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Fotografie na roz|oučenouz irkutského nádražíz 24. Íijna 1920, pÍi pozornějšímpohledu prozrazuje na tviíŤirotmistra Jaroslava Haška stejnějako na tváŤích
jeho spolupracovníkrize štábu5. armády zklamánía zármutek.
19. Ťíjna1920 totiŽ byly Haškovi a burjatskémuučitelia pŤekladateliInnokentiji Tunuchanovovi, kteŤípiipravili 1. kongres revolučníchbezpartijních
Burjatri v lrkutsku, náhle odejmuty všechnyjejich funkce v politickémoddělení 5. armády: Protože ,,v zale zasedanija net p|akatov i portretov voždej revoljuciji..? Kromě toho bylo v části5. armády' kde Hašekprisobil,slyšetheslo ,,Da
zdravstvujetmirovaja socialnaja revoljucija!...3PŤipomína|oto pŤeceprivodní
Leninovy a Trockéhocíle, stejnějako cíle do ofsajdu zat|ačenych
lev ch sociálních revolucionáŤŮa anarchistti,kteŤítoužili po demokratickéričastivšech
stran a občansk1/ch
proletariátu
organizacína moci sovět - a ne po ,,diktatuŤe
a ,,proletáÍské
světovérevoluci.. bolševiktia jejich Kominterny v Kremlu' po
diktatuňejednéstrany a,,komisaroděrŽaví,,.
Co natolik svéh|avého
tedy mohl vykonávat Jaroslav RomanovičGašek (od
zimy do léta l9l8 spolubojovníkanarchistria lev;ich sociálníchrevolucionáŤri
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Srovnávací práce k Haškovu skazu Ve|ké nedorozumění z rinora |92| a ke kapito|e S rudlmi kovboji v zemi
Čingischánově Z románu Dobrotlruž.sn,íhumoristl Jamskuu Hušku llius Švejkuv Ťíšicar u komisaítl.

;
ď

Číslovaná irkutská skupinová fotografie se sedÍcímHaškem v unifonně a s rudou hvězdou na čepici sloužila
jako osnova mého vlkladu (Gan |98?: 437_50I Za Haškem stojí čínsk! civi|ista a jeho intimní piíte| Čen
Čang.chaj alias Vářa Čang' ko|em spolupracovníci ze štábu5. armády v lrkutsