálce slyet dunìt dìla.
Umlkají hovory o Kerenském, bolevicl a Èechoslovácích...
Èechoslováci na sebe oblékají výzbroj.
Bøehy jsou daleko a není na nich vidìt nic podezøelého.
V tìchto místech se Volha otáèí. Kapitán dává hluènì jakýsi
rozkaz kormidelníku a vtom:
Trach - trach!
Dvì rány rychle za sebou a z vody nìkolik metrù od lodi vzlétl
do výe vysoký sloup...
Poplach. Cestující vyhazují z dìr svá zavazadla a tisknou
se ta sami. eny a dìti køièí. Pláè a sténání.
Baterie rudých pálí po Krejaninovi. Brzy se pøidruí i kulomety. Ocelové projektily provrtávají døevìné stìny lodi, odlupují se tøísky, zbarvené na jedné stranì zelenoedou barvou, øinèí rozbité sklo.

Loï stojí!
Voda v blízkosti lodi se vaøí. Výstøely a výbuchy splývají
v jedno...
Stralivá exploze, po ní se loï zachvìla. Bylo cítit zvlátní
zápach. Granát prolétl lodí a rozerval se teprve na paení, kdy
u opoutìl loï. Jedné enì urval hlavu a vykrojil v pøídi poøádný kus.
Zmatek se rovnal témìø ílenství.
Hospodi! Hospodi!
Pak najednou se voda pøestala vaøit, granáty dopadaly daleko a ocelové kulièky z kulometù pøestaly prolétávat døevìnými stìnami kajut. Co je? Rudí u nemohou dostøelit?
Správnì. Loï ji zase majestátnì pluje po hladinì mátuky
Volhy.
Kam pluje? Do Kazanì?
Nikoli, nazpìt do Simbirska. Stateèný kapitán Kresjanina hned po zásahu spìnì otoèil loï o sto osmdesát stupòù
23 KAZAÒ
Dne 6. srpna 1918 padla do rukou Èechoslovákù Kazaò.
Nìkolik zesláblých a neustálými boji vyèerpaných rot vtáhlo
do velkého stoosmdesátitisícového mìsta, leícího na Volze
v tìch místech, kde se ruský veletok obrací k jihu.
Vechny noviny vycházející na území oèitìném
od bolevikù spustily nejslavnìjí fanfáry:
Sláva Èechoslovákùm! Kazaò je branou Moskvy. Kdy padla Kazaò, padne také Moskva! Nejhlubí dík naim slovanským bratøím!
Dobrovolníci, kdy tyto vìty èetli, reptali:

Najmuli si nás snad? Krvácíme a umíráme za svobodné
a demokratické Rusko. A Rusové zatím píí jen oslavné èlánky. Na frontì jejich pomoc není nikde vidìt...
Èechoslováci sice nemìli v plánu zmocnit se Kazanì, lo
jim spíe o Saratov, aby se mohli spojit s protibolevickými
oddíly operujícími na jihu Ruska. Avak ruský plukovník Stìpanov, který velel jednomu oddílu Èechoslovákù, dobyl Kazaò na svùj vrub. Byl si dobøe vìdom toho, co dìlá. Pro nìj
a jeho druhy byla Kazaò nekoneènì dùleitìjí ne nìkolik
Saratovù: v Kazani bylo - zlato!
Pro toto zlato musila být Kazaò dobyta. Pro toto zlato musilo poloit mnoho dobrovolníkù své ivoty.
10. záøí byla Kazaò vyklizena a do jejích ulic vtáhly první pluky Rudé armády.
Kazaòské zlato pøilo draho. Èechoslováci je platili svou
krví a svými ivoty.
Pøed Kazaní nestály u nejednotné odd0y rudé gardy, ale
spoøádaná, dobøe organizovaná Rudá armáda. V nejkritiètìjí
dobì, kdy se zdálo, e dny sovìtské vlády jsou ji seèteny,
dovedla sovìtská vláda takøka ze zemì vydupat Rudou armádu, pomìrnì dobøe vyzbrojenou, organizovanou
a naplnìnou vùlí zvítìzit stùj co stùj. Stalo se to v dobì, kdy
od severu se tlaèili do Ruska Anglièané, od jihu Dìnikin a od
východu Èechoslováci. Ti byli nejnebezpeènìjí. e ruská
armáda tak rychle vzrostla, je z velké èásti tedy jejich zásluha.
Po trati Moskva, - Kazaò neustále pøijídìly nové a nové
vlaky s posilami Rudé armádì obléhající Kazaò. Vrchní velitel Rudé armády bydlel ve vagónì a osobnì dohlíel vechny
operace.

Èechoslovákùm ke Kazani na pomoc nepøiel nikdo.
Jednoho dne se objevily nad mìstem bolevické aeroplány. Neshazovaly bomby, ale - proklamace. Sovìtský vrchní
velitel v nich psal:
Èechoslováci, vydejte Kazaò! Neubráníte se pøesile a revoluènímu duchu Rudé armády. Jste jí obkroueni jako elezným prstencem. Nevydáte-li Kazaò, vichni padnete do naich
rukou...
Jsme obkroueni jako elezným prstencem Rudou armádou, opakovali si vojáci, a tøeba si to nepøiznávali, cítili, e
tato proklamace se nemùe brát na lehkou váhu. Dùstojníci
jetì dodávali svým vojákùm odvahy:
Nevìøte bolevickým proklamacím. Je to bolevická 1e,
bolevici nedovedou nic ne lhát a podvádìt. Kde by najednou vzali tolik vojska?
Kdyby byli dva bolevici na jednoho z nás, nebáli bychom
se. Ale u je jich deset na jednoho... odpovídali dobrovolci.
Oficiální orgán èeskoslovenské armády dennì nepøestával
ujiovat: Bratøi, vytrvejte! Spojenci vás neopustí. Nikdy nezapomenou na vai pomoc! Jejich posily u pøijídìjí!
A vysílení, hladoví, nevyspalí, neustálými boji na smrt unavení dobrovolci li do nových bojù. Dnes odpoledne odráeli
prudké útoky rudých na Arském poli na severním konci mìsta. Sotva útok odrazili, pøila telefonická zpráva, e se v mìstì
bouøí dìlníci munièní továrny. Vojáci rychle nasedali
do tramvaje a jeli do munièní továrny. Sotva pøivedli dìlníky
k rozumu, znovu nasedali do nákladních automobilù, protoe
jich bylo nejvý potøeba na západním konci mìsta, kde pùl
roty odráelo s nejvyím vypìtím sil útoky mnohonásobné
pøesily...

Tak to lo den za dnem, noc za nocí. Dennì na nìkolika frontách. Vojáci neznali spánek. Nemyli se, nesvlékali, nezouvali;
jedli málo a jen v letu. Støíleli, vrhali granáty, ryli zákopy. Umdlévali. Jejich øady øídly: byli mrtví, ranìní a nemocní. Objevovaly
se pøípady ílenství. Vichni byli vlastnì nemocní. A pøece
mezi tìmi, kdo se hlásili nemocnými, lékaøi nali polovinu simulantù...
Jste obkroueni elezným prstencem... vzpomínali dobrovolci stále èastìji na slova sovìtského vrchního velitele.
A elezný prstenec se stahoval stále víc a víc. Mìsto se ji
dusilo v jeho objetí.
Dobrovolci, místo aby myslili, jak se dostanou dopøedu, pøemýleli u jen, kudy budou utíkat...
Prí. Hodinu za mìstem v bídném zákopu stojí na strái voják. Je odkudsi z Moravského Slovácka. Nespal u nìkolik
dní. Oèi se mu samy zavírají a v hlavì mu huèí. Tìlo je malátné, mysl tupá a vojáèek si neádá nic ne poloit se, tøeba
do rozmoklé hlíny, a spát. Spát klidnì nìkolik hodin, nìkolik
dní!
Padesát krokù pøed ním stojí nepøátelská hlídka. Kdesi nalevo øehtají kulomety. Vojáèek má strach, aby jeho èetu opìt
nehnali v ona místa kde se støílí.
Vojáèek hájí Kazaò. Tím prý bojuje za svobodu svého národa... Tím prý pomáhá spojencùm proti Nìmcùm... Dìlník
od Thoneta støílí po dìlníkovi z Ievských závodù, protoe si
to prý pøeje vlast.
Mìsto, které hájí, je v tmách. Ale nespí, jako nespí vojáèek.
V lokálech s peèlivì zakrytými okny umí vesele ivot dneních vládcù Kazanì, jako tomu bývalo, neli pøili bolevici.

V oddìlené místnosti skvìlého lokálu se sela vybraná spoleènost: dámy i páni. ertuje se, mluví se, pije, kouøí. Politizuje se, hraje v karty; flirtuje.
Èechoslováci mne velmi zklamali, svìøuje se jakýsi vysoký hodnostáø svému sousedu u hracího stolku, jací jsou to
hrdinové, kdy nemohou tu bolevickou sebranku vypráskat
od Kazanì? 
U jiného stolu se mluví o dostizích.
koda e zde nebyl Stìpan Stìpanoviè, pravila dáma,
pulíc rozkonì své malé rtíky, jistì by byl sázel na Favorita
a mohl vyhrát hrùzu penìz! Ale u jsem se o nìho postarala.
Pøijde z fronty do tábu. Pro jednoho se tam jetì vdycky
místo najde...
Jinde starý plukovník ze tábu se snail pøemluvit enu svého adjutanta, aby se la k nìmu vyspat.
Vojáèek odkudsi ze Slovácka drí v mozolných dlaních puku a hlídá. Bojuje za svobodu svého národa a osvobozuje
Rusko od bolevického pekla...
V Kazani bylo pøes dvacet tisíc bývalých dùstojníkù. Do národní armády se jich pøihlásilo právì tolik, kolik bylo tøeba
k vybudování tábu a nìkolika rot. Z dìlnictva se do národní
armády nepøihlásil nikdo.
Øady Èechoslovákù øídly, i kdy lékaøi neuznávali nemocné...
Fronta proti bolevikùm na Volze je souèástí spojenecké
fronty proti Nìmcùm, øíkalo se od poèátku taení Èechoslovákù na Volhu. Ale kde jsou spojenci?
Èeskoslovenský deník sice vytrvale psal, e spojenci neopustí Èechoslováky, spojenci e u jedou, ale ve skuteènosti
nikdo nejel a nikdo nepomáhal. Nebylo nikoho; kdo by as-

poò na nìkolik dní vymìnil unavené pluky. Spojence to ani
nenapadlo, volné èeskoslovenské pluky nebyly a ruská národní armáda byla naprosto nespolehlivá. Její pluky
se rozutíkaly pøi prvním bolevickém úderu: buï pøebíhaly
do zajetí, nebo utíkaly do týlu.
Ale Èeskoslovenský deník stále troubil do svìta: Spojenci
u jedou! Neopustí nás!
Jetì den pøed vydáním Kazanì bolevikùm byly vylepeny
ve mìstì velké plakáty, které ustraenému obyvatelstvu hlásaly, e velké spojenecké síly stojí ji jen nìkolik kilometrù
pøed Kazaní
Byla to ovem nestydatá le.
Dobrovolci tomu øíkali:
Houpají nás!
V nízkých zákopech za munièním skladitìm leeli vedle
sebe Karel a Emil. Prelo a Karel si nad ohýnkem cigarety
ohøíval ruce.
Mám k tobì prosbu, øekl Emil.
Jeho hlas polekal kamaráda.
Tento dopis, a se vrátí domù, odevzdej té, její adresa je
napsána na obálce.
Co blázní?
Vím, co mluvím.
Ale co kdy mne zabijí døív ne tebe? Kolik se nás vlastnì
vrátí domù?
Ty nemusí padnout, ale já musím!
Emilùv hlas byl neobyèejnì smutný.
Proè musí padnout?
Karel se díval do oèí svého kamaráda. Jeho oèi byly zaslzeny, jeho tváøe svítily bìlostí, koutky jeho úst se chvìly.

Co je s tebou, Emile?
Emil se zøejmou nechutí vypravoval:
Mám syfilis. V Simbirsku jsem poznal enu...
Bylo ticho, Karel byl pøíli pøekvapen. Potom odpovìdìl tak,
jak by odpovìdìli vichni na jeho místì:
Musí se léèit!
Emil vìdìl, co øekne jeho kamarád, a mìl odpovìï ji pøipravenou:
Ví dobøe, jak se to zde léèí. Nezbývá ne dlouhé, nesnesitelné umírání nebo rychlá smrt. Já u se rozhodl pro druhé.
Padnu, a nikdo se nic nedoví. Ani Jarmila. Lépe, kdy padnu
já, ne padne-li nìkdo, kdo je zdráv... Musí-li u být naplnìn
poèet... 
Zaøehtal nepøátelský kulomet. Karel se pøitiskl k zemi. Emil
se vztyèil... Pak se skácel...
Osud Kazanì byl ji zpeèetìn. elezný prsten objal mìsto
pøímo u jeho zdí. Hoøela skladitì nafty, hoøely lodi, které zapomnìly vèas zvednout kotvy. Celý pravý bøeh byl ji vyklizen.
Støelba neutichala. Nad Kazaní se trhaly rapnely.
Plakáty sice hlásaly, e se mìsto nevzdá, e spojenci pøijdou kadou hodinu a e Èechoslováci se budou bít
do poslední kapky krve, ale buroazie ji sama vidìla, na èem
je, a zaèala balit své vìci. Kde jsou ty chvíle bezstarostného
ivota? Zdali se kdy vrátí? Smiluj se, Hospodine!
elezný prsten se tak sevøel, e k ústupu zbývala ji jen jediná cesta a ani ta nebyla zcela jistá.
Veèer pøed ústupem byly jetì dvì roty poslány na Arské
pole, aby zdrovaly protivníka. Dvì ubohé roty, kadá o stu
lidech, které pøevezla tramvaj pøímo z boje o pøístav.
Zdá se, e nás chtìjí obìtovat, pravil kdosi.

Roty uposlechly rozkazu a ly. ly tak daleko, a narazily
na protivníka. Pak se zakopaly.
Tam pøed námi je nejménì divize! pravil nìkdo.
A nás zde není dohromady ani jedna rota!
Ale pøila posila. Tøí hoi, gymnazisté ze Simbirska.
Pøi ústupu ztratili prý svùj oddíl a chtìli se tedy pøidat k Èechoslovákùm. Mìli puky, patrony, ale obleèeni byli jako
do koly. Tøásli se zimou.
Mìli jste být doma u maminky, a ne tady, smáli se jim vojáci.
Ale studentíci se nedali. Pøihlásili se u velitele a ten je pøijal.
Nastala tma. Byl dán rozkaz jít útokem kupøedu.
Nesmysl. Je nás hrstka. Nenecháme zde zbyteènì své ivoty! reptali vojáci.
Kdy nikdo nepùjde, pùjdeme sami! prohlásili najednou
studentíci.
Velitel je dal za vzor, ale dobrovolci se posupnì smáli. Tehdy vyòal velitel z pouzdra revolver.
Tohle na nás neplatí! øekli vojáci, pùjdeme sami, ale sám
se pøesvìdèí, e se nikam nedostaneme.
Velitel schoval revolver a vojáci se neochotnì pustili do nástupu. Musili nejdøív pøes moèálovitou louku, kde se boøili
po kolena do bahna.
Ale ji je zpozorovaly nepøátelské kulomety. Vojáci padli
do moèálu. Dál se nedostali...
Jeden ze simbirských studentíkù chtìl støílet, ale nedovedl
otevøít u puky zámek... Starý voják mu to musil ukázat.
A to jste se dobrovolnì hlásili do nástupu?
Dlouho pøes pùlnoc leely dvì roty v moèále. Teprve k ránu
pøijel ordonanc s rozkazem k ústupu.

Jako obrovský had se vinul od Kazanì nìkolik kilometrù
dlouhý prùvod bìencù. Nejdøíve táby národní armády, pak
jejich zdecimovaná armáda, za ní rodiny dùstojníkù: A pak ti,
kdo v Kazani pøíli hlasitì dávali najevo své sympatie k Èechoslovákùm. Okolo ètyøiceti tisíc lidí opoutìlo Kazaò... Nakonec li Èechoslováci.
Nalíèené sleèny nebyly zvyklé vstávat tak èasnì. Také nevypadaly nikterak ádoucnì. Místo na dostihy ly teï
s raneèkem...
Pøed domky na periférii mìsta stáli dìlníci. Dívali
se na spìný prùvod. Usmívali se.
Kam tak èasnì? ptali se jedni.
Proè tak rychle? tázali se kodolibì druzí.
astnou cestu! volali ironicky jiní:
Roty, které proily noc v bainách, odcházely z mìsta poslední. To ji na domech vlály rudé prapory a na ulicích se objevovali lidé s rudými páskami na rukávech...
24 ODPOÈINEK
Ústup od Kazanì nebyl panický - protivník nespìchal
s pronásledováním - ale pøesto velmi namáhavý. Po patných
cestách bylo tøeba dennì urazit mnoho dlouhých verst. Vojáci odhazovali vechno zbyteèné, a tak vìtí èást kazaòské
koøisti vzala za své. Zpoèátku se dobrovolci pokoueli leccos prodat vesnièanùm, ale Tataøi, tøeba se jim srdce smálo,odmítali. Báli se. Za chvíli pøijdou bolevici, vìci u nich najdou a bez milosti je zastøeli. I nezbývalo, ne vìci, je mìly
èasto znaènou cenu, odhazovat do polí.
Po Kazani padl i Simbirsk. Ustupující armáda musila zmìnit smìr a dát se více k východu. Vojáci snáeli ústup pomìrnì

jetì dobøe, hùøe to bylo s civilním obyvatelstvem. Vesnice
podél cesty byly pøeplnìny nemocnými, vyèerpanými hladovými lidmi.
Vezmìte nás s sebou! prosili tito neastníci dobrovolce.
Jakási dáma, která celý ivot jen porouèela, klekla na kolena
a prosila dobrovolce, aby jí dovolil usednout na vùz
s proviantem. Konì byli schváceni a vùz pøetíen. Dobrovolec odmítl. Ve staré dámì propuklo zoufalství. Vyskoèila
ze zemì, obnaila nohy a vysokým, nepøirozeným hlasem køièela:
Styïte se! Pro vás, Èechoslováci, takhle jsem si znièila
své ubohé nohy! Proè jste nezùstali tam, odkud jste pøili?
Bylo tøeba, abyste chodili do Kazanì? Proklínám vás! 
Najednou pláè pøerval její øeè:
A mne tu bolevici zastihnou, zastøelí mì... Lidé, smilujte
se!...
Nebyla vak doba na milosrdenství.
Ustupující oddíly zastihly své vlaky na stanici Melekes. Kdy
uvidìli známé èervené tìpluky, zmocnila se vech vojákù radost. Vagóny, to byl jejich domov, v nich bylo pohodlí - ovem
svého druhu -, v nich bylo veselo a v nich byla uschována také
nejcennìjí èást váleèné koøisti kadého jednotlivce.
Po dobu kazaòské výpravy hlídalo vagóny nìkolik nemocných dobrovolcù. Ti nyní pøipravili svým kamarádùm slavnostní pøivítání. Objevili kdesi sklad lihovin, lihoviny zabavili a nyní
jimi bohatýrsky uctívali kamarády, kteøí prodìlali kazaòské
taení.
Brzy se tìpluky otøásaly zpìvem, výkøiky a øevem: Ale nebylo v tom ani trochu radosti - jen zoufalství.

Vecka nádraí byla pøecpána dlouhými vlaky uprchlíkù
z Kazanì a Simbirska. Utíkaly tisíce rodin. Existence, jmìní,
pøátelé, vechno zùstalo v Simbirsku nebo v Kazani. Utíkali
mui, eny, dìti, starci.
Neohlíejte se, Zinaido Ivanovno!
Proè?
Èeká vás vpøedu psí ivot. A bude se vám zdát jetì horí,
budete-li se mnoho ohlíet!
Oj, boe, boe!
Pro tolik uprchlíkù nebylo dost místa na cestách, jak se mohli
vichni vejít do vagónù? Mui, eny a dìti se zoufalstvím
v oèích nahlíeli do eleznièních vozù, zda by se tam nenalo
trochu místa, ale marnì.
Naposled prosili Èechoslováky. Ale byl vydán pøísný rozkaz nebrat uprchlíky do vojenských vagónù, aè tam bylo místa dost. Výjimka se udìlala jen tehdy, kdy prosila hezká dívka. Dostalo se jí èaje, cukru, chleba i vodky, kolik chtìla.
Vojáci se tìili, e nyní dostanou zaslouený odpoèinek, pro
který si vyhlédli Ufu. Vlaky vak nìkolik dní stály v Melekesu,
pak se najednou rozjely. Kam? Na východ. Tedy jistì do Ufy.
Vlaky vak jely jako nejrychlejí expres, zastavovaly se, jen
kdy bylo tøeba vymìnit lokomotivu nebo nabrat vodu.
Tohle je podezøelé! divili se dobrovolci.
Barto, který jen zázrakem u Kazanì nepøiel o ivot a který
od té doby ztratil vekerou odvahu, neustále dokazoval:
Uvidíte, e to nìkde smrdí a e nás tam zase oupnou.
V Èimách vlak zastavil. Odepjali lokomotivu. Nebylo v tom
nic nápadného, obyèejná výmìna. Jaké vak bylo pøekvapeni, kdy novou lokomotivu pøipojili na opaèný konec vlaku. Èi-

my jsou eleznièní uzel, tra od Ufy se zde dìlí jednak na Simbirsk, jednak na Samaru.
Vojáci ovem ihned pochopili, oè jde; tedy ne do Ufy, ale
k Samaøe. Rotní dùvìrníci ádali velitele o vysvìtlení.
Mám rozkaz jet do Samary 
Do Samary se nejede na oddych a oddych nám byl slíben!
Pokud vím, jedeme do Samary na jakousi parádu...
Na parádu? A takovouhle rychlostí?
To je vechno, co vím, øekl velitel. Byla i na nìm vid nespokojenost.
Vojáci nedùvìøivì kroutili hlavami.
Tohle bude zas nìjaký podfuk! øíkali.
A byl.
10. záøí padla Kazaò, 12. záøí Simbirsk a 13. záøí Volsk. Z vìtích mìst na Volze zùstala v rukou Èechoslovákù Samara.
I poslední voják si dovedl pøedstavit, o jakou parádu asi pùjde.
Samarské obyvatelstvo bylo vystraeno. Chtìlo utíkat, ale
místní vláda i Èechoslováci je nepøestávali ujiovat, e neúspìchy na frontì jsou jen pøechodné. Básník Medek, který
v té dobì zastával funkci jakéhosi èeskoslovenského ministra vojenství, 15. záøí ve zvlátní proklamaci prohlaoval, e
Èechoslováci znovu dobudou vechna ztracená území,
a nejen to, e slavnostnì vtrhnou i do Moskvy. Je jen nutno,
aby Rusové je dostateènì podporovali...
28. záøí, na den sv. Václava, mìla být v Samaøe vskutku
velká vojenská paráda. Na povzbuzení ducha obyvatelstva.
Proto vojáci jeli tak rychle do Samary.
V Samaøe byl napohled klid. Jako døíve hrál na perónì kolovrátkáø starý valèík Na sopkách Mandurie, jako døíve gul-

jali Èechoslováci s pìknými dìvèaty, jako døíve se leskly
v teplém podzimním slunci pogony dùstojníkù národní armády. Ovem to byl jen zevnìjek. Obyvatelstvo tajnì balilo své
vìci a zamlouvalo si místa ve vagónech.
Vojenská paráda byla slavnostní: dva pluky Èechoslovákù
s hudbami a zpìvem proly nìkolikrát mìstem. Èlenùm samarské vlády skuteènì dodaly odvahy a dùvìry. Zase
se øeènilo s patosem.
Veèer se guljalo. V Samaøe u dávno nebylo tak veselo.
Vojáci naplnili kdejakou putyku. Penìz bylo dost, a tak tekla
vodka proudem. A ostatnì proè si nezahýøit? Vdy moná
e zítra tì zabijí a dnes má poslední pøíleitost se napít
a pomilovat.
Ze samarských lokálù se ozýval zpìv, smích, hudba, køik.
Té noci odjídìl na frontu pluk nováèkù národní armády. Sotva vlak vyjel z nádraí, nováèci povaovali za vhodné vystøílet
vechnu munici do vzduchu...
Jejich støelba vyvolala poplach. Najednou pøestal zpìv
a smích. Dobrovolci rychle opoutìli lokály a utíkali k nádraí.
Lidé v úzkosti otvírali okna a vycházeli na ulice.
I kdy se pak vìc vysvìtlila, bylo naprosto po dojmu z ranní
parády, k ní pøivezli vojáky a od Kazanì...
Samara se bude hájit a do krajnosti.
Ve vagónech to vøelo jako v úlech:
Nikam nepùjdeme, a jdou jiní na tenhle vindl. A jdou Rusové! My u toho máme po krk, øíkali vojáci. Dùvìrníci li
k veliteli, aby mu vysvìtlili, jaká je nálada
v mustvu. Velitelem byl poruèík vec. Vojáci dùvìøovali svému veliteli a velitel dùvìøoval svým vojákùm.

Mám rozkaz, který musím vyplnit, øíkal vec unaveným hlasem. Sám jej nemohu mìnit. Jdìte k politickému pnomocníku.
Dùvìrníci li k politickému plnomocníku.
Budu vae stanovisko tlumoèit Národní radì. Národní rada
je v Jekatìrinburgu, a to je daleko. Národní rada neví jak to
zde vypadá. Na mé dopisy nikdo neodpovídá 
Dùvìrníci øekli rotám, jak poøídili. Roty to pobouøilo. Usnesly se na ostré rezoluci, jejím jádrem bylo: nikam nepùjdeme.
Velitel vak znal dobøe své vojáky, vìdìl, e po dobrém lze
s nimi více poøídit ne po zlém. Svolal dobrovolce na mítink.
Kdy se vojáci seli, pøiel velitel. Dobrovolci ho obstoupili.
Teï to nebyl velitel, nýbr starí kamarád. Vojáci ho mìli rádi.
Hoi, situace je pro Samaru velmi patná, pravil velitel,
dobøe chápu vae stanovisko, vdy jsem byl s vámi
u Kazanì. Ale jetì tentokrát musíte poslechnout. Ne pro
Samaru, ne kvùli Rusùm. Ale protoe druhý prapor naeho
pluku je ve velkém nebezpeèí. Mùe být kadou chvíli obklíèen. Nemùete pøece dopustit, aby byl znièen ná druhý prapor!
Vojáci mlèeli.
Velitel pokraèoval:
Zaruèuji se vám èestným slovem, e je to poslední akce,
kterou od vás ádám. Pak se postarám, abyste dostali odpoèinek. Pùjdete zachránit druhý prapor?
Pùjdeme, odpovìdìli dobrovolci.
Tehdy jetì vojáci poruèíku vecovi vìøili.
Druhého dne vojáci opìt opustili své vagóny. Vystoupili
na stanici pøed Ivaèenkovem a dali se na pochod vesnicemi, o nich se èasto ani nevìdìlo, kým jsou obsazeny. Za tmy
dorazili do Kamenného Brodu.

Vesnice je pøivítala mrazivì. Mui v ní nebyli, jen eny, dìti
a starci. Ani samovar nikde nepodali.
Kde jsou mui? ptali se dobrovolci.
Odeli, odpovídaly neochotnì eny.
K bolevikùm! myslili si vojáci.
Kamenný Brod leí v kotlince, ze tøí stran obklièuje vesnici
mírné návrí, na východ se pak táhne rovina, oddìlená od vesnice irokým potokem, pøes nìj vede jediný døevìný most.
Noc minula klidnì, také ráno. Teprve v poledne pozorovatel, který mìl své stanovitì na kostelní vìi, hlásil, e
od západu se blíí silné vojenské kolony. Nemohl to být nikdo
jiný ne protivník. Trubaè ihned zatroubil na poplach a v nìkolika minutách velitel odvedl roty - tehdy ádná rota nemìla
u víc ne padesát muù - za vesnici, kde vojáci utvoøili øetìz.
Zakopejte se! naøizovali velitelé rot.
Naè se budeme zakopávat? Stejnì uteèeme... odpovídali vojáci.
Bylo vidìt, jak se protivník roztáhl ve støelecký øetìz. Je jich
mnoho, øekl kdosi.
Ale to ji se objevil druhý øetìz. Vojáci v nìm nejsou dosud
vìtí ne pendlíková hlavièka, ale dobrovolci vìdí, e kadá
z tìchto pendlíkových hlavièek má puku, bodák, bombu a e
nese smrt. Jednotlivci z prvního øetìzu u jsou velcí jako sirky.
Blíí se.
Tøetí øetìz! vzkøikl nìkdo.
Opravdu, tøi dlouhé, husté øetìzy nastupují
Do vesnice padly první granáty. Protivník má sice jen jednu
baterii, ale z kadého dìla støílí vdy rychle dvì rány za sebou,
take to vypadá, jako by mìl baterie dvì.
Zde se neudríme. Utíkejme radìji døív, ne bude pozdì.
Ne nám rozfláknou most, volá nìkdo.

Velitel roty hrozí: Nikdo a se ani nehne! Kulometníci vak
klidnì balí své krámy.
Tady zùstanete! køièí na nì velitel. Je bledý vztekem a tøese
se.
Za kulomety jsme my odpovìdni. Bolevikùm je tu nenecháme! odpovídá drze èetaø od kulometù.
Stát! øve velitel.
Ani nás nenapadne! pøidávají se ke kulometníkùm ostatní...
Na slunci se blýskají bodla protivníka. Není vzdálen více ne
osm set krokù... Teï zatìkaly jeho kulomety.
Jako na povel se zvedají dobrovolci ze zemì a dávají
se na útìk...
Stát! køièí mladý velitel roty.
Zùstaò si tu tedy sám, prohodil nìkdo.
Vichni utíkají. Utíká i velitel roty.
A nyní zaèal tanec. Útoèící artilérie posílá v krátkých pøestávkách do vesnice vdy dvakrát po ètyøech granátech, zbìsile bijí kulomety a nakonec se pøidruují i puky. Dobrovolci
musí utíkat vesnicí, protoe jinudy nejde cesta k mostu. Jakmile první dobrovolci dostihli vesnické chalupy, najednou u
to nebyly pokojné muické domeèky s plechovými støechami. Malými okénky støílejí starci i eny z loveckých puek
po utíkajících jako po zajících...
Kdy poslední dobrovolec pøebìhl most, vstupovali na druhém konci do vesnice krasnoarmejci.
Ustupující zpoèátku pronásledovala jen artilérie. Støílela granáty, ale ty se natìstí dusily v mìkké louce. Pak se na mostì
objevil obrnìný automobil.
Bylo zle. Vojáci odhazovali vechno zbyteèné. Utíkali, utíkali, vechny síly vynakládali. Kdyby rudí místo granátù zaèali

støílet rapnely! Hrdinové od Penzy, Samary a Kazanì utíkali, jako jetì nikdy neutíkali. Zastavili se teprve na návrí, porostlém bøezovým hájem. Protivník si u dál netroufal.
Po horkém dni pøiel studený veèer a jetì studenìjí noc.
Zbytek neastné kamennobrodské výpravy odpoèíval v bøezovém lesíku. Vojáci si vaøili èaj a výkali suchý chléb.
Velitel roty, který zakazoval ústup, sedí na nízkém paøezu
a oblièej má pøikrytý dlanìmi. Má hlad, má ízeò, ale nikoho
ani nenapadne, aby mu nabídl trochu èaje a kousek chleba.
Kdyby bylo podle nìho, zaøvali jsme tam vichni, øíká si
Pepík Strnad a vichni s ním souhlasí.
V noci pøila hustá mlha. Vojáci zapálili hranici a ohøívají
se u ohnì. I veliteli je zima a pøichází se ohøát. Nikdo ho nevyhání.
Takhle tedy konèí nae sláva, praví po dlouhém mlèení dùstojník.
Jaká sláva? odpovídá mu dùvìrník bez nejmení petky
úcty v hlase. Nebili jsme se pro slávu! Bojovali jsme pro demokracii. Máme tu smùlu, e ji nikdo nechce. Buroazie chce
cara a ostatní lid boleviky. Pro demokracii jsme jen my a s
námi nìkolik inteligentù. Zdá se mi, e se tu bijeme zbyteènì...
Veliteli je zima. Celý se tøese.
Dobøe; snad má pravdu, povídá po chvíli velitel, ale co
je hrozné? Rozvrat zasáhl u i nai armádu. Podívej se! Z celé
roty tu zùstalo nejvý dvacet lidí... Ostatní utekli a na tra,
do vagónù... To u nejsou ti bratøi, co bývali 
Nejsou a sotva kdy budou. Kazaò jim dodala. Potøebují odpoèinek; potøebují novou víru, a vy místo odpoèinku je enete
do nových marných bojù. A kdyby aspoò vìdìli, zaè se bijí!

Mlèí velitel i dùvìrník. Je zima. Vojáci chodí po strniti a mávají rukama, aby se zahøáli.
Je zima!...
25 A ZASE ÚTÌK
Na západním bojiti válka u spìla ke konci. Nebylo pochyby, jaké bude rozhodnutí. Na soluòské frontì postupovala
srbská a francouzská vojska, Bulharsko kapitulovalo. Jen
na Sibiøi a v Rusku se bojovalo s boleviky dále.
Tisk oznamoval dennì vojenské úspìchy v Sibiøi a na permské frontì, o samarském úseku vak mlèel. Pochopitelnì, zde
dostali spojenci tìce na frak! Protivník tu mìl pøevahu fyzickou i morální. Jeho armády, pøináející osvobození byly s nadením vítány dìlnictvem i vesnickým chudým obyvatelstvem.
Èeskosloventí dobrovolci, na nich spoèívala hlavní tíha vekerého boje, naproti tomu byli ji znechuceni a fyzicky do krajnosti vyèerpáni; jejich øady velmi proøídly. Prostøedí, které je
obklopovalo, stávalo se kadým dnem nepøáteltìjím. U
i vojáci národní armády, tedy spojenci, dívali se na nì
s nenávistí. Øíkali, e nebýt Èechoslovákù, nemusili být mobilizováni a mohli si doma hledìt svého hospodáøství.
Velení Èechoslovákù u ani nemluvilo o boji proti Nìmcùm,
nepøáteli byli teï pro nì bolevici. Ale èím více vedení proti
nim tvalo, tím více si dobrovolci na frontách opravovali svùj
pomìr k nim. Necítili k sovìtùm u tu nenávist jako na poèátku.
Pøesvìdèovali se na kadém kroku, e bolevici pøedstavují
vùli vìtiny národa a e dobrovolci vlastnì slouí meninì,
s ní také nelze ve vem souhlasit. Aby sami znièili boleviky,
bylo naprosto nad jejich síly, pomoc odnikud nepøichází, a oni
obìtují zde své ivoty zbyteènì. Poèínali ztrácet to, co je èiní-

valo nepøemoitelnými: ideu boje. Mohla ji nahradit vojenská
disciplína? Idea je u kadé armády nejdùleitìjí. Ostatnì dobrovolnické pluky disciplínou v bìném slova smyslu nikdy nevynikaly.
Dny Samary jsou u seèteny. Bojuje se nìkolik kilometrù
pøed mìstem. Bojují vlastnì jen ony èásti, které se na ústupu
nìjakým zpùsobem opozdily. Není to ani boj, spíe honièka.
Protivník má dostatek dìl, mnoho jízdy a dobré, vojenskými úspìchy posílené pluky. Národní armáda na frontì není.
Buï pøela k rudým, nebo se její vojáci rozbìhli i se zbranìmi do svých vesnic a mìsteèek. Brání jen ojedinìlé hlouèky
Èechoslovákù.
Mezi posledními je i výprava kamennobrodská a pak skupina zákopníkù, kteøí vyhodili do povìtøí obrovský most pøes
Volhu. U vesnice Voskresenskoje, blízko Samary, bylo tìch
nìkolik oddílù obkroueno rudými. Vechny východy z vesnice
obsadili rudí. Zbýval jen riskantní útìk po iroké silnici, plné
prachu, ale na tuto cestu posílali rudí granát za granátem.
Jetì e v tom byla jakási pravidelnost! Daly se odhadnout
pøestávky a v tìch bylo nutno rychle bìet. Na cestì leeli mrtví
a ranìní, ale kdo má kdy si jich teï vímat?
U plotu jedné chaty leí obrovský meloun.
Desátník Kuèera má hroznou ízeò a meloun by mu pøiel
velmi vhod. Chce jej v prvé chvíli zvednout, ale vidí, e musí
utíkat. Odplivne si.
Zabijí tì, tak co s melounem?
Desátník Kuèera pøebìhl astnì. koda, pøekoda, e
nevzal meloun s sebou!

Na návrí hoøí stodoly, na samarském nádraí pískají zoufale lokomotivy, vybuchují granáty, houkají sirény, naøíkají ranìní, kteøí se v nejbliích okamicích dostanou do rukou rudým...
Zdraví odhazují ve, co se dá, a utíkají.
Vìtina se jich zachránila. U jsou na samarském eleznièním mostì, po nìm ji jednou utíkali. To bylo tehdy, kdy brali
Samaru!...
Nádraí je prázdné. Kromì rozbitých lokomotiv a vagónù
není zde nic. Vechno ujelo, vechno bylo vyvezeno.
Z nádraní budovy vychází na perón hlouèek Èechoslovákù.
Kde je ná vlak? ptají se jich ti, kteøí právì dobìhli na nádraí.
Odjel. Vechno u dávno odjelo. Vechno jsme vèas vyevakuovali. To se budou bolevici divit!
A jak se dostaneme ke svým?
Musíte pìky. Není jiné pomoci. Zastihnete je, nìkde
na trati...
A vy? 
Na nás èeká za nádraím lokomotiva...
Pepík Strnad místo odpovìdi plivl mluvèímu na botu.
Mìls to dostat do oblièeje, mizero!
Unavení, zesláblí a hladoví dobrovolci se dali na pochod podél trati.
Nejradìji bych nìkomu vrazil bodlo do tìla,  pravil Strnad
a vystihl tak náladu celého oddílu.
Dvoukolejná tra Samara-Kinìl byla pøecpána vlaky vojenskými i civilními. Obyvatelstvu Samary se nespornì utíkalo
lépe ne uprchlíkùm z Kazanì. Mìli monost zamluvit si místa ve vagónech, ovem za mení odmìnu. Bohaté rodiny mìly

pøidìleny celé vagóny. Ti, kteøí nemìli na úplatky, se vezli
na brzdách. Pøesnì tak, jak to chodilo v ivotì; ena, dcera
a milenka generálova mìla kadá pro sebe celý vagón, vezly
s sebou harmonium, kvìtiny, obrazy, papouka. Na brzdì tého vagónu na ranci peøin kojila nemluvnì ena mobilizovaného vojáka. Bùhvíproè utíkala!
Generálové, úøedníci, velkoobchodníci, bankéøi
a dodavatelé, jejich eny a milenky stìhovali psy a oblíbené
koèky. Pro vojáky se vak nenalo dost vagónù.
Desítky kilometrù stál vlak za vlakem. Vypadalo to, jako by
se stìhoval obrovský cirkus. V jednom vagónì si taneènice
samarského divadla upravovala pøed zrcadlem úèes; v jiném
malá gymnazistka krmila kanára a v jiném se plukovník od intendantstva pokouel v kamínkách rozdìlat oheò.
Kdyby boláni byli k èemu, poslali by sem na tu èeládku
pár rapnelù, øíkal u ponìkolikáté Pepík Strnad, který byl
stále jetì rozezlen.
V tìplukách bylo dusno. Nastaly sychravé podzimní dny,
a u eleznièních vozù nebylo radno nezavírat dveøe. Jetì horí
ne poèasí byla nálada. Ani karty nebavily. Vojáci radìji leeli
celý den pod pøikrývkami a vylézali, jen kdy se volalo
k menái. Nevzruovaly je ani zprávy, e se bolevici objevili
kdesi v týlu a rozebrali tam eleznièní koleje. Jen veèer, kdy
v kamnech hoøel oheò a na stìnì blikala malá petrolejová
lampièka, pøicházely sdílnìjí chvíle. Ale i ty obyèejnì konèily
hádkou, nebo vichni byli pøedrádìní, vyèerpaní, nemocní.
Do toho pøila zpráva, e se u dál ustupovat nebude, nýbr e se na øece Iku zaloí nová fronta.
Kým? tázali se dobrovolci.
Zøejmì zase jen námi!

Proti Nìmcùm?
Ne, proti bolevikùm!
To budou musit zakládat frontu v kadém mìstì, v kadé
vesnici. Dìlníci, rolníci, eleznièáøi - vechno je to teï samý
bolevik! O Nìmcích u nikdo ani necekne! A naím nepøítelem jsou Nìmci, a ne bolevici. Pìknì nás páni z odboèky
podfoukli!
Osvobozujeme Rusy z bolevického jha, ozval se kdosi,
cituje zpamìti Èeskoslovenský deník.
Koho osvobozujeme? Generály, fabrikanty, pomìèiky,
kupce, advokáty! Ostatní na nae osvobození kalou!
A co spojenci?
Pìkní spojenci! Dosud sem neposlali ani jediného vojáka.
To jedno dìlo, které jsme vidìli v Ufì, vytáhli jistì z nìjakého
muzea. Prý støílí za roh!... Pro nì je to keft; zatímco my krvácíme...
Nae vedení ví, co dìlá! 
Nae vedení? Sedí pìknì v suchu v Jekatìrinburgu, a tam
se jim to rozkazuje! A sem nìkdo z nich pøijde aspoò na týden
mezi nás. Pak u mu to vysvìtlíme, aby nás pøestali tahat
za fusekli...
Dobrovolci u nevìøili nikomu a nièemu. Vichni je houpali.
Dva ústupy, následující rychle za sebou, zdemoralizují kadou armádu.
26 NOVÁ FRONTA
Napadl sníh. Pole, silnì pokrytá kyprým snìhem, jako by
se protáhla do dálky, nízké chaty jako by se zaryly jetì více
do zemì a edivá obloha jako by se chtìla dotknout zemì.
Po rovných polích se hnal studený vítr.

U je to jisté: zítra nebo pozítøí se bude vystupovat z vagónù.
Pùjde se do snìhu, zimy a vìtru. Bude se znovu støílet
a zabíjet. Stále jetì nevyteklo dost krve! Ne zemì, ale bílý
sníh bude teï hltavì pít teplou, èervenou lidskou krev Noviny píí, e fronta na Volze byla pøíli posunuta kupøedu a e
ji tedy bylo tøeba zkrátit, vyrovnat. To známe! Na øece Iku je
prý zvlá pøíhodné místo...
Ve stanici Aksakovì a na nejbliích zastávkách stojí plno
vlakù. Celkem asi tøi pluky støelecké, artilérie, jízda a pomocné
oddíly. Vojáci rùzných plukù se navtìvují. Vichni svornì nadávají na poèasí, spojence, Rusy, ale nejvíce na své vlastní
vedení.
Má to smysl zakládat zde novou frontu? Jsme pøipraveni
na zimní taení? Jak jsme obleèeni? Co u nebylo dost obìtí? Rusové se mezi sebou hádají, a my abychom za nì obìtovali své ivoty. Nae vedení by válèilo v teple do poslední
kapky krve, ale my u toho máme a po krk. A si jde, komu
to líbí...
Dobrovolci vyslali u døíve své zástupce k vedení, aby je informovali, jaký je skuteèný stav vojska, a aby vysvìtlili, e vojsko v dohledné dobì není schopno nových váleèných akcí.
Delegáti se právì vrátili. Vypravovali, jak poøídili. Nedostali
se do Jekatìrinburgu, nýbr jen do Ufy. Zastihli tam právì jednoho èlena Národní rady, a tak si s ním od srdce promluvili.
Vylíèili mu zlou situaci, øekli mu, jaké jsou v rotách ztráty, kolik
je nemocných a jaké jsou vyhlídky, kdyby byli dobrovolci zase
donuceni vyjít z vagónù a úèastnit se nových bojù. Øekli mu,
e vojáci jsou odhodláni z vagónù nevystupovat. Èlen Národní rady byl neobyèejnì pøekvapen, o nièem nevìdìl. Takováhle e je situace? Na rùových skráních vyvstávaly mu drob-

né kapièky potu, a pøece salónní vagón nebyl nijak zvlá pøetopen!
Vtom vstoupil do oddìlení, v nìm se rozmluva dála, bratr
Turek, èlen starého plukovního zastupitelstva, které ji dávno
ztratilo dùvìru mustva. Turek byl èlovìk, který se osobnì bojù
nikdy nezúèastnil, proto váleèné nadení z nìho jetì nevyprchalo. e je zlá situace? Nesmysl! Ulejvák a plhoun se smál.
Jen a vedení dá rozkaz, samo se pøesvìdèí, co nai hoi
jetì dovedou! Tihle - a ukázal pøitom na delegáty jsou tváèi, a je-li v pluku pøechodnì patná nálada, pak je to jistì jen
jejich zásluha...
Èlen Národní rady si oddechl. To je pøece èeskoslovenský
voják, jaký má být! Uvìøil arci jemu a ne delegátùm. Nezbývalo mnoho, aby je nevyhodil ze svého vagónu I. tøídy.
Ufa je od nás nìkolik kilometrù, konèil referát jeden z delegátù, kdy se potom vrátil ke své jednotce, a ani tam nikdo
neví, jak to zde skuteènì vypadá. Jak to mohou vìdìt v Jekatìrinburgu? Nepomùeme-li si sami, nikdo nám nepomùe!
A si jde tedy na frontu Národní rada s takovými hrdiny, jako
je bratr Turek. My nejdeme nikam! vykøikovali dobrovolci.
Pak se seli dùvìrníci vech rot.
Rozkaz k vystoupení byl u vydán, jen se nevìdìlo, který prapor byl urèen, aby prvý vystoupil z tìpluek. Vystupovat se mìlo
v Belebeji.
Dùvìrníci, kdy se seli, byli trochu zamlklí, nepadl ani jediný vtip. Nejdøíve obírnì referoval jeden po druhém, jaká je
v jeho oddíle nálada. Vude byla stejná: z vagónù nikdo vystupovat nebude. Hlavním usnesením bylo vyslat deputaei
k novému veliteli divize plukovníku vecovi,.aby mu vylíèila
náladu vojska a poádala ho, aby od vojenské akce bylo uputìno.

Velitel divize vak deputaci nepøijal.
Dùvìrníci se seli znovu a rozhodli, e dìj se co dej nikdo
z vagónù nevystoupí. Ne se rozeli, pevnì si . stiskli ruce.
Dùstojníci netrpìlivì èekali na výsledek schùze.
Jaké je rozhodnutí?
Vystupovat se. nebude!
Dùstojníci pøijímali toto usnesení s netajenou radosti.
Nejdøíve odjídìl do Belebeje první prapor. Z vlaku volali dobrovolci:
Do Belebeje pojedeme, ale na frontu nás nedostanou!
Velitelem nové fronty byl jmenován plukovník vec, dobrý
velitel, jeho si dobrovolci oblíbili jak pro jeho osobní
v1astnosti, tak i pro jeho vojenské schopnosti. Aèkoli byl nejschopnìjí ze vech velitelù, byl teprve nyní jmenován divizionáøem a bylo mu uloeno, aby zahájil novou ofenzívu proti rudým, a to s pluky, které právì prodìlaly tìký ústup od Samary
a jim sám osobnì slíbil odpoèinek. Plukovník znal své vojáky a znal situaci. Vìdìl dobøe o náladì mezi mustvem, protoe pøedtím pøijal nìkolik deputací. Népøijal-li poslední, bylo
to pochopitelné. Co mu mohla øíci nového? A co on jí? I on,
jako celé vojsko, byl vyèerpán, nervovì pøedrádìn a unaven.
Byl velitelem, chtìl plnit rozkazy. Vìøil, e jeho osobnímu vlivu
se podaøí pøimìt divizi k poslunosti. Nejvíce spoléhal na první
prapor svého mateøského pluku, kde kdysi slouil jako prostý
voják. Vìøil, e pøíklad 1 praporu strhne za sebou i ostatní.
Proto také poslal do Belebeje tento prapor nejdøíve.
Prapor vak odmítl vystoupit. vec, dotèen i dojat, el sám
za svými vojáky. el mezi nì právì tak, jako pøed nìkolika
týdny v Samaøe. Vìøil, e pøijde-li k nim a promluví-li s nimi
jako tehdy, podaøí se mu vojáky pøemluvit. Ale vojáci posled-

ní dobou proili tolik zklamání! I vec jim v Samaøe sliboval
oddech; a teï místo toho chce na nich nové boje! Vichni
vojáky houpou, nikdo s nimi nemá slitování. Nevìøí nikomu,
kdo není z nich.
Pøed seøazeným prvním praporem nejstarího prvního pluku se srazili divizní velitel a dùvìrník praporu desátník Vodièka. Napøed mluvil plukovník, po nìm desátník. Slova plukovníkova se odráela od tìl vojákù jako od mrtvé stìny. Jeho
slova se podobala slovùm Bohdana Pavlù, Rudolfa Medka
a jiných, kterým se tak dobøe ilo daleko za frontou,
v Jekatìrinburgu. Vodièka mluvil za sebe, za pøítomné vojáky, mluvil za celé vojsko. Nakonec prohlásil, e nikdo z vojákù
z vagónu nevystoupí.
Komu tedy víc vìøíte? Mnì nebo Vodièkovi? otázal se pateticky plukovník, sázeje ve na poslední kartu.
Vodièkovi! zahuèelo to kolem dokola.
Plukovník.vec odcházel zdrcen od svého praporu, v nìm
kdysi slouil jako øadový voják. Byl nemocen, vyèerpán, unaven a zhnusen.
V noci nato se plukovník vec ve svém vagónu v Aksakovì
zastøelil.
Vichni byli tehdy nemocní, na smrt unavení a vichni si ji
poèínali uvìdomovat nesmyslnost celého taení proti bolevické revoluci.
Vojsko ztratilo svého nejlepího velitele. Jeho sebevrada
byla pøíli silnou injekcí, po ní se dostavila malátnost a nerozhodnost.
První se vzpamatovali dùstojníci.
Zabili jste plukovníka vece! volali nyní plni rozhoøèení.

Dokate, e nejste baby. Jeho smrt mùete odèinit, jen kdy
vystoupíte z vagónù a pùjdete na frontu!...
Nejvíce køièeli lidé od tábù, z kanceláøí, lékaøi, pekaøi a dùstojniètí sluhové.
Vojáci tedy z vagónù vystoupili, ale dobrá tøetina se jich hlásila nemocnými.
Nová fronta vlastnì nikdy nebyla vytvoøena. Vesnice se sice
obsazovaly, ale hned se zase opoutìly. Èechoslováci, kdy
zpozorovali, e na vesnici nastupují rudí, chvatnì ji vyklidili,
a rudí, kdy zjistili, e nastupují Èechoslováci, moudøe ustoupili.
Jednoho dne pøijel za velitelem praporu jezdec od tábu.
Dohonil vojáky v nízkém, ubohém zasnìeném lesíku. Vojáci
mìli právì odpoèinek.
Velitel pøeèetl hláení, øekl nìco dùstojníkùm a pak si shromádil kolem sebe vechno mustvo.
Bratøi, pravil, dvacátého osmého øíjna byla v Praze prohláena samostatnost Èeskoslovenské republiky. Prvním prezidentem prohláen profesor Masaryk...
Ticho. Nikdo neprovolával slávu, nikdo nevyhodil do výe
èapku. Moná e nás zase houpají...
Prapor se znovu dal na pochod. Puka jako døív tíila rameno stejnì a nohy se zvedaly stejnì tìce jako døív, ne jsme
mìli republiku...
To je asi v Praze slávy! Vlají tam prapory, zní hudba, zpìv...
protrhl nìkdo ticho.
A my se zde tluèeme a ani nevíme proè...
Národu jsme vybojovali svobodu...
A kdo je ten národ? Co my k nìmu nepatøíme? Doma
slaví vítìzství, a my tu vichni zdechneme jako tvaná zvìø!

Byl by to karedý omyl, domníval-li by se nìkdo, e zpráva
na ni mnozí èekali tøi léta, dodala vojákùm bojového ducha.
V noci na strái pravil Saska malému Fajglovi:
Pøedstav si, e tì to zítra klepne. Teï, kdy vlastnì je u
dobojováno. Nebylo by to hloupé?
Malý Fajgl o tom uvaoval, pøedstava smrti se mu mnoho
nelíbila! Odpovìdìl:
Teï, kdy je na vech frontách mír? Teï se jetì dát zabít?
A jako malý Fajgl nebo nohatý Saska uvaují vichni, kteøí
stojí na strái v mrazivém vìtru, i ti, kteøí se pøevalují z boku
na bok ve pinavých hadrech na pryènách v ubohých mordvinských pøíbytcích.
Bylo by opravdu hloupé dát se teï zabít!
27 DÁLE NA VÝCHOD
Roty byly nyní velmi slabé a potøebovaly kadého mue, a jak
to u bývá, dostali lékaøi shora jetì pokyn, aby uznávali vojáky nemocnými jen v krajním pøípadì.
Melíek, který platil u roty za jednoho z nejodvánìjích, který
se nevyhnul ani jedinému boji a který byl dvakrát ranìn, najednou se vánì roznemohl. Hlásil se nemocným, ale lékaø
ho neuznal.
Melíek uchopil svou puku a pøed celou rotou ji zarazil hluboko do zemì.
U jsem dobojoval. Na frontách u je mír! øekl a celá rota
mu dobøe rozumìla.
Za nemnoho dní oddíly, které se potloukaly na belebejevské
frontì, byly odvolány a na jejich místo pøily èásti svìejí, ale
ani ony neudrely dlouho tuto neastnou frontu. Dosaením

revoluèního cíle, prohláením samostatnosti Èeskoslovenské
republiky, armáda ztratila schopnost bojovat. Vojáci øíkali:
Do armády jsme se pøihlásili dobrovolnì. Naím cílem bylo
vybojovat národu samostatnost. Èeskoslovenská republika
byla ji vyhláena, k èemu tedy jetì bojovat? Nyní je tøeba
starat se o návrat domù.
Sotva si vojáci ve vagónech trochu odpoèinuli, pøila ohromující zpráva: reakèní politické kruhy v Omsku provedly politický pøevrat. Svrhly dosavadní vládu, která se vydávala za demokratickou a nastolily diktaturu admirála Kolèaka.
Dobrovolci se rozhoøèovali:
Proè tu vlastnì jsme? Aby Rusové za naimi zády pod
ochranou naich bodákù nastolili na trùn zase cara Nikolaje? Pro tohle máme umírat? Pro tohle se zastøelil plukovník
vec?
Omský pøevrat byl velmi vánou vìcí. Dobrovolci a dosud
proti bolevikùm argumentovali: Vy jste pro diktaturu meniny, kdeto my jsme pro demokracii, a to je víc! A hle, teï i oni
se mají bít za diktaturu, a k tomu jetì za jakou! Za diktaturu
zkrachovaných generálù a velijakých divokých atamanù!
Poslat do Omska dvì roty Èechoslovákù! Ti by jim tu diktaturu nahnuli... øíkali dobrovolci a mìli pravdu. Avak Národní rada neposlala do Omska ani jediného vojáka, aèkoli
se jich stovky ve vech plucích hlásily dobrovolnì. Poslala tam
jen papírový protest, který nový diktátor hodil do koe.
Jen dùstojníkùm Kolèak mnoho nevadil.
V zájmu boje proti bolevikùm je nutno se smíøit i s diktaturou Kolèakovou, vykládali.
Vojáci se vak jimi pøesvìdèit nedali:

Co je nám teï do bolevikù? Kdybychom se byli nepletli
do vnitøních ruských vìcí, dávno jsme ji byli doma!
Melíek øíkal provokativnì:
Kdy u diktaturu, pak radìji sovìtskou!
Po dlouhé dobì se vlaky daly zase do pohybu. Jelo se na východ. Kam? Domù? Nikdo nevìdìl. Ale hlavní je, e se zase
vesele otáèela, nárazníky skøípaly a lokomotivy vydechovaly
vysoké sloupy dýmu. Vojáci si posmìnì prozpìvovali:
Spìjme dál, za Ural,
by nás Lenin nedohnal ..:
Na jedné uralské stanici vypadl pekaø Richter z vagónu a jiný
vlak, který právì køioval na druhé koleji, rozmaèkal. Richter
byl pøedtím zcela opilý.
Tomu pekaøovi, na jeho chléb celý prapor nadával, øíkalo
se mistr popravèí nebo také ras. Bojù se témìø nikdy nezúèastnil, zato se vak hlásíval dobrovolnì k popravám zajatcù. Popravy provádìl podle svého plánu. Nejdøíve postavil
odsouzence do øady, na tøi kroky od sebe, pak dal kadému
do ruky vojenskou lopatku. Kdy vechno bylo v poøádku,
naøídil: kopat. Kadý zajatec musil si vykopat jámu, aby
se do ní velo jeho tìlo. Teprve potom byli odsouzenci odpravováni, Richter je støílel z pistole, a byl-li nìkdo vzpurný,
rozbíjel mu také rád hlavu lopatkou. Takové práci se frontoví
vojáci vyhýbali, jen pekaø Richter a trubaè Brambora si ji neradi dávali ujít
Richter mìl slavný pohøeb. Hrála plukovní hudba a pravoslavný báuka promluvil nad jeho hrobem:
Klademe do posvátné ruské zemì tìlo hrdinovo, který poloil svùj krásný, mladý ivot za svobodu své vlasti i za blaho
bratrského ruského národa 

28 VOLBY
Celý pluk se seel v Èeljabinsku. Jeho vlaky stály na zadních
kolejích zatøískaného nádraí. Kdy se lo na perón pro horkou vodu na èaj, bylo nutno podlézat deset nebo patnáct vlakù, vydávat se v nebezpeèí a jetì pøinést èaj zcela vychladlý. Silnì mrzlo. Tøicetistupòový mráz byl na denním poøádku.
Ve vagónech byla zima, tøebae se v kamínkách topilo nepøetritì. Kovové souèásti vagónù bývaly potaeny nìkolik
milimetrù silnou jinovatkou. Ti, kteøí spávali na podlaze vozù,
èasto pøimrzávali za vlasy nebo za baliky, jimi mìli omotány hlavy, k stìnám vagónù.
Atmosféra v tìplukách byla k zalknutí. Tøicet lidí ve voze
dýchalo; jedlo, potilo se, kouøilo. Dveøe se otvíraly, jen bylo-li
nezbytí.
Z dlouhé chvíle se vedly nekoneèné debaty. O jsoucnosti
Boha, o hvìzdách, o spravedlnosti, o tom, jak to asi vypadá
doma, o Kolèakovi, o Sibiøi, o socialismu. Nejèastìji vak
o tom, e by u bylo tøeba se na vechno vykalat a vydat
se na cestu domù. Noviny psaly, e na Sibiø pøijel právì generál tefánik. Také o nìm se mnoho mluvilo. Nìkteøí byli toho
mínìní, e pøijel na Sibiø, aby armádu odvezl domù, jiní, kteøí
ve vem vidìli nìjaký podfuk, vyslovovali obavy, e tefánik
pøijel jen proto, aby do vojákù nalil nového ducha a aby s nimi
na jaøe mohl do nových bojù proti bolevikùm. Vichni
se shodovali v tom, e si mohl zùstat ve Francii.
Tou dobou nebyla u mezi vojáky naprostá jednota. Dìlili
se na dvì hlavní skupiny: vládní a protivládní. K vládním patøili témìø vichni dùstojníci, vojáci od tábù, písaøi a vùbec
vichni ulejváci, jich bylo vude dost. Politicky stáli na stranì

admirála Kolèaka a chtìli dovést boj proti sovìtùm
do vítìzného konce. Z frontových vojákù k této skupinì nepatøil témìø nikdo. Ti tvoøili druhou, daleko vìtí skupinu - protivládní. Orientováni byli víceménì socialisticky, boje s boleviky
se zøíkali a chtìli se co nejdøíve dostat do Vladivostoku
a odtud domù. Podle názoru vedení, které stále jetì neupustilo od mylenky dobýt Moskvu a slavným pochodem pøes
Rusko se dostat do vlasti, byli tito dobrovolci zbolevizovaní
a potøebovali, aby jim byly napraveny hlavy.
Do vìèných hádek a debat pøila najednou zpráva o vypsání
voleb do snìmu èeskoslovenské revoluce na Rusi. Snìm
do nìho kadý pluk vysílal ètyøi poslance, byl nejvyím správním a politickým orgánem dobrovolecké armády. Mìly se ji
volit dávno, ale pro váleèné operace bylo vypsání stále odkládáno.
V Èeljabinsku se nemluvilo o nièem jiném ne o snìmu. Plukovní zastupitelstvo svolalo schùzi rotních dùvìrníkù a navrhlo kandidátku, která za normálních pomìrù by byla prola. Ale
pomìry byly zcela výjimeèné. Plukovní zastupitelstvo bylo voleno jetì na Ukrajinì a a na malé výjimky patøilo nyní ke stranì vládní. Témìø vichni jeho èlenové u dávno ztratili dùvìru
mustva, kdy u pro nic jiného, tedy proto, e vìtina se stala
ulejváky.
Kandidátka, kterou navrhlo plukovní zastupitelstvo, byla arci
vládní a veliteli pluku se neobyèejnì zamlouvala.
A kandidáti, majíce jistotu, e budou zvoleni, kdy za nimi
stojí sám velitel, procházeli se sebevìdomì po nádraí, tøeba mrzlo a pratìlo, a vykládali kadému, kdo byl ochoten
je poslouchat, e návrat do vlasti je jedinì moný a èestný,
jestlie si cestu probojujeme bolevickým Ruskem.

Posluchaèe mìli jen z øad ulejvákù. Zato v tìplukách to vøelo:
Do bot s vaí kandidátkou! To u bychom mohli volit za svého poslance pøímo velitele pluku!
Lampa zavìená na stropì tìpluky se houpala. Vojáci øíkali, e je to tím, jak Mazánek líèil milostná dobrodruství, která proil pøed válkou ve Vídni. Mazánek vypravoval, ostatní
se smáli, kouøili machorku a popíjeli èaj z velkých
a nevzhledných èíek.
Najednou nìkdo prudce zabuil na dveøe tìpluky.
Co zas? Pustíme si sem zimu, to tak! nevrle pravil Mojí,
který spal hned u dveøí a nejvíce trpìl zimou.
Nikomu se nechtìlo otvírat dveøe, ale bouchání
se opakovalo.
To bude jistì felák, potøebuje nìkoho na slubu, mínil desátník, mrzutì vstávaje a nasazuje si papachu.
A nám dá pokoj! doporuèoval nìkdo v koutì.
Desátník vak pøece jen el otevøít. Do vagónu se vhrnulo
mnoho studené páry. Dlouho nebylo nic vidìt. Teprve kdy si
oko zvyklo, uvidìli dobrovolci u vagónu postavu obleèenou
do ovèího koíku a s hlavou omotanou velbloudím balikem.
Kluci, dìlejte, nemám kdy, musím obìhnout jetì dvì roty.
Nesu vám novou kandidátku. Tuhle volte, a ne tu vládní!
Desátník vzal od nìho kousek papíru a rychle pøivøel dveøe.
Zatím voják v koie buil u zase na dveøe sousedního vagónu.
Mazánek pøestal vypravovat. Vojáci se seskupili okolo desátníka, který s nedùvìrou prohlíel lístek. Byla to malá osmerka, na ní tiskacími písmeny byla nahektografována ètyøi
jména. Velmi neèitelnì.

Pøeèti to nahlas! køièeli ti, co zùstali na palandách.
Desátník èetl. Byla to jména tìch vojákù, které si mustvo
zvolilo za své mluvèí v Aksakovì. Na prvním místì bylo jméno
Jana Vodièky, který byl ve vazbì, byv obvinìn jako pùvodce
smrti plukovníka vece.
Tohle je pøece kandidátka! vykøikl nìkdo.
A ádní ulejváci! dodal jiný.
Kluci, opite si to, a víte, koho máte zítra volit! naøizoval
desátník.
Ale vyskytl se jakýsi skeptik.
Ono je to jedno. A je zvolíme, budou jako ti první! øekl.
Tak abychom snad volili tebe! Ne?
Volby se provádìly v rotách, výsledky pak odvádìli rotní dùvìrníci ústøední volební komisi. Mìla svou úøadovnu v osobním vagónu, dobøe vytopeném a prostorném, který jinak slouil
za plukovní kanceláø.
Ústøední volební komise se ji sela. Vìtina jejích èlenù
byla vládní. Nálada u nich byla velmi sebevìdomá, a kdy
pøiel také plukovní adjutant a vyslovil pøesvìdèení, e bratøi
budou volit rozumnì, teprve stouplo jejich sebevìdomí.
V pluku byla vèera rozdávána opozièní kandidátka øekl nejistì jeden z èlenù komise, který se nepoèítal k vládní stranì.
To nemá význam. Nìkolik tváèù si vzpomnìlo kandidovat. Bratøi jim nenalétnou! ujioval sebe i ostatní rozumbrada Drábek.
K polednímu pøiel první výsledek. Byl od telefonního oddílu. Vichni se netrpìlivì dívali do protokolu. Adjutant se podíval tázavì po Drábkovi.
Tøi ètvrtiny hlasù má opozice. To je divné! A u telefonistù!
øekl pøedseda komise.

Jen a pøijdou výsledky od rot! Telefonisti mají nejménì pøíèin, aby hlasovali se tváèi, øekl Drábek, tahaje se za svùj
mohutný knír.
Brzy pøicházely dalí výsledky. A byly jetì vìtím pøekvapením. Prvý prapor volil témìø jednomyslnì opoziènì, tøetí prapor rovnì; jen v druhém praporu vládní kandidátka dostala
ponìkud více hlasù. Písaøi a tábní rota zato jako jeden mu
volili vládnì.
Tak dal pluk najevo své smýlení! koda e si z toho ti, kteøí
mìli, nevzali pouèení!
Velitel pluku pozval tøi novì zvolené poslance k sobì. Nejdøíve jim gratuloval k zvolení; pak s nimi velmi pøátelsky delí
dobu rozmlouval. Ètvrtého pozvat nemohl. Sedìl ve vìzení
divizního soudu, obvinìn div ne z vrady plukovníka vece.
Kamarádi v tìplukách novì zvoleným poslancùm negratulovali, ale dali poøádného hobla.
29 VE VLAKU
Noviny zaznamenávaly na permské frontì velké úspìchy.
Èechoslováci i sibiøská armáda Kolèakova prý se bijí stateènì... Stateènì?
Pravda, dobrovolci li jetì jednou do boje. li
se zaatými rty, podøizujíce se neochotnì rozkazu svého
prvního generála a ministra tefánika. Vìdìli, e ti, kteøí
padnou, padnou zbyteènì, Bylo to podivné hrdinství! Zùstat na frontì hladový a nedostateènì obleèený za mrazù
a ètyøicetistupòových a dát se pøípadnì i zabít pro vítìzství admirála Kolèaka!
Generálové pracovali na odváných plánech, ministøi

mluvili mnoho hloupostí, které na první pohled vypadaly velmi vánì. Generál a ministr tefánik spojoval ve své osobì
obì práce: dìlal plány, jak se dostat s armádou domù pøes
Moskvu, a podivuhodnì mnoho mluvil, jak si pøedstavuje demokracii. Ani v jednom, ani v druhém smìru se mu mnoho
nedaøilo. Pøes jeho plány dìlali krty bolevici a s jeho názory o demokracii velmi odvánì polemizovali i prostí vojáci.
Krutì mrzlo. Suchý sníh pokryl irokou, rovnou sibiøskou
step, po ní se divoce rozhánìl vítr.
Kdo by v té dobì nevyhledával teplý kout u kamen?
Po tøpytících se kolejích, poloených na panenskou stepní
pùdu, ujídí dlouhý vojenský vlak. Èerná, tìce oddychující lokomotiva, ètyøicet èervených tìpluek a jeden osobní vagón,
dùstojnický. Vechny vagóny mají komínky, z nich se kouøí.
V kadém vagónì bydlí dvacet a tøicet vojákù. Hrají v karty,
kouøí, vzpomínají, píí dopisy, které nikdy nebudou adresátùm doruèeny, nadávají, mrznou.
Hned za lokomotivou je vagón-pekárna. V jedné pùli osmikolového amerického vagónu je z cihel vystavìna pec, v druhé
pùli je skladitì mouky a peèeného chleba. Na pytlích mouky
pøespávají pekaøi. U nízkého okna udìlali si polièku a na ní
kromì álkù na mená stojí láhev domácnì vyrobené koøalky, medikamenty na vystøikování kapavky a jedna støíkaèka,
spoleèná pro vechny pekaøe. Ve vagónu je teplo a pøíjemná
vùnì z èerstvì peèeného chleba.
S pekárnou sousedí vagón-skladitì, pøeplnìný zásobami:
boty, blùzy, baliky, koichy, tìlohøejky, prádlo, tabák, potraviny. Zde spí skladník. Léèí se z nìèeho horího, ne je kapavka. Býval to tak hezký a veselý hoch! Leí na balíku prádla
blízko kamen, ale tøese se zimou. Vzpomíná na Samaru.

Pozval ji tenkrát k sobì do vagónu. Jmenovala se Òura. Mìla
velké hnìdé oèi, mìkké jako samet. Do smrti na ni nezapomene.
Skladník teï myslí na svou enu. Byla mu po celou dobu
války vìrná? Myslí na malou Helenku. U musí chodit do koly.
Je-li iva...
Skladník cpe do kamen nové døíví. Døíví je suché, praská
a vesele hoøí. Skladníkovi je zima.
Dalí vagón je vìzení. Zaøídili je teprve pøed nìkolika dny.
Je to vagón jako ostatní. I tam v kamnech hoøí oheò. Místo
dvaceti vojákù jsou tam vak jen tøi: dva delikventi a jejich
hlídaè. Je zde rozhodnì pohodlnìji a èistìji ne v ostatních
vagónech. Trest spoèívá vlastnì jen v tom, e delikventi nemohou volnì na perón. Ale kdo by v tìch mrazech touil
po procházce na perónì? Naopak trestanci mají tu výhodu,
e si nemusí chodit pro mená, o tu se jim musí postarat stráce! Kuchaø, øekne-li se mu, e je to pro trestance, vdy dá
polévku mastnìjí a pole vìtí a lepí kus masa.
Jeden je zde proto, e odmítl jít na slubu, druhý proto, e
zpolíèkoval eleznièáøe.
Delikventi i stráce sedí u kamen, rozpálených do èervena,
a hrají mariá.
A pak u jsou jen obyèejné vagóny vojákù. Bývaly kdysi pomalované, polepené, vyzdobené a popsané rùznými hesly.
Èas a nepohoda znièily obrazy a smyly hesla. Nìkterá hesla
smazali vojáci sami. Jen uvnitø tìpluek zùstali tití vojáci.
Pravda, je jich ménì, v nìkterém voze o hodnì ménì,
a nejsou u tak veselí a plni dùvìry v sebe jako jetì pøed
nìkolika mìsíci. Èas, zkuenosti, nepohoda...

V této tìpluce ije Agathon Køí. Býval pøed válkou zedníkem a u tehdy bylo jeho vání malovat. Maloval na papíru,
plátnì, lepence, prknech i na støepinách. Maloval i na vojnì.
Nìkterým kamarádùm se to líbilo, vìtina se mu smála. U Èerdakel nìkolik krokù od Køíe explodoval granát, a od tìch dob
nebyl Køí starým, tichým a zamyleným Køíem. Stal se plachým, nervózním a v noci èasto plakal. Nikdo nevìdìl, pláèeli ze spánku nebo pøi vìdomí.
Poslední dobou psal jen dopisy, které vak nikomu neodesílal. Byly urèeny jakési Jarmile. Jmenoval ji nejsladími jmény, vyprávìl jí o své èisté a upøímné lásce a tìil
se na shledání. Nìkteré dopisy psal i v neumìlých verích.
Kamarádi se Køíovi zle vysmívali. Køí tøeba celý den si jejich výsmìkù nevímal, jako by byl povýen nad jejich hloupost. Ale jindy vybuchl. Celý se tøásl a vykøikoval:
Jste surovci! Zapomnìli jste na vechno, co má být èlovìku svaté! Jen se kurvíte a nemyslíte na své eny a dìti. Oíráte se. Máte zkaenou krev, protoe jste se mnoho koupali
v lidské krvi 
Nejrozumnìjímu z celého vagónu dalo mnoho práce Køíe
uchlácholit. A pak, kdy se mu to podaøilo, vichni se k chudáku stávali laskavìjími. Mezi sebou u si dávno øekli, e
se bratr Køí jednoho dne zblázní.
Sekava je sedlák odkudsi z Èeskomoravské vysoèiny. Je
nejrozumnìjí z celého vagónu. Klidný, poctivý a stateèný, má
znaèný vliv na celou tìpluku. V jeho vagónì nikdy nebyly
holky, nikdy se nepìstovalo oberství. Zato se mnoho debatovalo a vykládalo. V nejtìích chvílích Sekava sílil vechny
svým klidem, rozvahou a zdravým optimismem.

Poslední dobou býval velmi zamylen. Vechno u ho táhlo
domù. Stále jen myslil na svá pole a kdo a jak na nich nyní
hospodaøí. Otec zemøel v estnáctém roce a matka u dlouho pøedtím churavìla.
Sekava leívá naznak, dívá se k pinavému stropu a myslí
si:
A zase budu mít v rukou pluh a rovnými brázdami budu
obracet nai zemi! Skøivan nìkde v oblacích bude zpívat
a nae stará, dobrá hnìdka svým èerným ocasem bude odhánìt mouchy. A zase v nedìli budu obcházet pole
a prohlíet, co dìlá ito, oves, jak rostou brambory...
Sekava je den ze dne zádumèivìjí. U ani neète noviny, u
ho nezajímá ani tefánikova demokracie, ani Kolèakova diktatura. Teï je dùleitìjí, je-li matka iva a zdráva, v jakém
stavu jsou pole a co je s milou hnìdkou...
Ludvík Vaøejka celé dni leí pøikryt hounìmi a myslí na
svou enu. Válka je od sebe odtrhla nìkolik dní po svatbì.
Vaøejka vzpomíná na kadou èásteèku jejího tìla: na její prsy
s velkými hnìdými bradavkami, na její zlaté chmýøí pod paemi a v klínì, na její oblá kolena, na její sametovou ple.
Ve dne na ni myslí a v noci se mu o ní zdávají ivé sny. Vypadá jako nemocný.
Nemohu na ni nemyslit, svìøil se svému kamarádovi.
Snad i ona tak mysli na tebe, øekl mu kamarád.
Snad. Právì z toho snad mám strach. Kamaráde, pìt let
je dlouhá doba. Pìt let váleèných, to je jako deset let obyèejných. Snad skuteènì nezapomnìla. Ale já se tolik bojím, e
její prsa u nebudou tuhá a krásná, e její kùe nebude jako
samet. Mám strach, e jsem opustil dívku a e se teï vrátím
k ustarané, ubohé enì. Nebudu se moci na ni ani podívat...

Kozel pøivedl do vagónu jakési dìvèe. Chce prý se svézt
do Petropavlovska a nemá na lístek.
Svezeme ji, øíká Kozel, a v jeho oèích jiskøí veselé plaménky.
Ostatní vìdí, oè jde.
Dívka je zahalena do hustého ovèího koichu a hlavu má
omotanou vlnìným átkem. Odstrojuje se. Nejdøíve snímá
átek z hlavy. Jako hrst zlatých klasù vysypou se z nìho pøekrásné dívèí kadeøe. Oèi vojákù se na nì dívají jako na zázrak
a vem prochází tìlem slabé pøíjemné mrazení. Dívèiny oèi
se rozhlíejí po vagónì i vojácích zvìdavì, témìø dìtsky. Pak
odkládá koich. at dává tuit krásu jejího mladého tìla. Je
jisté, e její prsa jsou tuhá.
Kozel nalévá dìvèeti èaj a dává do nìho mnoho cukru.
Dìvèe u dávno nevidìlo tolik cukru, vdy cukr je tu vude
vzácná vìc. V dívèích oèích je radost, její malá ústa králí rozkoný, nevinný úsmìv.
Vichni se dívají na dìvèe. Od jeho pohledù, úsmìvù
a zlatých kadeøí jako by bylo ve vagónì svìtleji.
Tak, mládenci, praví Kozel, jeho hlas se chvìje netrpìlivostí, teï pùjdu já a pak jeden za druhým... Dìvèe nerozumí, stále se usmívá...
Øíha je dùstojnickým sluhou, a ostatní ho proto pøezírají. Jetì
kdyby snad byl sluhou u plukovníka nebo u velitele praporu,
ale Øíha posluhuje praporèíkovi, který vlastnì na sluhu ani
nemá nárok. Vysmívají se mu kamarádi z vagónu, pro praporèíka se mu vysmívají ostatní sluhové, smìje se mu i kuchaø,
kdy mu vydává pro praporèíka mená.
Øíha za ústupu vyvezl z Krotovky pytel cukru. Nyní jej promìnil za desetitisícovky Kolèakovských obligací. Nakoupil sa-

lámu, bílého chleba a hlavnì hodnì vodky. Hostí celý vagón.
Snad mu pak kamarádi odpustí, e je sluhou u praporèíka
Kamarádi pijí, tøebae je to od Øíhy. Kdo by v tìchto dobách nepil?
Ale veselost z pití trvá jen krátkou dobu. Pak pøichází zádumèivost, hádka a na konec rvaèka. Kortán s Øíhou se chytli
do køíku. Silnìjí Kortán pratil Øíhou, ubohým dùstojnickým
sluhou, na rozpálená kamna a Øíha si karedì popálil ruce.
Z oèí mu teèou slzy, ruce ho pálí. Vzlyká:
Dal jsem vám jíst a pít. Nikdo se mì nezastane...
Kdo by se zastal dùstojnického sluhy?
V dolejím koutku vagónu má své místo Suchý, øíkají mu
skrèenec. Je malý, má velmi dlouhé ruce, krátké nohy
a smutný hlas. Býval horníkem na Mostecku. Kdy nyní hoi
obèas vykládají, co budou dìlat, a se vrátí, Suchý stále opakuje:
Ani mì nenapadne, a se vrátím domù, abych lezl zase
do achty a dal se tam pro nìjakého idovského uhlobarona
udusit. Odejdu nìkam do lesù, vykopám si tam dekunk, okolo si nastavím hindrnisy a pøed vchod do dekunku postavím
mainkvér. A a mi pøijde nìkdo porouèet...!
I v dùstojnickém vagónu se vedou nekoneèné rozhovory.
Hlavní slov o má poruèík Ertl, bývalý uèitel. Býval nesnesitelný pro své áky, býval nesnesitelný jako fähnrich v rakouské
armádì a je nesnesitelný jako poruèík u 9. roty. Jen dùstojníci od praporu - ale ne vichni - dovedou ho poslouchat.
Musíme se snait stùj co stùj povzbudit bojovného ducha
bratøí, abychom se mohli zjara znovu vrhnout na boleviky jako
jarní pøíval 

Velitel praporu se smìje:
Jaký pøíval, prosím tì. Pojedeme domù! Jen abychom zdrávi
dojeli!
Poruèík Ertl nerad slyí o domovì. Potøebuje nové boje, protoe se chce vrátit domù jako major.
30 SESTØIÈKA VÌRA
Studovala medicínskou fakultu na slavné kazaòské univerzitì. Otec jejího dìda byl Ital, který se jako potulný muzikant
dostal pøed lety do Ruska. Jeho dìti se ji porutily. Vìøin otec
byl vysokým státním úøedníkem. Její dva bratøi se dobrovolnì
pøihlásili do národní armády a ona sama vstoupila jako milosrdná sestra k Èechoslovákùm.
Vìra byla útlé, hezké dìvèe svìtlých a upøímných oèí. Mìla
bledé a velmi hebké vlasy. Ráda se smála.
Co chce ta holèièka mezi námi? øíkali zpoèátku s opovrením otrlí vojáci. Jak nìkdo blízko ní vystøeli, uteèe a bude
po milosrdí!
Ale Vìra neutekla. Drela se stateènì. la kupøedu, a kdy
bylo tøeba utíkat, utíkala s posledními.
V Kazani nosila jetì kabát a sukni, uité z vojenského sukna, ale brzy poté si na hlavu koketnì posadila vysokou papachu s bíloèervenou stukou.
Vypadala jako chlapec. Kam pøila, vude bylo veselo. Jako
by s sebou pøináela svit slunce, jaro, radost. Nauèila
se trochu vatlat èesky. Znala skoro vechny vojáky
od praporu a øíkala jim Franto, Pepíku, Vaku. Dobrovolci ji
zase jinak nejmenovali ne nae Vìra.
Chlapi suroví, kteøí èasto o enách nedovedli mluvit jinak
ne ve dvojsmyslech a hrubých narákách, v pøítomnosti Vì-

øinì si poèínali jako sotva kole odrostlí hoi. Neøekli jediné
patné slovo, nedotkli se jí svýma pinavýma rukama. Kdyby
jí byl nìkdo ublíil, celý prapor byl by se za ni postavil jako
jeden mu.
Kdy ly roty do boje, Vìra navlékala na levý rukáv uniformy odznak Èerveného køíe a na rameno si zavìovala karabinu.
V místech, kde byla Vìra, mohlo být nejnebezpeènìji, ale
v její pøítomnosti nebezpeèí jako by ani nestálo za øeè. Vìra
byla jetì dítì, proto se snad nebála ani smrti. Jednou
na belebejevské frontì se ustupovalo pøed prudkým útokem
rudých a bratru Vocílkovi pøitom kulomet prostøelil obì kolena. Uboák se skácel. Vichni utíkali a nikoho ani nenapadlo
starat se o ranìného. Jen Vìru! Vrátila se pro nìj, vzala ho
pod rameny a s velkou námahou vlekla ho po zmrzlém poli.Køièela pøitom tak dlouho, a pøispìchali dva dobrovolníci
aby ji vystøídali.
Dostane za to vyznamenání! øíkali jí potom.
Ale vy dostanete pìtadvacet! Víte kam! Svého kamaráda
byste nechali vykrvácet... odpovídala Vìra.
Kdy byl klid a roty ily ve vagónech, Vìra oetøovala lehce
ranìné a nemocné, pro nì byl ve vlaku vyhrazen jeden vùz.
Tehdy oblékala tmavou sukni a bílý nemocnièní plá.
Svítila èistotou a vonìla mládím. Chodila od nemocného
k nemocnému, tu øekla nìkolik laskavých slov, tu pohladila
vousem zarostlou tváø, a kdy vidìla, e nìkomu toho mnoho
nechybí, zaimrala ho znenadání elmovsky za uchem. Nemocní ji brali za ruce a nechtìli ji pustit. Byli by se celé hodiny
dívali do jejích svìtlých oèí, byli by do smrti hladili její malé
ruce a pro její hlas byli by zapomnìli na vechno ostatní.

Vìra krmila nemocné, omývala a pøevazovala jejich rány.
Sedávala u nich od rána do veèera, a bylo-li tøeba, nastavovala i noci.
Lepí ne vlastní sestra! øíkali o ní ti, kteøí se jako uzdravení vrátili k rotám.
Jednoho dne rotní dùvìrník zastal Vìru v slzách.
Co se to stalo? ptal se jí.
Ani on, ani kdokoli jiný z celého praporu jetì nevidìl Vìru
plakat.
Místo odpovìdi se Vìra nahlas rozetkala.
Ublíil ti nìkdo?
Ale Vìra plakala jako malá holèièka.
Urazil tì nìkdo?
Musím jít od vás pryè, øekla nakonec a znovu propukla
v pláè, který otøásal celým jejím tìlíèkem.
Ty? A proè?
Vìra nepøestávala plakat. Zatím se u sbìhlo více vojákù.
Vìra pláèe, velmi pláèe. Stalo se jí jistì nìco tuze váného.
Ublíil-li jí nìkdo, je tu prapor vojákù, a dobrých vojákù, aby
ho ztrestal. Vìøe nikdo nesmí ublíit!
Mluv, Vìro; co se stalo? naléhají vojáci.
Vìra, vidouc tolik vojákù okolo sebe, pøestává plakat.
Oèi má sice jetì zality slzami, ale na tváøích u jí roste
úsmìv.
Vem to nepovím, øeknu to jen dùvìrníkovi, praví. Vojáci
se smìjí, mají radost, e se Vìra ji usmívá.
Vìra vypravovala dùvìrníkovi, jak jeden z dùstojníkù ji stále
zve k sobì do kupé a jak se pøed chvílí na ni vrhl a e se mu
jen stìí ubránila.
Dùvìrník zaal pìsti.

Neboj se, Vìro. Buï klidná a veselá, jako by se nic nestalo. Promluvím si s panem kapitánem, a nepomùe-li to, promluví si s ním celý ná prapor!
Dùvìrník odeel hned do dùstojnického vagónu.
Vìra se za ním dívá a myslí si: Z vojákù si za tu dobu nikdo
nedovolil to nejmení. Musil to být dùstojník, inteligent
Pøily vánoce. Vojáci ili v petropavlovských kasárnách
a Vìra oetøovala nemocné v nemocnici. Vojáci se nyní
se svou Vìrou nevidìli tak èasto jako døíve, ale aspoò jednou za týden pøicházela na návtìvu do kasáren, a to pak
bývalo vem hodnì veselo.
Budeme mít vánoèní stromeèek. Nezapomeò pøijít. Moná
e i dáreèek dostane, zvali ji vojáci pøi jedné návtìvì.
Vy mi toho, neøádi, dáte, smála se Vìra, ale slíbila, e pøijde.
Vojáci pak sbírali mezi sebou na dáreèek pro Vìru.
A sebralo se mnoho, více ne kdo oèekával. Staèilo to
na koich, aty, støevíce i prádlo. Vichni dávali rádi, nebo
to bylo pro Vìru!
Vánoèní stromek záøí. Vojáci jako malé dìti jsou shromádìni okolo nìho, dívají se do svìtel svíèek a vzpomínají...
Pøichází Vìra. Má radost z tolika svìtel, div netleská rukama. Smìje se.
Vichni vlastnì èekali na ni. Její radost je i jejich radostí.
Dùvìrník pøináí velký balík a podává jej Vìøe.
Sta oèí se nyní dívá na Vìru. Sta oèí, které u nejednou hledìly do tváøe smrti, sta oèí, které u vidìly mnoho prolité lidské krve, sta oèí, které vidìly vradit, loupit, násilnit, dívá
se teï nedoèkavì na malé, rozpaèité dìvèe, které neví, co
s rukama a oèima.

ertujete... eptají její rty.
Oèi hrubých, otrlých chlapù záøí tìstím. Vichni se usmívají.
Neertujeme! Podívej se! praví jejich veselé hlasy.
Vìra neví, jak do balíku. Dùvìrník jí pomáhá rozbalovat.
Objevuje se koich, støevíce, aty...
Vìra by se chtìla smát radostí, ale pláèe dojetím.
Sto lidí je dokonale astno z radosti a tìstí druhého. To je
tìstí nejvìtí. I vojákùm se stahuje hrdlo. Jako by tu pøed nimi
stálo jejich vlastní dítì, vlastní ena, vlastní milenka.
Vìra se chvìje, chce nìco øíci, ale nemùe.
Bratøi... vypraví koneènì ze sebe, ale hned se zase rozpláèe.
Takhle to nejde, vkládá se do vìci dùvìrník, jetì bys nás
vecky rozbreèela. Jdi do kanceláøe a tam se pøevlékni. Pak
se nám pøijde ukázat.
Vìra poslunì jde. Kdy se vrací, vypadá jako nìjaká dáma.
V koichu se ztrácí její malá postavièka. Vechny svíèky vánoèního stromku na ni svítí a vechny oèi starých váleèníkù
na ni hledí.
Jak ti to sluí, Vìro! volají vojáci.
Vìra se tie, dojatì usmívá.
Pozdìji, kdy dobrovolnickou armádu pøetvoøili na armádu
podle v ech pøedpisù a dùvìrníky pozavírali, odstranili
od praporu i Vìru. Poslali ji kamsi do nemocnice
za oetøovatelku. Tam se nakazila tyfem a zemøela.
Sestøièko Vìro! Dobrota tvého srdce a krása tvého enství
byly silnìjí ne bubnová palba nepøátelské artilérie a útoky
obrnìných automobilù. To nám bralo lidskou dùstojnost, ale
ty jsi nám vracela lidskou podobu.
Na tebe, sestøièko Vìro, nelze zapomenout!

31 V CIZÍCH SLUBÁCH
V Omsku sídlí diktátor. Vládne nad Sibiøí, kterou ze jha nenávidìných bolevikù osvobodili Èechoslováci. Vydává manifesty o svobodì, volá do zbranì, ádá obìti na ivotech
i statcích. Nestaèí mu Sibiø, chce si podmanit celé Rusko.
Mluví o demokracii, ale vládne jako car. Buduje pøedevím
armádu. Podpisuje objednávky na dìla, kulomety, munici
a výstroj. Japonci, Amerièané, Francouzi a Anglièané dodávají spolehlivì. Dodávají rádi, nebo válka v Evropì ji skonèila a zásoby váleèného materiálu jsou vude velké. Kolèak
platí zlatem, kazaòským zlatem, je ukoøistili Èechoslováci.
Kolèakovi v jeho tìkém a odpovìdném díle pomáhá nìkolik ministrù, osvìdèených vlastencù. A tito ctihodní pánové
mluví mnoho o svaté povinnosti bít se a umírat za vlast, která
je v nebezpeèí. Sami horlivì chodí na bankety, pøipíjejí
na astnou budoucnost, zpívají vzneenou carskou hymnu
a hlavnì - spolupodpisují objednávky. Tato práce jim jde zvlá
k duhu. Ve Vladivostoku se pro nì nakládají dlouhé vlaky cukrem, konzervami, atstvem, váleèným materiálem. Do Omska
pøijídìjí zpravidla jen prázdné vagóny. Ministøi o tom vìdí, ale
nic nepodnikají.
Je to stejné nahoøe jako dole. Krade se, podplácí. Vradí
se...
Omsk, podobný velké, roztáhlé vesnici, stal se najednou
hlavním mìstem. Naplnili jej ministøi, generálové, dùstojníci.
Nala zde pøístøeí vechna spoleèenská elita, která utekla
z Petrohradu, Moskvy a povolských mìst. Nízké døevìné
domky provinciálního mìsta nemohly pojmout tolik panstva
a dokonce snad nahradit moskevské a petrohradské palá-

ce. Ale Omsk se snail pøizpùsobit se. I zde tekly za dlouhých
mrazivých nocí potoky vodky a vína, i zde posilovaly ducha
staré vlastenecké písnì, i ve zdejím skromném divadle mohly
krásné eny ukazovat své drahé perky a obnaená òadra.
Spoleèenský ebøík, dole s muikem, nahoøe s generály
a ministry, fungoval bezvadnì: generálové bili, muici byli
biti
Kadý druhý èlovìk nosil uniformu se zlatými pogony. Vude se blýskaly vysoké dùstojnické boty. Lesk jejich holínek
sice oslòoval oèi, ale podeve byly pinavé k zvracení.
Nejen omskému diktátorovi a jeho ministrùm lo o osvobození Ruska od bolevikù, i spojenci to potøebovali. Jejich zástupci pøi kadé pøíleitosti prohlaovali, e boj Kolèakùv je
spravedlivý a e se mu dostane od spojencù nejvìtí podpory. Do Omska kadý ze spojencù poslal rotu nebo dvì svých
stateèných vojákù, jich u nemohli potøebovat ani v koloniích.
Na ukázku. Spojeneètí vojáci hráli kopanou, v karty a nepìknì
svými valutami pøepláceli nejlepí holky. Obchodní zástupci
pak nabízeli své zboí. Nìkdy zdvoøile, jindy ménì zdvoøile.
Anglièanùm se podaøilo výhodnì umístit nìkolik tisíc souprav
vojenských uniforem, Amerièané ujednali skvìlou dodávku
moderních kulometù, Japonci získali vekerou obuv. Francouzové se spokojili pøimìøenou provizí ze vech tìch obchodù
a obchùdkù.
Kolèakova vláda u o demokracii ani nemluvila jako kdysi
vláda samarská nebo omská. Kolèak ji nic neskrýval, naopak øíkal hodnì nahlas, e vládnout je tøeba tvrdì, aby lid poslouchal a náleitì si své vlády váil.
Jen kdyby Rudá armáda stále nepostupovala! Jinak by
se vládlo! Teï Kolèak musí vechny své starosti vìnovat ar-

mádì. Vyhlásil mobilizaci. e mobilizovaní dìlníci a muici
li neochotnì? e do mnohých rajónù musily být vyslány zvlátní trestní expedice, aby se mobilizace vùbec mohla uskuteènit? e nováèkùm nebylo co dát jíst a do èeho je obléci? Samé
klevety nepøátel vlasti.
Omské noviny o nièem takovém nevìdìly. Naopak, psaly
o nadení, s jakým se na frontách bijí sibiøské pluky,
o mobilizaci, která probíhá neobyèejnì úspìnì a klidnì.
V zimì se ovem fronta mnoho nemìnila, byly-li pøece jen
nìjaké pøesuny, jaký prospìch mohli mít z toho rudí? Horí
bylo, e zima byla velmi krutá a e Kolèakova armáda na ni
nebyla vùbec pøipravena. Vojáci trpìli stralivì zimou
a hladem. Také mnoho øádil tyfus.
Èím to je, e nai vojáci neprojevují nejmení nadení?
ptal se kterýsi ruský generál, kdy byl právì odeslal
do hlavního tábu hláení o výborné náladì mustva.
Jsou tupí a nevzdìlaní, odpovìdìl mu jeho adjutant.
Generál se vak nemìl ptát svého adjutanta, který mu nemohl odpovìdìt nic chytøejího. Mìl zastavit prvního svého
vojáka a jeho se zeptat. Byl by dostal takovouto odpovìï:
Co je nám do vaeho boje? Obnovujete carské poøádky.
Bolevici z nás udìlali lidi, dali nám pùdu a moc. Vy nám teï
vechno berete. Kozáci pálí a loupí nae vesnice. Odbíráte
nám poslední zásoby. Støílíte nae eny a dìti...
A jiný by byl moná dodal jetì nìco hanlivého o Èechoslovácích!
V dílnách, továrnách a vùbec vude tam, kde pracovalo více
lidí pohromadì, provádìla se sabotá. Nepomáhalo ani e
pro výstrahu kadou chvíli nìkoho vytáhli na strom nebo zastøelili. Sabotovaly poty, doly, továrny, nejvíce eleznice.

U kadého dìlníka aby stál voják s nabitou pukou. Ale
na vojáka také nebylo spolehnutí!
Na Sibiøi ovem byli také Èechoslováci, kteøí se dobrovolnì
dali na vojnu, aby vybojovali svému národu osvobození. Jejich generálové a politikové stavìli je nyní do dolù, do závodù
pracujících pro armádu, na lokomotivy místo èetníkù a ruských
kolèakovských vojákù. Snad budou spolehlivìjí.
Rutí dìlníci se jich ptávali:
Øeknìte, za jakou svobodu vy vlastnì bojujete?
Kdy kdesi pøed Krasnojarskem vyjel z kolejí první: vlak, psaly o tom omské noviny dlouhé èlánky. Pak se vykolejovaly vlaky
èastìji a nakonec to byla zcela bìná vìc. To u omské noviny o tom vùbec nepsaly. Na trati Èeljabinsk-Vladivostok nebylo dne, aby nedolo k nìjaké eleznièní katatastrofì.
Pochopitelnì e to nebyly neastné náhody, ale úmyslná
a systematická práce sibiøských revoluèních ivlù. Zpravidla
v místech, kde se tra zatáèela, nìkdo z povstalcù rozrouboval kolejnice. Jakmile tìká lokomotiva na nì vjela, kolejnice se rozestoupily a lokomotiva a za ní dalí vagóny sjely
z náspu.
Ale jak to bylo moné? Vdy tra hlídají Èechoslováci? Kdo
jel vlakem a díval se oknem, kadou chvíli uvidìl na stromì
nebo telegrafní tyèi viset èlovìka. Byli to povstalci nebo eleznièáøi dopadení pøi pokozování trati nebo pøi sabotái.
Viseli zde pro výstrahu. Nikdo je nesmìl sejmout z potupných
vìtví.
Pøilétali krkavci a vrány, aby bohatì pohodovali. Vítr cloumal ztuhlými tìly.
Také mrtví hlídali magistrálu...

Podle jména vládne Kolèak nad celou Sibiøí
od mongolských hranic a k Ledovému moøi, od Uralu a
k Tichému oceánu.
Vládnu nad územím, které je jedním z nejvìtích státù svìta, øíká Kolèak, smlouvaje se s dohodovými obchodníky, nad
jejich kolekcemi se srdce smìje.
Spojenci mu pøikyvují. Proè by kazili radost svému dobrému zákazníkovi?
Ovem rozkazy vladaøovy se respektují jak tak jen na magistrále a na území nìkolika kilometrù na sever a na jih od trati.
Dál je volná tajga s neprostupnými lesy, rovné stepi, pole, øídce rozseté vesnièky s muiky, kteøí kolèakovské komedie mají
plné zuby. Sbírají puky, vyrábìjí si podle starých receptù støelný prach a místo na divokou zvìø chystají se na lov jetì nebezpeènìjí. Mají své vùdce. Mají svùj komunismus. Krutì trestají zvùli kolèakovských vojákù. Brání se i útoèí. Jsou pobíjeni, ale i oni usmrcují mnoho nepøátel. Dùvìøují svým Kravèenkùm a èetinkinùm.
Takový malý èetinkin nebo Kravèenko se najdou pomalu
v kadé vesnici.
Kolik vojákù by potøeboval ubohý omský diktátor, aby potlaèil vechna povstání a pobil vechny Kravèenky
a èetinkiny!
Ani Èechoslováci nestaèí!
Temná noc. Vìje studený severní vítr a pøináí s sebou
spousty snìhu.
Na malé, zapomenuté stanièce stojí dlouhý vojenský vlak.
Z komínù vagónù se kouøí, z nìkterých vylehuje oheò. Vojáci
spí, spí i ti, kteøí mají slubu. Co je jim ostatnì do Kolèaka?

Ve stepi, nìkolik set krokù od trati, se objevilo nìkolik èerných teèek. Stále se blíí. Zastavují se a u trati. Jedna teèka
jde dopøedu. Tie a opatrnì. Je to vousatý muik, obleèený
do starého ovèího koichu a s ohromnou papachou. Na nohou
má primitivní lye.
Doel a k vagónùm. Ohlíí se. Vechno je tiché. Muik pøipevòuje na dveøe jednoho vagónu jakýsi papír. Pak rychle odchází, zanechávaje ve snìhu stopy svých lyí.
Ráno èetli vojáci vyhláku, psanou neumìlou rukou velkými
písmeny:
Bratøi Èechoslováci! Vy nejste naimi nepøáteli. Naím nepøítelem je Kolèak! Svou pøítomností na magistrále vak ochraòujete Kolèaka. Co zde dìláte? Proè nejedete domù? Celá
Sibiø vzplane povstáním. Neodjedete-li, udusíte se v nìm
Ochraòujeme magistrálu pro spojence a pro sebe, ne pro
Kolèaka, pravil èetaø.
Ale Kolèak má z toho pøedevím uitek, øekl rotní dùvìrník, døíve ne dùstojník neumìlou vyhláku zabavil.
V Paøíi se diplomati radí o míru. Na Sibiøi je ve váleèném
stavu kadá vesnice. Lidská krev zbarvuje sníh na Urale, lidská krev kropí kolejnice magistrály od Èeljabinska a k Vladivostoku.
Magistrálu hlídají hlavnì Èechoslováci. Aby prý mìli kudy
utéci. Ale neutíkají. Støílejí do povstalcù a povstalci do nich.
V Omsku generálové kují plány pro jaro. Stále jsou jetì plni
víry, e v létì budou hodovat v Moskvì. Jen aby Èechoslováci neutekli! Èeskoslovenský politický plnomocník Bohdan
Pavlù upøímnì lituje, e se kazaòské zlato stìhuje do Tokia,
Londýna a New Yorku. Máme pøece svùj stát: Je mladý

a chudý. I v Praze by se nalo pro kazaòské zlato výhodné
umístìní.
Omtí generálové poèítají s Èechoslováky. Politický plnomocník to ví a jede uèinit nabídku. Ano; Èechoslováci
se zúèastní jarní ofenzívy, vechno pro osvobození Ruska
z bolevického pekla, ale admirál bude muset vyplácet Èechoslovákùm old ve zlatì...
Hle, jak dobøe se o dobrovolce staral jejich politický plnomocník!...
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Generál tefánik pøijel na Sibiø 18. listopadu. 16. ledna podepsal rozkaz è. 588, 20. ledna se vydal na cestu z Ruska.
Rozkaz è. 588 byl publikován teprve 28. února.
Tøímístná èíslice 588 neøekne nic dnenímu èlovìku. Tisíce
rozkazù se vydalo za války, nìkteré se vyplnily, nìkteré zachránily sta ivotù a jiné pøivodily smrt celým tisícùm.
V èeskoslovenské dobrovolnické armádì na Rusi nebylo dùleitìjího rozkazu nad tento. 588! Kolik lidí pøi vyslovování
této èíslice zatínalo pìsti, kolik lidí do dneka na toto proklaté èíslo nezapomnìlo! Rozkaz è. 588 sáhl a na sám koøen
dobrovolnické armády. Jím se ruily vechny revoluèní
a demokratické instituce v armádì: snìm, Národní rada jako
jeho výkonný orgán, plukovní zastupitelstva a rotní dùvìrníci,
komisaøi, prostì vechno, co odliovalo dobrovolnickou armádu od pravidelné.
Velitelství èeskoslovenské armády vydalo k rozkazu tefánikovu jetì zvlátní provádìcí naøízení, podle nìho vechny
volené orgány mìly zastavit svou èinnost nejpozdìji do ètrnácti
dnù. Do té doby mìl být poøízen také soupis vekerého jmìní

tìchto institucí a jmìní mìlo být odevzdáno vojenským velitelstvím.
S rozkazem 8tefánikovým bezvýhradnì souhlasila odboèka Národní rady, orgán volený vojskem na èeljabinském sjezdu, a podøídila se mu.
Jinak ovem bylo u mustva. Vechny pìí pluky, vechny
pluky jízdní i dìlostøelecké, vechny speciální bojové èásti
a oddíly, celá armáda po publikaci rozkazu se zachvìla. Posádky v Jekatìrinburgu, sídle odboèky, v adrinsku, Èeljabinsku, Petropavlovsku, Omsku, Mariinsku, Krasnojarsku,
Kansku Jenisejském, Irkutsku i na vech nepatrných stanièkách dlouhé magistrály byly vzhùru.
Bylo to pøekvapení, které nikdo z vedení neèekal, pøímo úder
pìstí do hlavy. Pøed nìkolika týdny pøijel z Francie nemocný
generál, hrdina, první èeskoslovenský ministr. Pro nic jiného
nepøijel, ne aby armádu odvezl domù. Sám to prohlaoval
nejedné delegaci, která s ním rozmlouvala:
Pøijel jsem pro vás. Jinak odtud neodjedu ne s vámi!
A nyní odjel, zanechav celou armádu zlému osudu...A nejen
to: podepsal rozkaz è. 588! Podepsal jej skuteènì? Podepsal-li jej 16. ledna, proè byl rozkaz publikován a 28. února?
20. ledna opustil Sibiø. Proè nebyl rozkaz publikován za jeho
pøítomnosti? Nejde zde o podvod vojenských pánù, jim vdycky velmi záleelo na tom, aby udìlali z dobrovolnické armády svùj nástroj?
Vojáci se rozhoøèovali:
Mìli jsme své komitéty a své sjezdy v dobì, kdy jsme udivovali svìt. Tenkrát nikomu nepøekáely!
Vdycky, kdy bylo vojsku nejhùøe, svolávaly se sjezdy
a sjezd vdy pomohl. Proè teï, kdy nám teèe voda
do tefánik sjezd nesvolal?

Komitéty nám byly zárukou demokracie a byly jistotou e
nás nebude zneuito!
Nahrazovaly nám veøejné mínìní!
Do armády jsme se hlásili dobrovolnì. Nejsme oldnéøi!
Nepotøebujete-li dobrovolníky a chcete-li pravidelnou armádu, musíte nás odvádìt!
Odkdy je vláda Èeskoslovenské republiky ve váleèném stavu se Sovìtskou republikou?
Ani ministr nemá právo zruit nae samosprávné instituce, Nedal nám je, sami jsme si dali své zákony a zase jen my
máme právo je zruit! Nae zákony jsou starí ne republika.
Ministr mìl jednat se sjezdem a ne si poèínat jako diktátor.
Urazil nás!
V Praze jistì o nièem nevìdí. Ministr to dìlal jen o své vùli!
Chtìjí z nás za kadou cenu udìlat oldnéøskou armádu,
mainu bez ducha, chtìjí nás hnát znovu na frontu, místo aby
nás poslali domù! Prodali nás za zlato!
Chceme domù!
Chceme sjezd!
Mìkký sníh chrupal pod nohama. Z nízkých døevìných domkù se kouøilo. eny dodìlávaly veèeøi, stavìly na stoly obrovské samovary a na bílé ubrusy kladly jídelní pøíbory. Slunce ji
zapadlo, na obloze zùstala po nìm krvavá záøe, pøipomínající poár.
Dùvìrník 11. roty a jednatel plukovního zastupitelstva li vylapanou cestou z mìsta k vojenskému lágru.
Dùvìrník, starý Halas, èerný a rozloitý chlapík, bývalý brnìnský textilní dìlník, koneènì promluvil:
Co bude dìlat nae plukovní zastupitelstvo?
Budeme protestovat. Jako u jiných plukù.

Protestovat? Jaké protesty? Hned bílit! Zavøít celý zvlátní
sbor, který nám nadiktovali místo odboèky, svolat sjezd a zvolit
jednu marrútu: domù. S nikým se nepárat.
Nejdøíve svoláme vechny rotní dùvìrníky.
Ale telegraficky!
Jednatel plukovního zastupitelstva stál sám na konci nádraí
a díval se do dálky, kde se sbliovaly kolejnice.
el tudy dùstojnický sluha Hlavaò.
Tak u jste dokomitétovali, smál se utìpaènì.
Jednatel neodpovìdìl. Bylo mu hanba z tohoto dobrovolníka, kterého chytli na Ukrajinì, kdy se vracel s nìmeckými
zajatci do Rakouska. V jeho hlavì víøilo na sta mylenek:
oldáky z nás tedy udìlali! Vojsko bude teï slouit kadému, kdo mu zaplatí. To je tedy konec revoluèní dobrovolnické
armády! lápli na nás, naplili nám do tváøí Proto jsme dávali vanc své ivoty, proto jsme na Ukrajinì, na Volze a na
Urale pohøbili tolik dobrých kamarádù. Proto jsme osvobozovali vlast, aby nám sem nakonec poslala generála, který
nás vechny jedním podpisem zbaví vech práv. A jen proto,
abychom dál umírali v cizích slubách. Komu je tøeba naich
obìtí? Republice? Sotva, spíe Anglièanùm, Francouzùm,
Japoncùm a hlavnì Kolèakovi. Pro nì se vak bít u nebudeme. I kdyby pøijelo jetì deset ministrù
Jednatel plukovního zastupitelstva, mladý hoch, zatínal pìsti.
Kdybych mìl sám jediný z celého pluku protestovat, budu.
Jde o nai èest. Kdybychom mlèeli, nai kamarádi doma, nai
otcové a nai bratøi by nám musili naplít do tváøí, a se vrátíme.
I kdyby to mìlo stát ivot, nesmíme mlèet...
Takovým rozhodnutím se mu ulehèilo. el potom do svého
vagónu a dal se do spisování plukovní rezoluce.

Pluk byl roztrouen po trati dlouhé mnoho kilometrù. Kadá
rota stála na jiné stanici, ale telegrafista si nedal pokoj, dokud nedostal spojení se vemi oddíly. Zval vechny rotní dùvìrníky na dùleitou schùzi.
Dostavili se vichni, na schùzi pøiel i velitel pluku, plukovní
komisaø i nedávno zvolení poslanci.
Nálada byla váná a zpoèátku zamlklá. První dostal slovo
jednatel plukovního zastupitelstva. Nejdøíve pøeèetl rozkaz ministrùv, potom rezoluce 3. a 4. pluku, které byly ji odpovìdí
na tefánikùv rozkaz. Sám své stanovisko zatím neøekl, ale
vyzval k projevùm rotní dùvìrníky. Mluvili témìø vichni. Mluvili
staøí vojáci, vyznamenaní v mnohých bojích, vìrní a spolehliví
vojáci, mluvili mladí hoi, stejnì udatní a spolehliví. Mluvili neobratnì, nenacházeli správné výrazy, mluvení jim dìlalo obtíe, ale smysl vech øeèí byl stejný:
Ministrova rozkazu neuposlechneme. O vìci musí s koneènou platností rozhodnout sjezd. Sjezd je ná nejvyí orgán.
Jestlie jsme bojovali za demokracii, musíme se podle ní øídit.
Mluvil plukovní komisaø, dùstojník. I on mluvil ve stejném
duchu.
Pak se pøihlásil ke slovu velitel pluku. Jediný obhajoval ministrùv rozkaz, ale ani jemu nela slova od srdce. Konal spíe svou povinnost, ne aby pøesvìdèoval.
Nakonec mluvil jednatel plukovního zastupitelstva. Shrnul
vechno, co øekli dùvìrníci, a pak pøedloil k schválení rezoluci. Aby mìla vìtí váhu a kadého zavazovala osobnì, navrhl, aby rezoluci osobnì podepsali nejen vichni dùvìrníci,
ale i vichni dobrovolníci.

Rezoluce i návrh byly pøijaty jednomyslnì, jen velitel pluku
nehlasoval.
Kromì dùstojníkù, dùstojnických sluhù a nìkolika písaøù podepsal rezoluci celý pluk.
Podobnì se dálo ve vech oddílech na celé magistrále. Politický plnomocník Bohdan Pavlù, jeho ministr po svém odjezdu jmenoval svým zástupcem, pøijímal rezoluce. Delegáti,
kteøí mu je doruèovali, øíkali, e je hází do koe, on vak tvrdil,
e je posílá do Prahy. Jeho rozmluvy s delegacemi byly krátké a vdy stejné.
Celá armáda je proti rozkazu!
Nemám právo rozkaz odvolat nebo jej mìnit. Vyádej si
tedy povolení z Prahy!
Podám hláení!
To bude trvat vìènost. Telegrafuj!
Nemohu. Z ohledu na spojence.
Tedy aspoò odsuò provádìní rozkazu do té doby, ne pøijde rozhodnutí z Prahy!
Nemohu.
Mohl, ale nechtìl!
Jaký div, e politický plnomocník se stal nejnenávidìnìjí
osobou. Mluvil-li kde, byl dobrovolci ukøièen, jeho salónní vùz
byl popliván...
V celé armádì to vøelo odporem proti politickému vedení
a protoe dùstojníci li s ním, i proti vojenskému vedení. Vojáci nabývali sebevìdomí, zatímco dùstojníci vliv ztráceli.
Objevily se i jakési zprávy v ruských novinách, ale politický
plnomocník dovedl je jetì dementovat.
Proti vùli vedení zaèali se do Jekatìrinburgu sjídìt sjezdoví delegáti.
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Politický plnomocník pøijímal dennì delegace od vech plukù. Ve dne vedl podrádìné rozmluvy s vojáky, veèer se radil
s generály. Bydlel ve vagónì I. tøídy Východoèínské eleznice, aèkoliv admirál Kolèak mu nabídl zvlátní luxusní vagón.
Delegace se musily nejdøíve hlásit u plnomocníkova poboèníka, který ádal na kadém dobrovolci vojenské dokumenty.
Vìtina delegátù takové dokumenty samozøejmì nemìla, ale
to na vìci nic nemìnilo. Plnomocník byl zástupcem demokratické vlády a musil pøijmout vechny delegace.
Na kadou delegaci spustil nejdøíve hrùzu:
Jste vojáci, nebo spolek? Jste-li vojáky, poslouchejte, nejste-li vojáky...
Plnomocník byl silný, krevnatý pán. Rudl v oblièeji a nafukoval se. Oh, jeho úøad nebyl lehký!
Celé vojsko je spokojeno. Jen kdyby v kadém pluku nebylo nìkolik takových tváèù, jako jste vy...
Ale nedoøekl, co si myslil. Pohled na jednoho èlena delegace, ovìeného nìkolika køíi za stateènost, ho zarazil.
Pak mluvili vojáci:
Svými rozkazy podkopáváte základy naí armády. Vyháníte z ní ducha, který ji èinil slavnou a nepøemoitelnou. Vám u
na armádì nezáleí!
Nemohu dìlat nic jiného, ne vae ádosti pøedloit vládì
republiky, a to také dìlám. Rozhodne-li vláda, e komitéty mají
zùstat; zùstanou; nepøijde-li vak z Prahy jiný rozkaz, musíme
vichni respektovat rozkaz generála tefánika.
Vláda se jistì rozhodne pro komitéty!
Plnomocník hned zchladil nadìji delegátù:

To není tak jisté! Naopak! V nejblií dobì bude vydán rozkaz, podle kterého kadému, kdo nechce být dobrým a posluným vojákem, bude dána monost vystoupit z armády.
Beztak nás vydrování armády stojí mnoho penìz a starostí.
Lépe, budeme-li mít jen osm plukù, ale spolehlivých, ne dvanáct, na nì spolehnutí není 
Tohle bylo pøíli mnoho. Starý voják, který slouil od roku
1916, se rozèilil:
Tak teï u nás nepotøebujete? Teï vás stojíme mnoho penìz? Teï mùe kadý táhnout, kam mu napadne? My, kteøí
jsme po tolik let nasazovali své ivoty, mùeme teï zdechnout nìkde za plotem jako psi? Díky vaí politice nikdo nám
nyní na Sibiøi nepodá ani sklenici vody! Teï tedy republika
k nám nemá ádné povinnosti? Co mluví ty, jako by mluvila
republika, nebo ty jsi zde jejím zástupcem. Nás to uráí, Ale
to prohlauji: my jsme svou povinnost k republice plnili
a splnili, republika musí splnit svou povinnost vùèi nám. My
z toho neslevíme. Sibiøskou armádu jsme si stvoøili my a my
si ji nedáme rozvrátit. Ani od lidí, kteøí jetì dnes vystupují
jako zástupci republiky. To byste se, páni bratøi, velmi zmýlili;
e to pùjde tak lehce, nás, staré bojovníky, vyluèovat z armády!
My jsme vám dnes drazí! Tak proè mobilizujete Nìmce
z Èech? Ano, takové vojáky vy dnes potøebujete. Z nás vak
takoví vojáci nikdy nebudou!
Plnomocník se usmívá:
Nesmí, bratøe, brát vechno tak, jak se mluví... Jistì e
nám jde o zachování armády, ale právì proto musí zmizet
komitéty. Jsou bolevickým pøeitkem. Dennì podávám
do Prahy zprávy o stavu armády, ale nedostávám odpovìdi

Hodinu, dvì a nìkdy jetì déle trvaly rozmluvy plnomocníka s delegacemi, ale mìly jen ten význam, e se delegáti vraceli ke svým oddílùm jetì radikálnìjí a jetì pøesvìdèenìjí, e plnomocník hraje s celým vojskem nepìknou hru.
Také delegace 3. pluku pøijela za plnomocníkem do Omska.
Ovem bez dokumentù, nebo velitel tohoto pluku patøil k nejvládnìjím. Dal telegrafovat do Omska, e tam odjeli bez dokumentù tøi vojáci jeho pluku a e ádá, aby byli ihned zatèeni. A vskutku, sotva delegace 3. pluku vystoupila na omském
nádraí, pøikroèila k ní hlídka vojenské policie.
Vy jste delegáti tøetího pluku?
Ano. A co je?
Mám na vás zatykaè. Ale nejsem tak patný chlap, abych
zatýkal delegáty...
V Jekatìrinburgu se seli zástupci vech plukù a oddílù. Debatovali, schùzovali, ale nevìdìli, jak zmoci situaci. Nakonec pozvali politického plnomocníka, aby se s ním dohodli.
Plnomocník opravdu pøijel mluvit a jednat s vojáky, na nì
z valné èásti byl vydán zatykaè.
Shromádìní ho uvítalo klidnì a chladnì. Plnomocník
se mraèil a první si vyádal slovo.
Obèané, mluvil, nepøiel jsem k vám ani jako voják, ani
jako plnomocník, nýbr jako obèan. Jako plnomocník bych
mezi vás pøijít nemohl. Mám dostateènou moc, abych vás dal
dnes nebo zítra násilím rozehnat, ale já to neuèiním 
Protoe tolik moci nemá, padla pravdivá poznámka.
Pøiel jsem vás varovat, pøiel jsem, abych uèinil poslední
pokus pøemluvit vás, abyste se podrobili rozkazùm...

Mluvil dlouho; jetì déle mluvili delegáti, ale nedohodli se.
Sjezd jen formuloval pøesnì své poadavky a písemnì je
pøedloil politickému plnomocníku. Pinomocník je pøijal.
Doma je hodil k objemnému balíku ostatních rezolucí.
Tím ovem nebyla vìc vyøeena. Konflikt vlastnì teprve zaèínal. I poslednímu vojáku bylo jasné, e bez boje plnomocník
kapitulovat nebude. Proto sjezd zvolil své pøedsednictvo, které
mìlo fungovat nepøetritì, a dohodl se na smìrnicích, které
mìly být dodrovány u kadého oddílu. Smìrnice znìly:
1 - Øádný sjezd se sejde v mìstì Tajze 20. kvìtna. Do té
doby vojáci vech èastí budou provádìt pasívní rezistenci.
2 - Rozkaz è. 588 se nevyplní.
3 - Nikdo ani za nic nepùjde na frontu.
4 - Nikdo nebude stávkokazem pøi stávkách ruského dìlnictva.
5 - Nikdo nebude vykonávat policejní sluby proti ruskému
obyvatelstvu.
6 - ádným èinem nepodporovat Kolèaka.
7 - Vemi prostøedky dokazovat spojencùm, e èeskoslovenská armáda není ji schopna vojenských akcí.
8 - Nikomu nevydávat zbranì.
Vedení zpoèátku nemìlo v úmyslu uít násilí, domnívalo se,
e jiné prostøedky budou úèinnìjí. Aby odvedlo pozornost
vojákù od politiky, zvýilo najednou podstatnì jejich plat, nepomìrnì víc vak plat dùstojníkù.
Ale v tom se vedení karedì pøepoèítalo. Devìt desetin armády zvýené sluné nepøijalo, a kde se tak stalo; rozdíl mezi
starým a novým sluným byl vìnován ve prospìch sjezdových
akcí! Dùvod, proè se tak stalo, byl zásadní. Podle starého

zákona zvyovat nebo sniovat vojákùm plat smìl jedinì
sjezd. A svolání sjezdu vedení odmítlo.
Zvýení sluného je protizákonné. Budou je musit jednou
zaplatit nai dìlníci, a my nemáme v úmyslu vytahovat jim
z kapes poslední peníz. Nepotøebujeme zvyovat sluné, ale
potøebujeme svolat sjezd! øíkali vojáci.
Je tøeba dodat, e dùstojníci zvýené sluné pøijali do noho!
Pøiel 1. máj, svátek vech pracujících.
Sjezd vydal pokyny, aby se vude poøádaly tábory 1idu, tøebae na území ovládaném Kolèakem jakékoli projevy byly pøísnì zakázány.
Byl to opravdu zase jednou revoluèní 1. máj. Vude, kde
stály vlaky èeskoslovenských dobrovolcù, byly vztyèeny rudé
zástavy. Rudì byly vyzdobeny tìpluky, rudé prapory visely
i z nádraních budov. V Tajetì vlál rudý prapor i na vodárenské vìi.
Sjezd se neptal ani admirála Kolèaka, ani politického plnomocníka, ani vojenských velitelù.
Na tábory se dostavilo i mnoho ruských dìlníkù, kteøí sami
nesmìli manifestovat a demonstrovat. Naslouchali cizí øeèi,
pochytili sem tam nìjaké slovo, ale dobøe chápali, oè jde.
Jejich oèi se usmívaly. A kdy pak nakonec zaznìly revoluèní
písnì, zpívali nadenì s sebou.
Sjezd pøedpokládal, e pasívní rezistence a jednotnost celého vojska donutí politického plnomocníka ke zmìnì stanoviska, ale zklamal se. Vedení zatím nic zvlátního nepodnikalo, jako by jen vyèkávalo, e vysoko vzedmutá hladina èasem
sama klesne. Nikdo pro sjezdovou èinnost nebyl trestán, do-

konce u nìkterých plukù i samotní velitelé umoòovali delegátùm agitaci.
Mnohým se zdálo, e vítìzství je na dosah ruky.
Jen Èeskoslovenský deník tval dál proti sjezdu, dokonce jetì zuøivìji ne døív. Dobrovolci jej zahazovali, lapali
po nìm a pouívali jej k úkonùm, k nim se obyèejnì uívá
papír nepotitìný.
20. kvìtna, podle usnesení jekatìrinburského, seel
se sjezd znovu, a to nejdøíve v Tomsku; pozdìji se pøestìhoval
do stanice Zima, aby mìl blíe k ústøedí, které sídlilo tou dobou v Irkutsku.
Sjezdoví delegáti v Zimì dìlali toté, co v Jekatìrinburgu:
schùzovali a debatovali, a hlavnì hledali cestu, jak se domoci
oficiálního uznání. Vysílali deputace k politickému plnomocníku, psali dopisy, ale marnì. Kromì toho vydávali pro armádu vlastní èasopis, titìný v tiskárnì plukovního zastupitelstva
3. pluku.
V Zimì chybìli jen zástupci 1. pluku, který tou dobou byl
posádkou v Irkutsku. Kdy pøijeli i tito poslanci a jménem svého
pluku pozvali sjezd do Irkutska, kde mu zaruèili ochranu, sjezd
se rozhodl, e se pøestìhuje do Irkutska.
Poslanci ili vlastnì nelegálnì. Od svých velitelù nemìli dokumenty, nikdo se vak neodváil je zatknout. Legitimace
sjezdového delegáta platila víc ne jakýkoli jiný dokument.
Posádka v Zimì je ochraòovala, stravovala a starala se o nì
v kadém smìru.
Do Irkutska se vypravili poslanci ve dvou èástech. Druhá
èást mìla na místo dojet o den pozdìji.

První èást se dostala do Irkutska bez pøekáek. Pøijela pozdì veèer a na noc se uchýlila do kasáren 1. pluku. Vojáci je
pøijali srdeènì a pøátelsky je pohostili.
Jakmile se o tom dozvìdìl velitel pluku, spojil se telefonicky
se tábem armády. Instrukce, které dostal, byly jasné: delegáti musí ihned z pluku zmizet. Plukovníci obyèejnì poslouchají, hùøe je to s vojáky. Dùstojník, který mìl slubu, z rozkazu
plukovníkova zaèal sice hned prohlíet vechny ubikace
a ádal, aby vichni cizí dobrovolci, kteøí nepatøí k pluku, okamitì opustili kasárny. Nikdo vak jeho rozkaz nevyplnil.
Druhého dne vichni tuili, e se stane nìco rozhodujícího.
Èasnì zrána bylo naøízeno, aby se celý pluk shromádil na nádvoøí kasáren. Musí nastoupit i vichni krejèí, evci, písaøi, kuchaøi a nemocní. Dobøe, proè by tohoto rozkazu vojáci neuposlechli?
V devìt hodin na dvoøe kasáren stál celý 1. pluk. Roty tvoøily ètverec. Slunce svítilo, vzduch vonìl, bude krásný den, ale
vojáci stáli tie, zamraèenì.
Nikdo nemluví. Tolik lidí, a skoro úplné ticho.
Pozor! najednou roztrhne ticho plukovník.
Branou do kasárenského nádvoøí vjídí kavalkáda vzácných
hostí: politický plnomocník, generálové, vyslanci, politikové.
Vojáci se mraèí.
Velitel divize, provázený velitelem pluku, se ocitá uprostøed
ètverce. Chvíli se rozhlíí po vojácích a pak slabým, zajíkavým
hlasem, jemu málokdo rozumí, se táe:
Kdo nechce poslouchat rozkazy vlády Èeskoslovenské republiky, nech vystoupí z øady!
To je otázka! Kdo nechce poslouchat rozkazy vlády Èeskoslovenské republiky? Vichni chtìjí poslouchat. Tady pøece

nejde o vládu Èeskoslovenské republiky, ale o nìco jiného!
Vojáci vak chápou, oè jde. Jde o plnomocenskou vládu, která byla ustavena neprávem a násilím! Jde o sjezd. Kdyby
velitel poloil jinou otázku, napøíklad kdo je proti plnomocenské vládì, vylétlo by ze tøí tisíc hrdel: vichni!
Vojáci stojí zamraèenì, ponuøe, nikdo se nehýbá. Nikdo
pøece nechce vypovìdìt poslunost vládì své republiky. Ticho se velmi zamlouvalo udýchanému veliteli divize a snad
jetì více politickému plnomocníku a jeho svitì. Na èervených
masitých tváøích plnomocníkových se objevil sotva znatelný
úsmìv. A tu se stalo nìco, co nikdo neèekal. Dvì protilehlé
strany ètverce se zavlnily a do prázdného prostranství vystupovali dva vojáci: dùvìrník 11. roty Franta Halas a dùvìrník
oddìlení rychlopalných dìl Karel Krejèí. Vystoupili z øady, aby
promluvili za celý pluk, aby øekli pøede vemi, e otázka, která byla vojákùm pøedloena, je podvod, e se mají ptát, kdo
jde za sjezdem a kdo za vedením.
Krejèí se dívá do liáckých oèí plnomocníkových a u otvírá
ústa, ale vtom velitel divize, který pøece jen není tak hloupý,
jak se zdá, sípavým hlasem prohlauje:
Karel Krejèí a Frantiek Halas se tímto èinem sami vylouèili z èeskoslovenské armády...
Øady vojákù zaevelily. Ale bylo to pøíli neoèekávané, pøíli dobøe aranované a pøíli kruté, aby masa na to rychle reagovala. Vichni pod tìkou ranou jako by se schoulili. Ale
jetì nebylo pøedstavení u konce.
Velitel divize si narovnal na nose skøipec, obrátil se k veliteli
pluku a hlasitì, aby to vichni slyeli, rozkazoval:
Naøizuji ti, abys okamitì dal zatknout vechny cizí pøísluníky shromádìné v kasárnách tobì svìøeného pluku!

Poslanci v té chvíli byli v místnostech plukovního zastupitelstva. Èekali, co se bude dít. Dovedli si pøedstavit, co bude
na vojácích ádat velení, ale nemohli vìdìt, jak se zachová
mustvo pluku. To, co se stalo, nikdo neoèekával.
Kdosi navrhoval útìk.
Proti tomu se ozval pøedseda sjezdu:
Utéci nesmíme. Ztratili bychom vánost pøed celým vojskem. A nás zatknou! Musí nás osvobodit. My máme pravdu a za námi stojí celé vojsko, i kdy první pluk zklamal.
Jeden z delegátù se vak pøece jen pokusil o útìk - aby dal
zprávu druhé èásti sjezdu, která do Irkutska snad jetì ani
nedojela.
Poslance pøiel zatýkat sám velitel 1. pluku. Tøásl se rozèilením, a protoe jetì nikdy nikoho nezatýkal, nevìdìl, co má
dìlat.
Jménem republiky vás zatýkám, dostal koneènì ze sebe..
Nikdo nic neøíkal. Delegáti se naò dívali posmìnì. On sám
tìkal oèima po neznámých vojácích, a jeho zrak spoèinul
na delegátech jeho vlastního pluku. Jetì pøed nìkolika týdny jim podepsal dokumenty na jekatìrinburský sjezd a pøál
jim dobré poøízení...Velitel sklopil zrak.
Tak si nás tedy odveïte! øekl pøedseda sjezdu.
Velitel v rozpacích pohlédl na svého poboèníka, který
s sebou pøivedl èást první roty, ozbrojené pukami. Vojáky
zahlédl jeden z poslancù l. pluku.
Pìkné vojáky jsi pøivedl, aby eskortovali snìm Èeskoslovenské revoluce do vìzení. Není mezi nimi ani jeden dobrovolec, samí mobilizovaní! pravil.
A tu pod okny plukovního zastupitelstva povstal hluk. Co
se dìje?

Staøí vojáci druhého praporu nemohli dopustit takovou hanbu. Pøibìhli s granáty a pukami.
Nedáme zatknout delegáty! volali hrozivì.
Pro plukovníka nastala trapná situace. Zbledl. Vojáci, které
si pøivedl, stahovali se dozadu a do chodby pøed plukovním
zastupitelstvem vnikají staøí vojáci druhého praporu s granáty.
Plukovník ví dobøe, e s nimi nejsou erty. Uvìdomuje si, e
staèí jen pøestøihnout vlásek - a poteèe krev.
To cítili také poslanci. Krve se báli. Jeden z nich promluvil:
Nechceme prolít zbyteènì ani kapku krve. Odejdeme k soudu dobrovolnì. Velitel pluku vykonává jen rozkaz, daný mu
z vyích míst. Nechceme mu zabránit ve vykonávání jeho povinností, ale staèí, pole-li s námi jednoho neozbrojeného poddùstojníka...
Velitel pluku se rád podrobil usnesení sjezdu...
Delegáty odvedli do domu invalidù. Trávili v nìm neutìené chvíle mrzáci, nemocní a rekonvalescenti po tìkých chorobách. Sotva tam pøivedli delegáty, nastal v celé budovì
nebývalý ruch. Invalidé se objímali s delegáty, nosili jim èaj,
nabízeli tabák a vùbec hostili je, jak mohli nejlépe.
Velitelství dalo postavit k invalidovnì strá, invalidé vak ji
poslali domù:
My sami budeme hlídat delegáty. Aby se jim nic nestalo! 
Bezruký a dvakrát prostøelený invalida stál vedle delegáta
svého bývalého pluku.
Mám jen jednu ruku a jsem mrzák, ale kdy na to pøijde,
za sjezd se jetì dovedu bít!
Zpod slamníku vytáhl dobøe namatìnou puku.

Kdy se druhá skupina delegátù, která mìla do Irkutska
pøijet o den pozdìji, dozvìdìla, co se stalo, dala rozkaz 3.
praporu 4. pluku a pluku tìkého dìlostøelectva, aby se daly
do pohybu smìrem k Irkutsku. Artilérie zùstala
v Innokenjevském, poslední stanici pøed Irkutskem, kdeto
prapor 4. pluku dojel a na irkutské nádraí. Hned po pøíjezdu
byli vysláni delegáti do slovenského tábora na Zvìzdoèce.
A pak u to lo rychle.
Celý prapor 4. pluku v bojové výzbroji, s kulomety, sanitáry
a vozy se seøadil pøed irkutským nádraím. U vlaku zùstalo
jen nìkolik vojákù, aby hlídali doèasnì uvìznìné dùstojníky.
K 4. pluku se pøiøadili Slováci.
V nejlepím poøádku, vánì a odhodlanì, tisíc vojákù
se dalo na pochod po mostì pøes Angaru do mìsta.
Drnèí telefony z nádraí do tábu èechvojsk, drnèí telefony
ze tábu na nádraí. Do vagónù generálù a politikù stìhují
se narychlo americké kulomety. Hrùza, panika.
Prapor 4. pluku se Slováky u zahýbá z hlavní tøídy do postranní ulice k invalidovnì. Po patném dládìní drkotají sanitní povozy a kulometné káry. Duní kroky vojákù. Lidé se dívají
z oken, vybíhají pøed domy; nechápou, co se dìje.
Úseèné komando pøed invalidovnou - a tisíc krokù naráz
umlká.
Okna invalidovny jsou pøeplnìna invalidy a delegáty. Desátník, který velel celému praporu, postavil oddí1 frontou k budovì. Najednou vojáci na ulici i vojáci v oknech budovy propukají v nadený jásot.
Pøili jsme pro vás, praví velitel praporu v hodnosti desátníka, kdy se jásot uklidnil, ná pluk vám poskytne bezpeènou ochranu!
Zástupce invalidù se cítí uraen:

I my bychom dovedli delegáty ochránit!
Zatím delegáti balí své vìci.
Potom pøedseda sjezdu dìkuje invalidùm i vojákùm 4 pluku.
Nikdy vám to, bratøi, nezapomeneme!
A zase jde ulicemi Irkutska prùvod. Prapor 4. pluku
a Slováci. Pøed nimi jdou delegáti. Vem radostí záøí oèi. Je
jim do zpìvu.
Jaký je to prùvod? Tolik vojákù a bez jediného dùstojníka?
Kdosi zanotoval revoluèní píseò Rudý prapor a pak Marseillaisu.
Revoluèní písnì, zpívané mladými, silnými, munými hlasy
se nesou ulicemi uaslého mìsta. Obyvatelstvo se zastavuje
na chodnících. Nìkteøí snímají z hlav èepice, jiní vesele kynou
vojákùm. Kolèakovtí dùstojníci znají Marseillaisu, a tato píseò se jim nelíbí. Mizejí rychle z hlavní tøídy. Èeskosloventí
dùstojníci vìdí, oè jde, a také se zbyteènì na hlavní tøídì nezdrují.
Hned toho veèera poslalo vedení své zástupce vyjednávat
se sjezdem.
V slovenském táboøe na Zvìzdoèce zasedal kompletní
snìm èeskoslovenské revoluce na Rusi, který se pøejmenoval
na II. sjezd èeskoslovenského vojska. Byli zde zástupci vech
plukù i vech samostatných oddílù armády, tøiapadesát delegátù.
Sloventí chlapci, zdraví a silní, vyzbrojení granáty a ostøe
nabitými pukami, hlídali.
Pøed vchodem do baráku, v nìm zasedal sjezd, stálo nìkolik osedlaných koní. Byli to konì dìlostøelcù, udrujících
spojení se stanicí Innokenjevskij, kde stály dalí vlaky, jejich

posádka èekala jen na pokyn sjezdu. Jezdci stále pøijídìli
a odjídìli se zprávami. Po trati, po telefonu, po telegrafu
i hughesem ke vem vojenským oddílùm ly zprávy:
II: vojenský sjezd zasedá. II. vojenský sjezd je pánem situace!
V noci pøijel automobilem èeskoslovenský vyslanec v Japonsku vyjednávat jménem vedení.
Uvítal ho chlad a ticho.
Delegáti se zapadlýma oèima sedí na dlouhých vojenských
lavicích. patné svìtlo petrolejových lampièek osvìtluje spoøe jejich bledé tváøe. Delegáti jsou plni rozpakù, nejistí, nevìdí, jak zaèít.
Koneènì zvuèný hlas pøedsedy sjezdu pøeruil ticho: Politický plnomocník k nám poslal svého vyjednavaèe.
Vdycky jsme si pøáli dohodu a chtìli se vystøíhat násilí. Rádi
budeme jednat o dohodì. Ze svých zásadních poadavkù
vak sjezd slevit nemùe...
Jokohamský vyslanec se neusmíval.
Politický plnomocník protahoval jednání. Jeden z jeho zástupcù vyjednával se sjezdem, druhý s Japonci, kteøí mìli
v Irkutsku silnou posádku, jiný s velitelem spojeneckých vojsk
na Sibiøi...
Teprve tøetího dne byla ujednána dohoda o dvanácti bodech,
podle ní definitivní rozhodnutí vech sporných otázek se pøenáelo na vládní delegaci z vlasti, která ji byla na cestì. Dohoda byla podmínìna tím, e proti delegátùm nebudou podniknuty ádné represálie.

Sjezd se domníval, e vyhrál nad obratným politickým plnomocníkem. Odeslal vem plukùm na magistrále telegraficky
svùj poslední rozkaz:
S vedením byla ujednána dohoda, podle ní poadavky
sjezdu budou splnìny. Vrate se vichni na pùvodní místa!
Také politický plnomocník se domníval, e vyhrál nad nezkuenými sjezdovými delegáty.
Zatímco vlaky s pìchotou, jízdou a dìlostøelectvem se vzdalovaly od Irkutska, z èervených kasáren 1. pluku vycházel neveliký oddíl vyzbrojený jako na frontu. Pochodoval do tábora
Slovákù na Zvìzdoèce, aby z naøízení politického plnomocníka zatkl sjezdové delegáty...
34 KONEC SLÁVY
Generálové, diplomati, zástupci spojencù a rùzní jiní dùleití èinitelé se shromádili k slavnostnímu obìdu. Na stolech
se leskly støíbrné pøíbory a poháry z køiálového skla. Bufet
pøetíený rùznými lahùdkami, lákal i pøesycené aludky. Obrovský støíbrný samovar si spokojenì pobruèoval.
Jídelna se ji naplnila. Nad hosty, bzuèícími zdvoøilým a duchaplným hovorem, se vznáely obláèky dýmu zahranièních
cigaret.
U pøiel i politický plnomocník. Panstvo opustilo bufet a zasedlo k dlouhému stolu, v jeho støedu byla postavena krásná stará èínská váza, napinìná bílými a èervenými kvìty.
Zábava se brzy dostala do proudu. Dvojice dùleitých osobností, jak sedìly vedle sebe, øeily pøedùleité problémy, nezapomínajíce pøi tom na jídlo, které bylo chutné, vkusnì vybrané a syté.

Vedle plnomocníka sedìl generál, vrchní velitel èeskoslovenské armády na Sibiøi.
Co udìlá teï s tìmi vzbouøenci? ptal se generál, zapíjeje tuènìjí sousto.
Co bych já s nimi dìlal? Jsou to vojáci a jako vojáci budou
souzeni vojenským soudem!
Mìli by se postøílet. Aspoò kadého desátého zastøelit pro
výstrahu! mínil generál, jemu v té chvíli neobyèejnì chutnalo.
Avak plnomocník, který byl lépe informován, odpovìdìl mu
otázkou:
A ví, co se stalo v Tomsku?
Generál se podíval nechápavì na plnomocníka.
Tomská posádka se vzbouøila. Postavila k vagónùm tábu
II. divize svou strá a prohlásila ústy svých zástupcù, e provedou s dùstojníky toté, co provedeme my v Irkutsku
s delegáty.
Také to mohl øíci plnomocník generálovi a po obìdì! Generál mìl pøed tím tak dobrý apetit!
Na jakési malé stanièce stál vlak dobrovolcù. Vojáci byli
zalezlí ve vagónech, zato dùstojníci se plni sebevìdomí procházeli podél vlaku, vesele rozmlouvali a labunicky vtahovali do sebe kouø z cigaret.
Venku byl slunný den. V tìplukách bylo dusno, stranì dusno.
Tak jsme to prohráli na celé èáøe, pravil Votoèek, strhuje
si bíloèervenou stuku ze své èepice.
Vichni nás zradili. I delegáti! Dali se zavøít, aèkoli u mohli
být pány Irkutska a disponovat celou armádou... pravil jiný.

Delegáti, kdy lo do tuhého, ztratili hlavu. Báli se! Snad
Japoncù.
Japoncù se bát nemusili. Jedna nae rota by na nì staèila

Dlouhé, smutné a bezútìné hovory ve vech vagónech.
Co teï?
Teï u nám mùe být vechno lhostejné, øíká dùvìrník, a
nás vechny tøeba zavøou. Nikdo jim u pøekáet nebude. Ale
jedno je jisté: nás u na frontu nepoenou! A koneènì, co
chcete. To pøece staèí!
V prázdném baráku na Zvìzdoèce, hlídaném slabou stráí,
na døevìných palandách leeli sjezdoví delegáti. Jeden z nich
se zmítal v kruté horeèce ale nikde se nedovolal lékaøského
oetøení. Slabou horeèku mìli vichni.
Byli tií a zamlklí, Nepøedstavovali si, e jejich vìc takhle
skonèí.
Co bude teï? kladli si tuté otázku jako jejich volièové
v tìplukách na ztracených stanicích.
Co bude? zaèal vysvìtlovat neúnavný sjezdový pøedseda. Vedení bude musit dìlat jen to, co chtìl sjezd, tøebae
naò bude stále nadávat. Pozvolna bude posunovat armádu
na východ a nìkde v neutrálním pásmu, v Mandurii, bude pak
armáda èekat na lodi. Nic jiného dìlat nemùe; protoe taková je situace. Poslat armádu na frontu u nemùe. Stejnì
by jim tam u nikdo neel!
A co bude s námi?
To pus, bratøe, z hlavy. To u je lhostejné. Svou povinnost
jsme vykonali, tøebae efekt není slavný. Hlavní je, e jsme
dokázali naemu vedení i spojencùm, e se èeskoslovenské
armády k bojùm na frontì ji pouít nedá. Nevíme, kolika dob-

rovolcùm jsme zachránili ivot. A kdyby to bylo jen sto lidí, dost
jsme vykonali. Sjezd boj s boleviky zahájil, sjezd zase tento
boj skonèil. V tom boji jsme byli poraeni 
Ale jaký reim nyní zavedou v armádì?
Na tom také u mnoho nezáleí. Èím horí reim zavedou,
tím je vìtí jistota, e se domù vrátí nai lidé, a nikoli bílé gardy, jak by si snad vedení pøálo.
Na jedenáctou hodinu byla hláena vzácná návtìva. Pøijede francouzský generál, velitel vech spojeneckých sil
na Sibiøi.
Vojáci jsou lhostejní, nikoho ani nenapadne, aby se nìjak
rozèiloval. Dùstojníci vak a jejich sluhové jsou velmi nervózní.
Dobrovolci u nastoupili: dvì øady po kadé stranì trati. Bodáky jejich puek se lesknou hrozivì na slunci, ale vojáci nevyhlíejí nikterak bojovnì. Jsou neteènìjí, ne kdyby je vedli
k oèkování. Vìdí, e generál je chválit nebude, ale také na jeho
chválu neèekají. Zato dùstojníci netrpìlivì pøelapují, opravují
si opasky, krábou se za uima. Ani oni neèekají pochvalu
Koneènì pøichází avízo a brzy po nìm generál s malou druinou. Bledì modrá francouzská uniforma vypadá pøíli vesele a nehodí se dobøe k situaci. Generál má hùl a jde klátivì.
Jde jako pøioralý! padne poznámka a vichni, kdo ji slyí, musí se pøemáhat, aby se nesmáli.
Generál koulí oèima a obèas si sáhne na svùj èerný knír.
Jeho prùvodci se tváøí jetì hrozivìji a jistì mnohé mrzí, e
nemají knír, aby mohli napodobit generálovo gesto.

Samí staøí známí! A vichni vypasení! praví kdosi v druhé
øadì.
Ti toho zase nakuní, bojí se jiný.
Ale obava byla zbyteèná. Tentokrát nebylo mnoho mluvení,
jen nìkolik slov o vlasti, o vojenské povinnosti a nakonec nìco
o nemocných nervech...
Odkdy se vojákùm miuví o nervech?
Vedení se rozhodlo neposluné oddíly odzbrojit. Obávalo
se vak, e dobrovolci nebudou chtít odevzdat zbranì, s nimi
tolik let bojovali a vítìzili, a pozvalo si proto k tomuto aktu francouzského generála. Ten, aby si úkol usnadnil, vymyslil si cosi
o nemocných nervech.
Jste nervovì nemocní. Pùjdete se léèit k moøi. K léèení
zbranì nepotøebujete. Necháte nám je tady, koktal rusky francouzský generál èeským vojákùm.
táb oèekával protesty, výkøiky, ale patnì znal své vojáky.
Vojáci se - usmívali...
Jen si zbranì vezmìte, myslili si, my u jsme se rozhodli,
e z nich støílet nebudeme...
A pak jeden po druhém házel na hromadu svou puku. Bývaly to staré, vìrné pøítelkynì, svìdkynì nejhorích chvil ivota... Nìkdo si pøi tom odplivl, nìkdo kopl do hromady, a pak
to zachrastilo jako kosti.
Jak jsou cyniètí, øekl s odporem plukovník od zásobovacího
oddílu.
Jsou zbolevizovaní. Odhazují zbranì, jako by to byly pinavé onuce  pravil dùstojník, jemu byla svìøena osvìtová
èinnost. Ale vojáci si myslili:
Tohle je jako demobilizace. Teï jsme jen vojáky s nemocnými nervy. Skoro u jako bychom byli v civilu...

Sta nejlepích dobrovolcù bylo odzbrojeno a posláno
do Vladivostoku. Jednotlivce, kteøí se zdáli být nejnebezpeènìjí dopravili na nucené práce do dolù. Ti, kteøí nejvíce tvali
proti sjezdu, pøebìhlici, udavaèi a zrádci byli povýeni.
I prostých vojákù tehdy nadìlali hned dùstojníky.
Èeskoslovenský deník psal, e armáda byla oèitìna
od bolevického vøedu.
Tou dobou se ji pro Kolèakovu diktaturu pøipozdívalo. Jeho
armády vytrvale ustupovaly. Rudí zvyovali tempo. Celá Sibiø
u byla vlastnì v rukou povstalcù, jen mìsta pøi dráze a eleznièní stanice dosud sténaly pod násilím Kolèakových dùstojníkù a úøedníkù. Transport po magistrále vázl. Vude jen
rozbité vagóny, pøevrácené lokomotivy a mnoho vypálených
stanic.
Po dráze se plazily dlouhé vlaky nemocných a ranìných kolèakovských vojákù. Nikdo se o nì nestaral, nikde je nechtìli
pøijmout. Hladoví a zeslábli, otrhaní a pinaví, dívali se ti uboáci z vagónù. Ti, kteøí se jetì mohli udret na nohou, pøi
kadé pøíleitosti opoutìli vlak a ebrali...
Ne, Kolèak se neudrí, øíkali mìáci i dìlníci. První s úzkostí a obavami, druzí s netajenou radostí.
Bylo stále hùøe. eleznièáøi sabotovali a povstalci si víc troufali. Kolèak naøizoval trestné expedice, jejich úèelem bylo
nahánìt hrùzu. Byly to oddíly sloené hlavnì z kozákù, ale také
nìkteré èeskoslovenské èásti konaly tuto slubu.
A tak hoøely vesnice, mui byli vradìni v celých stovkách,
eny znásilòovány a majetek plenìn. Výpravy pøipomínaly trest
boí. Obyvatelstvo pøed nimi prchalo do nepøístupných tajg.
Kdy zbýval èas, odvádìlo s sebou dobytek, ale zpravidla nebylo dost èasu ani k zachránìní ivota. Trestné expedice po-

vradily celé stovky pokojných obyvatelù, odstøelujíc je bez
soudu, èasto pro pouhé podezøení z politické neloajálnosti.
Celé okresy byly zality lidskou krví a z mnohých vesnic nezbylo nic ne doutnající poáøitì...
A to vechno se dìlo pod zátitou nebo za pøímé úèasti èeskoslovenských bodákù!
Delegáti byli uvìznìni na Glazkovì a peèlivì støeeni. Pøesto vak nebyli bez stykù s vnìjkem.
Vìznice byla stará jednopatrová døevìná budova.
V poschodí byli umístìni kriminální zloèinci, v pøízemí politiètí
delikventi, nyní hlavnì delegáti druhého vojenského sjezdu.
Velitelství dalo mnoho práce, ne nalo v celé irkutské posádce dost spolehlivých lidí, kteøí byli ochotni stát u delegátù
na strái. Ale nakonec se pøece nali, nebo nìkteøí lidé se ji
rodí policajty. Velitel stráe hrdì prohlaoval:
Svého èasu jsem hlídal Klofáèe, teï hlídám sjezdové delegáty a nevím, koho jetì v ivotì budu hlídat...
Jedné noci se nad Irkutskem rozpoutala prudká bouøe. Lidé
na svých lùkách byli vyplaeni straným burácením hromu.
I delegáti na Glazkovì se vzbudili. Ani ne tak bouøí jako hømotným pøíchodem velitele stráe.
Pøipravte se. Ve dvanáct hodin budete odvedeni; øekl
a ihned odeel.
Jeho tváø ve svìtle blikavé lucerny byla zlomyslná.
Vichni vìdìli, co to znamená v noci nìkam dopravovat
trestance. Starý známý zvyk, který rádi praktikovali v carském
Rusku. Po cestì se trestanci odstøelují jako zajíci: Druhého
dne pak noviny pøinesou zprávu, e se vìzòové pokusili o útìk
a byli pøi tom zastøeleni. Armáda se vak musela dozvìdìt,

co se stane se sjezdem... V této chvíli nabídli sjezdu pomoc
trestanci z prvního patra.
Zapálíme tuhle chajdu a ve zmatku vichni uteèeme...
Pøedseda sjezdu vak nemohl pøistoupit na jejich nabídku.
Nikoli. Utéci jsme mohli mnohokráte; ale my utéci nesmíme. Slibte nám vak, e se zítra irkutská posádka doví, co
se stalo se sjezdem.
Trestanci slíbili a slibu svému také pozdìji dostáli.
Bouøe pøestala. Zùstaly po ní na obloze roztrhan mraky, pohádkovì osvìtlené záøícím mìsícem. Po liduprázdné cestì
prokopané v mírném náspu, vedla silná strá zatèené delegáty. Vpøedu, po stranách i vzadu li vojáci ozbrojení nabitými pukami a ruèními granáty. Bodla jejich puek se leskla
i v zelenavém mìsíèním svìtle. Uprostøed nich li delegáti
posledního snìmu èeskoslovenské revoluce na Rusi.
Cesta jde dolù, kamsi k øece, tedy nikoli do mìsta.
Kam nás vedou? uvauje kadý z delegátù.
Nìkde tìká pes. Mìsíc ji vyel z mrakù a krajina dostává
podivný, nezvyklý ráz. Bílá cesta, vedoucí tmavým po1em, vypadá jako cesta na høbitov.
Vyber si jednoho z tìch oldákù, vyøizuje nìkdo eptem
zezadu podané heslo, kdyby zaèali støílet, kadý se vrhneme
na jednoho. Nìkomu se pøece podaøí utéci.
Cesta uhýbá k lesíku.
Budou-li nìkde do nás støílet, nebude to nikde jinde ne
tady, nebo nikde není pøíhodnìjí místo. Já si beru na starost
toho zrzavého, co jde pøede mnou. Dostane ránu døív ne strhne puku z ramene. Neujde mi ani jeden jeho pohyb praví
potichu jeden z delegátù, starý a zkuený voják.
Cesta jde stále z kopce.

Pojednou se pøed zraky delegátù objeví cosi jako obrovské zrcadlo.
Angara! zvolá kdosi.
Opravdu Angara, nejtajemnìjí øeka Sibiøe. Vytéká
z Bajkalu, vodu má studenou jako led a èirou jako køiál.
e by nás chtìli zahnat do øeky?...
Podél øeky bìí tra. Na lesklých kolejích lehce oddechuje
velká èerná lokomotiva. K ní jsou pøipojeny dva vagóny: jeden trestanecký, v nìm u za báuky cara vozili politické
provinilce na Sibiø, a jedna obyèejná èervená tìpluka.
Tento vlak èeká na delegáty. Pro nì je trestanecký vagón,
pro strá je tìpluka. V nìkolika minutách jsou posazeni
do vozu a vagón uzamèen.
Lokomotiva hvízdla a hned se dala do bìhu.
Na východ, stále na východ, a do Vladivostoku.
35 POZDRAV Z VLASTI
Vlast nezapomnìla na své nejvìrnìjí dítky. Vyslala k nim
na Sibiø zvlátní delegaci, vybranou pøepeèlivì: politiky, básníky, spisovatele, lékaøe. Po nich poslala jim nejupøímnìjí díky
za své osvobození a slib brzkého návratu domù. Kromì slov
pøivezla vak s sebou delegace cosi, co mìlo tak nesmírnou
cenu, e se ani nedala vyjádøit: korespondenci! Tisíce dopisù ze vzdálených rodných mìst i vsí, psaných povìtinì tìkou, upracovanou rukou. Ty dopisy pøiblíily dobrovolcùm
vzdálenou vlast více ne spousta nejprocítìnìjích øeèí.
Telegramy hlásí, kde se delegace právì nalézá. U není daleko. V Tokiu. U není v Tokiu, u je v anghaji... Ze anghaje
není do Vladivostoku daleko...

Ve Vladivostoku se konají pøípravy k uvítání prvních poslù
z osvobozené vlasti. Je tøeba je øádnì pøivítat.
Na molu v dlouhých vyrovnaných øadách stojí dobrovolci,
vedle nich èestné roty dohodových armád. Mnoho dùstojníkù,
generálù, diplomatù, reportérù a piclù. Na pravém køídle vojenská hudba se tøpytícími se nástroji. Za Ruským ostrovem
se objevuje parník. Zdá se, e stojí, ale ve skuteènosti
se pøibliuje znaènou rychlostí. Zvìtuje se. U je vidìt i komíny
a stoáry. U je i slyet houkat sirénu.
Po lodním mùstku sestupuje vùdce delegace a za ním ostatní èlenové. Vichni jsou v obèanském odìvu. Jaký nezvyklý
dojem pro dobrovolce! Obèanský oblek! Vojáci si uvìdomují, e je také jiný ivot ne ivot v uniformì.
Kdy my na sebe obleèeme civilní aty?
Vùdce delegace je starý, suchý pán s brýlemi
na nevýrazných oèích. Jeho oblek vypadá trochu smìnì. Má
aty ze surového hedvábí pøepásané vojenským øemenem.
V ruce má mìkký slamìný klobouk. Kdyby nebylo toho dohododového øemenu, kadý by se domníval, e je to americký farmáø, který náhodou zabloudil do Vladivostoku.
Hudba hraje hymnu.
Vichni jsou dojati: vojáci, delegace, ano - i spojeneètí zástupci, o nich se dobrovolci vdy domnívali, e jsou bez srdce.
Vùdce delegace mluví. Hlas se mu chvìje a oèi vlhnou. Je
nadmíru dojat.
Neseme vám pozdravy z vlasti, nejupøímnìjí její díky a pøíslib brzkého návratu domù. Neseme vám spravedlnost pro
zbytek dnù, které zde jetì strávíte...
Je to spisovatel, sociální demokrat. Bude jistì mít pochopení pro bolesti dobrovolcù!

Sjezdoví delegáti byli internováni za Vladivostokem na mysu
zvaném Gornostaj. Za ubikace jim byly vykázány staré pevnostní kasárny. Delegáti byli sice pøísnì støeeni, ale pøesto
mìli ivý a stálý styk s vladivostockou posádkou, její vìtinu
tvoøily odzbrojené oddíly.
Jedna z prvních návtìv delegace z vlasti platila sjezdovým
delegátùm. Poselstvo pøijelo v plném poètu. Doprovázelo je
nìkolik dùstojníkù a pøijel dokonce i generál, velitel vladivostocké posádky.
Sjezd se na tuto návtìvu dùkladnì pøipravil. Vdy poselstvo mìlo rozhodnout s koneènou platností celý spor, mìlo
sjezdu dát za pravdu, jako mu dal u za pravdu vývoj událostí
na Sibiøi.
Starý vùdce poselstva mluvil váným hlasem:
Pøiel jsem k vám, abych vás - jako zástupce armády - slyel nejdøíve. Vaimi ústy jako by mluvilo ke mnì celé Èeskoslovenské vojsko na Sibiøi. Vai vìc dobøe uváím
a spravedlivì rozsoudím, nebo spravedlnost je základem
naeho demokratického státu.
Pak mluvili poslanci. Prvý, druhý, tøetí, ètvrtý... Kdy zaèal
mluvit tøetí, vùdce poselstva se díval na hodinky. Øeèi vech
internovaných delegátù byly jedinou krutou a tvrdou obalobou plnomocenské vlády, která nutila dobrovolce k èinùm nesrovnávajícím se s dobrým svìdomím, která zdiskreditovala
dobré a poctivé jméno dobrovolectva i v oèích nepøedpojatých, která zavedla armádu do trapné situace vojenské
i politické a která v dobrovolcích nièila víru ve spravedlnost
a demokracii. Jediným poadavkem internovaného sjezdu
bylo, aby se delegace postarala o brzký odjezd armády
do vlasti. Èím déle mluvili poslanci, tím více se choulila suchá

postava vùdce poselstva. Kdy potom vstal, aby promluvil,
jeho hlas u nebyl plný slavnostní vánosti. Byl mrzutý a velmi
chladný.
Bratøi, jsem zarmoucen. Nemohu si pøedstavit, e ti, které
doma povaují za hrdiny pøímo pohádkové, zde na sebe vznáejí tak kruté obaloby. Je nutno si odpoutìt... Je naím netìstím, e nám vdycky chybìla svornost a ukáznìnost 
Nakonec jetì jednou prohlásil, e vìc spravedlivì rozhodne.
Trvalo to est mìsícù, ne záleitost II. vojenského sjezdu
prozkoumal a spravedlivì rozhodl. Jeho rozhodnutí bylo vskutku dobøe uváené a hlavnì spravedlivé. Poslance snìmu èeskoslovenské revoluce poslal domù jako trestance. Jejich spor
mìly vyøídit vojenské soudy ve vlasti, kde podle starých rakouských vojenských zákonù soudili staøí rakoutí vojentí
soudcové...
Poselstvo z vlasti pøijímalo ve Vladivostoku èetné návtìvy,
úèastnilo se mnoha banketù a neustále vyøizovalo kadému
pozdravy z vlasti. Zatím vojsko na magistrále netrpìlivì èekalo, kdy k nim poselstvo pøijede a kdy vyøeí spor, na nìm
kadému velmi záleelo.
Koneènì se poselstvo vydalo na cestu.
Jeho vùdce byl velmi nepøíjemnì dotèen, kdy poznal, e
cesta po magistrále je jetì nebezpeènìjí ne jízda
po oceánì. K svému dohodovému øemenu si dokonce pøipevnil pouzdro s revolverem!
Nejhorí byly noci, nemohl spát, ale i ve dne, díval-li seoknem svého pøepychového vagónu do smutných manduských
stepí, nebylo mu veselo. Vidìl vypálené vesnice, oputìné
domky hlídaèù trati, na telegrafních tyèích se leckde houpali

obìenci... Vidìl mnoho pøevrácených lokomotiv a jetì více
rozdrcených vagónù. Znovu si uvìdomoval, e jeho poslání
není jen výletem do zajímavých zemí.
Kolik je jetì kilometrù do Irkutska? tázal se stále svého
tajemníka a nad obrovským èíslem se mu zatoèila hlava.
Na trati je to vlastnì èím dál tím horí, povzdechl.
A to zde je vlastnì jetì poøádek, pravil tajemník. A uvidíte, jak to vypadá na západ od Irkutska...
Vùdce celou noc pøemýlel o situaci. Teprve k ránu udìlal
závìr:
Zde je místo jen pro hrdiny. Nemám-li zklamat, i já se musím
stát hrdinou. Osud mne zøejmì povolal k velkým a slavným
èinùm...
Ráno se uèil vùdce poselstva støílet z vojenské pistole.
Politicky plnomocník a jeho nejblií spolupracovníci na rozkaz z Prahy byli zbaveni svých funkcí a posláni do vlasti. Vekerá politická moc pøela nyní na vùdce poselstva.
Druhému sjezdu se tak dostalo morální satisfakce. Ale o tu
nyní nelo; lo spíe o to, jak rychle dostat vojsko domù. A to
bylo víceménì v rukou vùdce poselstva.
Starý pán se nikdy v ivotì neoctl v podobné situaci. Pøed
válkou i za války se ivil klidnì svou prací uèitelskou a spisovatelskou a nikdy ho ani nenapadlo, e by se z nìho jednou
stala tak dùleitá a odpovìdná osobnost, a to jetì
v pomìrech tak vzruujících.
Byl první, kdo uvidìl èeskou pìchotu, èeské kulomety, èeskou jízdu s podìbradkami, èeskou artilérii. Starý mu, který
se snad nikdy neodváil ani snít o samostatném èeském státì, dostal se najednou v èelo tak opojivé, nádherné a netuené

skuteènosti. Jeho oèi dojetím èasto slzely, jeho srdce pøetékala radostí, pýchou a láskou.
Jak brzy si oblíbil zvlátì fené dùstojníky s hrudí pøeplnìnou pestrými vyznamenáními! Jak si zamiloval nìkolik tìch
demokratických generálù, kteøí si s vojáky dokonce tykali!
To ve jednou povezeme domù. Tolik koní, tolik dìl, kulometù, zbraní? ptal se jednou v opravdovém údivu.
Jetì více! usmíval se armádní intendant. Vdycky jsme
myslili na vlast. Máme i mìï a jiné drahé kovy. Mnoho cenného povezeme domù...
Jací jsou to skvostní hoi! dumal starý, edivý vùdce. Teï
u nevìøil tìm na Gornostaji. Správnì o nich øíkali bratøi dùstojníci: jsou to tváèi, bolevici...
A starý vùdce dennì pøehlíel vojska roztrouená po magistrále a s upøímným patosem jim vyøizoval pozdravy z osvobozené vlasti a její nekoneèný dík. Pøijímal zástupce plukù,
takové osmahlé, prudké hochy, vedl s nimi debaty a jen to
nemohl pochopit, proè ti hoi stále mluví o sjezdu, delegátech a spravedlnosti. Dennì se úèastnil slavnostních obìdù
nebo veèeøí. Pøijímal pøípitky a zdvoøile na nì odpovídal. Banketù bylo tolik, e si o nich vedl pøesný záznam, který se stal
pozdìji základem jeho sibiøských vzpomínek. Zapisoval si
nejen poøadové èíslo banketu a místo, ale také, èím byl kde
pohotìn a jaké pøípitky byly proneseny.
Èlenové delegace vyprávìli vojákùm mnoho o vlasti. Vojáci se ptali na mnoho vìcí a podrobností, na které èasto byla
tìko pøesnì odpovìdìt. Ale i z toho, co slyeli, dalo
se soudit, e nový stát bude pokrokový, spravedlivý, demokratický a e bude pravým opakem starého Rakouska.

Zatím vak ji pota poèala doruèovat dopisy, které s sebou
pøivezla delegace.
Netrpìlivé ruce s rozechvìním otvíraly dopisy, staré nìkolik
mìsícù. První zprávy od nejdraích po tolika letech!
Pøijeï, Toníku, máme se velmi patnì. Potøebujeme
Tvých rukou jako soli... psali v jednom dopise.
Tatínek loni umøel na panìlku. Vechno jsme prodali, abychom neumøeli hladem... psala sestra bratrovi.
Snad u ani nejsi iv, ale pøece Ti píi. Moc jsem zestárla,
moc jsem vytrpìla. Ani mne nepozná, vrátí-li se. Kdy jsi
odcházel, byla jsem mladá a hezká, teï je ze mne ruina. Snad
se ani ke mnì nebude hlásit... Miládka u chodí tøetí rok
do koly. To je jediná má radost a prosím Boha, aby se stala
i Tvou radostí, psala ena mui.
Vìdìla jsem od prvé zprávy o legiích, e jsi v nich. Stal jsi
se hrdinou, a a se vrátí, vichni si Tì budou váit. Vra se jen
brzy a zdráv. Tolik jsem se na Tebe navzpomínala,  psala dívka svému hochovi, který byl internován na Gornostaji.
A starý, upracovaný dìlník psal velkými písmeny synovi:
Jsou zde povìsti, e podporujete na Sibiøi proti dìlnické
vládì reakci. My jsme se domnívali, e a se vrátíte, pomùete nám zatlaèit a dáte to tady do poøádku. Ale je-li to pravda, co se øíká, radìji s návratem nepospíchejte. Pepíku, ví
k èemu jsem Tì vdycky vychovával. Ví, èím jsi a kam patøí. Naí dìlnické vìci se nesmí zpronevìøit...
Pepík se vskutku nezpronevìøil. Byl také internován na Gornostaji.
Èetaø Nehasil, který celé noci probdìl, vzpomínaje na svou
mladou enu, nedostal ádný dopis. Moná e se ztratil
na potì, moná e ena nevìdìla, jak dopis poslat, moná
e zemøela. Moná e...

Ne, na tuto monost èetaø Nehasil nechtìl ani pomyslit. To
by bylo lépe, kdyby zemøela.
Vùdce delegace stále vyøizuje vojákùm pozdravy z vlasti,
pøijímá zástupce vojákù, ale dùvìrnì se stýká jen s dùstojníky.
Vojáci zøejmì ve vem pøepínají. Jsou to dìti, tøebae nádherné dìti.
Záhy si osvojil tentý názor, který mìli dùstojníci. Povstalce
bojující proti Kolèakovi nazýval bandami, které nutno støílet
a trestat, dojímal ho osud ruské buroazie, dokonce i stará
carská hymna ho rozechvívala. Navtìvoval bankety prùmyslníkù a obchodníkù a vyslovoval jim sympatie èeskoslovenského národa. Sedal vedle atamanù, majících na svìdomí sta
nevinných lidských ivotù, a vykládal jim obírnì o smyslu
èeských dìjin a o vývoji lidské kultury a co nejzdvoøileji odpovídal i na nejpoetilejí pøípitky.
Ètyøicátý osmý obìd, jeho se vùdce poselstva zúèastnil
spolu s nìkterými jinými èleny delegace, byl poøádán
v Kansku Jenisejském. Na nejèestnìjím místì sedìl vùdce,z
jedné strany vedle nìho èeskoslovenský generál, z druhé strany ataman Krasilnikov, jeden z nejvìtích hrdloøezù slouících
Kolèakovi. Krasilnikov mìl dlouhou zrzavou bradu a vùdci
poselstva nìjak pøipomínal císaøe Zikmunda z doby husitské.
Vùdce si prohlíel atamana, a èím více si ho prohlíel, tím
vìtí zalíbení nacházel v jeho slovanských oèích, v jeho bradì, tak podobné bradì císaøe Zikmunda. Byl by ho rád pøivinul na své teplé srdce a byl by ho rád stiskl svými slovanskými lokty, kdyby... Kdyby ostatní èlenové poselstva nebyli ostentativnì opustili místnost na znamení, e s tímto atamanem
u jednoho stolu sedìt nemohou.

Poselstvo pøivezlo s sebou také noviny. Tøeba byly staré,
èetli je dobrovolci od titulu a do odpovìdného redaktora. Bylo
to nìco jiného ne Èeskoslovenský deník, kterému nikdo
nevìøil.
Z opatrnosti poselstvo s sebou nevzalo ani jedno èíslo dìlnického tisku.
Dopisy a noviny z vlasti pøiblíily vojákùm domov a na krátkou dobu zatlaèily zájem o osobní vìci.
Ale události letìly. Dobrovolci brzy musili vzít do rukou místo novin zase puky a jít obhajovat své ubohé ivoty.
36 ROZVRAT
Smutný konec se blíil. Poznali to i nejvìtí optimisté, kdy
se na trati objevily vagóny s nábytkem, obrazy, papouky
a jiným harampádím. Generálové, ministøi a vysocí hodnostáøi zaèali stìhovat své rodiny a milenky do bezpeèí.
Doutnalo to ve Vladivostoku, v Mandurii, Zabajkalí, v Irkutsku i Omsku. Kolèakovu armádu jako by pohlcovala zemì.
Nastával nezadritelnì konec diktatury bílého admirála, konec pohádky o dobytí Moskvy, konec krásným obchodùm,
skvìlým banketùm a vojenským parádám. Zùstávala jen starost, jak zachránit holý ivot. A záchrana spoèívala pouze
v rychlém útìku. Co nejrychleji na východ, nebo rudí nebudou znát smilování.
Dolo to u tak daleko, e admirál, vrchní vladaø Sibiøe, poádal spojence o svou osobní ochranu...
Ale kdo mu ji mìl, neastníkovi, poskytnout? Amerièané,
Francouzi? Nebo snad Japonci? Vichni se ji dávno odvrátili od starého zákazníka, který jim dal hodnì a dobøe vydìlat.
Dávno ji odjeli za Bajkal. Zbývali tu jen Èechoslováci. Ale

ani ti se dnes k vrchnímu vladaøi nehlásiti. lo jim u jen
o vlastní kùi. A Rusové? K smíchu! Kdo by nyní, kdy se rudí
kvapem blíí, prstem hnul pro bývalého diktátora?
Kolèak opoutìl Omsk, sídlo své bývalé vlády. Zùstal mu
luxusní vagón a výborná, americká lokomotiva. Vagón Kolèakùv byl ovìen vlajkami vech dohodových státù, snad aby
vzbuzoval vìtí respekt a zmenoval diktátorovo nebezpeèí.
Chyba byla jen v tom, e se nezachraòoval útìkem diktátor
sám. Vichni se zachraòovali, vem lo o lokomotivy, vagóny a uhlí, nebo jinak hrozilo nebezpeèí, e je rudí dostihnou.
Vlak diktátorùv stál na hlavní koleji, na vedlejí vlak vojenský.
U vlaku diktátorova spokojenì oddychovala americká lokomotiva s dostateènou zásobou uhlí, k vojenskému vlaku byla
pøipojena stará posunovací lokomotiva, a i ta nyní vypovìdìla slubu. Vojáci se dlouho nerozmýleli. Od vlaku Kolèakova odpojili nádherný americký stroj a pøipojili jej k svému vlaku. Jakýpak vrchní vladaø!
Admirál, bledý hrùzou a nemohoucností, stál u okna svého
vagónu. Zapomnìl, e má po boku revolver. Mohl si u tehdy
udìlat pøedstavu, co ho èeká!
V Irkutsku se u zmocnili vlády povstalci. Stalo se to témìø
bez boje. Èechoslováci byli neutrální, co znamenalo, e vedení proti nim nic nepodniklo, dobrovolci ovem pøi kadé
pøíleitosti dávali povstalcùm najevo své sympatie. Telegrafisté a telefonisté na stanicích jim prokázali neocenitelné sluby.
Rudí postupují.
Tra je zatarasena spoustou vlakù, jeden pøekáí druhému.
Nejhorí je, e je málo uhlí do lokomotiv. A horníci v Èeremchovì stávkují!

Rudí se blíí.
Vrchní velitel spojeneckých vojsk se strachuje o ivot Kolèakùv a také pochopitelnì o náklad zlata, odváeného
z Omska. Rudí postupují a mohou zajmout admirála, uznaného spojenci za jediného vládce osvobozené Sibiøe, a co horího, mohou uchvátit i celý zlatý poklad, ukoøistìný kdysi
v Kazani. Vrchní velitel spojeneckých vojsk naøizuje Èechoslovákùm, aby pøevzali ochranu admirála i ruského státního
pokladu. Rudí se kvapem blíí.
Ne, teï u nelze zachraòovat Kolèaka, teï u nelze pomýlet na záchranu ruského zlata. Èechoslováci neposlouchají rozkazu vrchního velitele spojeneckých vojsk ani netelegrafují
do Prahy pro rozkazy. Bez souhlasu praské vlády, proti rozkazu vrchního velitele spojeneckých vojsk - vydávají drahocennou osobnost Kolèakovu a jetì draí zlatý poklad irkutskému revoluènímu výboru.
Tak silnì e se dech sráí na vousech a na oboèí ,
a jsou z nìho okamitì kousky ledu. V takovém mrazu ustupuje podél trati poraená kolèakovská armáda. Nièí ve, naè
pøijde, jako by krajinou táhla mraèna kobylek. Cenu má to, co
je k jídlu. Vojáci jsou zmuèení, hladoví, vysílení; nemocní.
Vechno spìje na východ, ale ani tam není záchrany. Irkutsk
je ji v rukou revoluèního výboru. Je tøeba odboèit hodnì na jih.
Snad bude mono dostihnout mongolských hranic.
Mrzne.
Cesta, po ní se ubírají zbytky sibiøské armády, je znamenána vintovkami, kulomety, nemocnými, zesláblými a mrtvými.
Nejhorí je utíkat, není-li kam. A tak utíkaly zbytky kolèakovské armády.

Poláci, Srbové, Rumuni a Lotyi, kteøí slouili v Kolèakovì
armádì; si poradili. Pobili své dùstojníky a èekali, a pøijdou
rudí. Doèkali se.
Èechoslováci, kteøí byli nejzápadnìji, ve spìchu opustili své
vagóny a jen s nejnutnìjím se dali na pochod podél zatarasené trati.
Byla to hrozná cesta. Mnozí litovali, e nenásledovali pøíkladu Polákù. Vichni vzpomínali na sjezd, internovaný v Gornostaji. Kdyby bylo po jeho, byla by ji celá armáda v bezpeèí.
A proklínali politického plnomocníka, generály, delegaci
z vlasti...
Plnomocenská vláda, kdykoli jí sovìty nabízely mír, vdy
hrdì prohlaovala:
Se sovìty nejednáme. Utneme ruku podanou sovìty ke smíru!
Nouze vak láme i elezo. A tak 7. února 1920 byl podepsán mír mezi sovìty a èeskoslovenskou armádou. ádná
ruka pøi tom nebyla uata.
Rudí byli milosrdní. Ne proto, e by byli zvlá naklonìni Èechoslovákùm, spíe proto, e rychlý ústup Èechoslovákù Zabajkalím a Mandurií znamenal pro nì velkou strategickou výhodu. Èechoslováci si musili probojovávat cestu proti Semjonovovi a jiným banditùm, rudí se pak mohli za Èechoslováky
tlaèit kupøedu bez bojù.
U eleznièního mostu stojí dvì stráe, jak bylo ujednáno v pøímìøí: rudá a èeskoslovenská.
Oba vojáci jsou dìlníci. Jeden je tesaø z Jekatìrinburgu,
druhý slévaè z Brna. Oba mají stejnou uniformu, stejné zbranì, stejnì upracované dlanì, obìma je stejnì zima. Jen malé

znaménko je odliuje: jeden má na èepici bíloèervenou stuku, druhý rudou hvìzdu.
Co tomu øíká, soudruhu? øíká rudý voják.
Bíloèervený mlèí.
Rudý pøelapuje z nohy na nohu a znovu zaèíná rozhovor:
I k vám se to jednou dostane. Vechno bude rudé! Bíloèervený neví, co odpovìdìt. Také pøelapuje z nohy na nohu.
Rudý vak nedá pokoj:
Vae dobrodruství zaplatilo ivoty mnoho naich nejlepích soudruhù...
Naich také, vyhrklo teï z bíloèerveného.
Vidí. Nae obìti vak nebyly nadarmo. Teï koneènì jsme
pány my, dìlníci!
Já jsem také dìlník!
Ale støílel jsi po nás...
Bíloèervený chvíli pøelapoval. Pak se zastavil pøed rudým
vojákem, podíval se mu do jasných modrých oèí.
U nebudu! øekl.
Rudý voják s bíloèerveným si podali a stiskli tìké upracované ruce.
Pøetíený vlak dobrovolcù pomalu jede na východ. Vojáci
jsou v tìplukách namaèkáni právì tak, jako kdy opoutìli
Ukrajinu.
Karel ídlo, rotní kuchaø, má dva ohromné, tìké kufry, plné
váleèné koøisti. Jako kuchaø sice nechodil na frontu, zato tím
více si hledìl zajatcù... Dobrovolci vìdí, proè jsou jeho kufry
tak tìké.
V tìpluce není místo pro jeho zavazadla. Kuchaøi nezbývá
ne naloit je na otevøený vagón, kde je také polní kuchynì.

ídlo tedy odnesl své kufry na platformu, a protoe mrzlo,
odeel se ohøát do tìpluky.
Je noc. Vlak více stojí, ne jede. Silnì mrzne. Mráz dosahuje 42 stupòù.
Vojákùm je v tìpluce zima, nemohou spát, proto povídají.
ídlo by nám mohl vypravovat, co má ve svých kufrech,
pravil nìkdo, kdy uvázla nit hovoru.
Kuchaø vak nezná ertu a utrhuje se na posmìváèka:
Co je ti do toho!
Ale byla by to vanda, kdyby ti tak nìkdo v noci kufry vyfoukl! odpovìdìl ten, který byl okøiknut.
Pak el hovor zase dál jiným smìrem, ale ídlo nemyslil
na nic jiného ne na své kufry. Slova právì pronesená utkvìla mu v mozku. Opravdu, nìkdo by mu mohl lehce v noci kufry
ukrást! Ukrást!
ídlo je nepokojný, chvìje se. Nemùe se doèkat, a vlak
zastaví.
Koneènì stanice. Kuchaø si oblékl ovèí koich, pøes ui si
narazil papachu a vyskoèil z tìpluky.
Kam jde? volají za ním.
Ale kuchaø neodpovídá. Vichni vìdí, e jde hlídat své kufry.
Zmrzne! volá jetì nìkdo za ním, ale ídlo se neohlíí
a neodpovídá.
Noc je dlouhá a stále mrzne. Vlak jede pomalu, více stojí
ne jede. Vojáci klímají nebo vypravují. Na kuchaøe si u nikdo nevzpomene. Teprve ráno, kdy u je svìtlo a vojáci si
jdou pro horkou vodu na èaj.
Toho dne voda na èaj nebyla uvaøena. Kuchynì je ledová
a vedle ní, na dvou tìkých kufrech, leí zmrzlý kuchaø ídlo.

Poslední vlak odjídí na východ. A k Bajkalu a daleko za nìj,
vude vlaje rudý prapor.
Zde u se nebojuje. Zemì si oddechla jako po velkém úklidu pøed slavným svátkem. Vechna pína byla umyta, vechno staré, nepotøebné harampádí vyhozeno na smetitì.
V tìpluce, z ní vlaje malý, pinavý bíloèervený praporek,
je dusno. Je pøeplnìna lidmi, výpary a dýmem z laciného tabáku.
Bývalý dùvìrník sedí na palandì a hovoøí:
A pøijedeme domù, budeme muset vechny legendy o naich èinech pøivést na pravou míru. Musíme strhnout vechno
falené pozlátko a ukázat národu nahou pravdu, aby pøítomnost i budoucnost se mohla uèit z naich chyb. Bude tìké
vyloit, co to byla vlastnì anabaze. Kdyby jí nebylo, vraceli
bychom se domù spokojenìjí, nebo vechna krev, vylitá
v bratrovraedném boji, padá na nai hlavu. Historie jednou
zjistí, kdy jsme slouili pravdì a spravedlnosti, a kdy jsme zrazovali sami sebe - a kdo je tou zradou vinen... 
37 PROÈAJ, ROSSIJA!
Vladivostok je pøecpán vojskem: Japonci, Amerièany, Francouzi, ale nejvíce Èechoslováky. A ze Sibiøe stále jetì pøijídìjí nové vlaky.
Lidé, kteøí po tolika utrpeních zachránili své ivoty, nyní
se v nìmém údivu zastavují u moøe. Studené vlny kalnì zelené vody bijí do pobøeních kamenù. Jejich bílé høbety bìí
po hladinì. Malé rybáøské èluny, uvázané k molu, se zmítají
neklidnì a bijí jeden do druhého. Z komínù váleèných lodí dohodových mocností, které bdí nad poøádkem ve Vladivostoku,
vystupují oblaky kouøe. Mezi Ruským ostrovem a Jegereldem
je kousíèek volného moøe. Tudy vede cesta do vlasti.

Od moøe vane studený vítr.
Velmi èasto teï zajídí k hlavnímu molu elegantní zámoøský
parník, hýøící èistotou, která se ve zdejím prostøedí vyjímá nezvykle. Bílá barva tìchto lodí je bìlejí ne sibiøský sníh, bronzové obruby kulatých lodních okének jsou lesklejí ne Kolèakovo zlato a míniová èervená barva, jí je natøen lodní kýl, je
jasnìjí ne druhá polovina èeského praporu.
Sny dobrovolcù ze Sibiøe o zázraèných zámoøských parnících, které je vysvobodí, stávají se skutkem.
Houkají lodní sirény. Na lodi se nakládají roty a prapory. Více
ne na zbranì dávají teï dobrovolci pozor na døevìné kuføíky, narychlo zrobené a jetì vonící sosnovou smolou.
Vladivostok ije jako nikdy pøedtím. Jeho ulice nestaèí pojmout takové mnoství mezinárodního obecenstva: Japonce,
Amerièany, Francouze, ruské uprchlíky a pøedevím Èechoslováky.
Amerièané hrají prim. Vyhazují z kapes dolary, jako by to
byly upotøebené zápalky. V antánech a restauracích hrají
hudby, tanèí polonahá dìvèata a potokem teèe víno, vodka
nebo silné japonské pivo Sakura. Sibiøské peníze zde nemají cenu, nebo jejich konkurence s americkým dolarem je
smìná. Vládne dolar. Jemu daly pøednost i nabarvené milenky generálù a ministrù, s takovými obtíemi dopravené sem
z Omska a Irkutska.
Povìstná vladivostocká Joivára - Karpaty - proívá svùj
zlatý vìk...
Vladivostok je opilý, potácí se ze strany na stranu.
Jen v chatrèích na okraji mìsta, kde ijí pøístavní dìlníci, rybáøi, topièi, námoøníci, nakladaèi, není stopy po opilosti. Pra-

cuje se zde co nejhoreènìji, jak zbavit Vladivostok mezinárodního hmyzu.
V americkém bam se scházívají èeskosloventí dobrovolci. Hraje tu gramofon, pije se tu lehké pivo nebo èerná káva.
Více se tu mluví, ne pije.
U malého stolku sedí dva dobrovolci, krajané. Seli
se na ulici a nyní zali sem, aby oslavili své shledání. Mluví
mnoho o svém rodném hnízdì, o svých spoleèných známých,
a jak ani nemùe být jinak, o Rusku.
el jsem dnes okolo koly a ví, co tam dìti zpívaly? Internacionálu! pravil mladí.
Co se diví? Mùe tu být nìco jiného po tom, co pøedcházelo? Nikdo jiný nemá právo stát v Rusku u kormidla ne bolevici...
Tak proè jsme proti nim bojovali?
Také se to jednou doví! Ale zásluha to nebyla...
Starý vousatý dobrovolec se díval chvíli na pestrý lampión,
visící od stropu. Potom se rozpovídal:
Mnoho nocí u o tom pøemýlím. Kadý revolucionáø je svou
dobou a vìtinou svých vrstevníkù proklínán, aby po letech
mohl být oslavován. Ve vech dobách lze pro to nalézt doklady. Vzpomeò na nae husity. Pro tehdejí dobu nebyli vlastnì
nièím jiným, ne jsou dnes bolevici. Také li proti vem. Také
proti nim byly podnikány køíové výpravy, také jejich skutky
byly nepøáteli líèeny nejhroznìjími barvami. A dnes? Koho si
více váíme, koho dnes oslavujeme? Husity, nebo køiácká
vojska? Tak to jednou bude s námi a boleviky. Na Sibiøi jsme
mìli to netìstí, e jsme hráli úlohu nìmeckých køiákù... Budoucí historie bude do posledního puntíku studovat kadé hnutí
u bolevikù, kadý jejich projev, kadou rezoluci a kadý jejich vojenský rozkaz. Kdeto o nás se napíe jen nìkolik øád-

kù: Jedním z váných nebezpeèí pro sovìty byli Èechoslováci, kteøí v roce 1918 podnítili proti bolevikùm povstání, dali
kontrarevoluèním ruským ivlùm monost, aby
se zorganizovaly, ale nakonec byli potøeni... Nae úloha konèí. Odjídíme do vlasti. Zde jsou rádi, e odjídíme, a doma?
Bùhví, jak je. Èlovìku je trochu smutno...
Mladí dobrovolec a po chvíli odpovìdìl:
V jednom s tebou, kamaráde, nesouhlasím. Historie, budeli objektivní, bude muset pøiznat, e jsme nebyli jen køiáky
z doby husitské, nebo kdy jsme poznali svùj omyl, vzepøeli
jsme se. Snad ne dost dobøe, snad ne dost energicky
a prozøetelnì. Druhý vojenský sjezd a Gornostaj, myslím, zachránily nai èest...
Praví sjezd? Gornostaj?
Ano. O Gornostaji budeme musit doma i celému svìtu mnoho vyprávìt!
Na lodi není mono spát. Je tam zima. Stará japonská loï
není zaøízena pro vojenské transporty. Vojáci tráví radìji poslední noc v restauracích, barech nebo u dìvèat.
Blízko pøístavu je malá chata, z jejího komínu se kouøí. Nìkolik dobrovolcù dostalo nápad, aby se v ní ohøáli. Dlouho tluèou na dveøe, které se koneènì neochotnì otvírají. Ukazuje
se, e chatrè je vlastnì ubohá bouda, v ní starý dìlník ohøívá
vodu na èaj pøístavním dìlníkùm. Dobrovolci se chtìjí dát
se starcem do øeèi, ale ten je skoupý na kadé slovo. Nakonec se vak pøece rozhovoøil:
Vy, Èechoslováci, jste nám nepøinesli tìstí. Mìli jste u
dávno odjet a byl by býval na Sibiøi pokoj. Za Gajdova pøevratu zabili mi Japonci bratra a syna, ivitele. Nechybìlo mnoho, a i mne by byli vai zabili...

Máte pravdu, dìdeèku, mysli si dobrovolci, mnoho tìstí
jsme dìlníkùm na Sibiøi nepøinesli...
Mrzne. I moøe je potaeno ledovým povlakem nìkolik centimetrù silným. Japonská loï s nákladem nìkolika set dobrovolcù se brzy vydá na dalekou plavbu.
Na loï vystupuje jakýsi zástupce evakuaèního úøadu. Má
nádherný koich a drahou papachu. Je hladce vyholen, jeho
tuèné tváøe upomínají na èerstvì opaøené prasátko. Vykládá
toté, co vykládal pøedevèírem poslednímu transportu a co
bude tým prsním tónem vykládat zítra pøítímu transportu. Co
vykládá, není ani dojímavé, ani chytré, ani zajímavé, jen nekoneènì dlouhé. Dìlá dojem sekretáøe pohøebního bratrstva.
Pak hraje hudba národní hymnu. To je okamik opravdového pohnutí.
Zazní lodní siréna, její ostrý a øezavý zvuk se odráí od vladivostockých strání.
U se roztoèil lodní roub. Loï se chvìje a dává
se do pohybu.
Vichni jsou na palubì. Zraky mají upøeny na Vladivostok
i na sopky, ènìjící za ním k nebesùm. O nìco na sever je sráz
Gornostaje.
Proèaj, Rossija! praví kdosi pohnutì.
Vyjádøil tím, co vichni cítili. Vichni myslili na Rusko. Sbohem, Rusko!
Dlouhý film vzpomínek na nìkolik let pobytu v této zemi rychle probíhal pøed zraky dobrovolcù. Rusko mìli vichni rádi.
Na nì nelze zapomenout!
Proèaj, Rossija!
Nìkterým se derou do oèí slzy.
Proèaj, Rossija!

Prosti!
Odpus!

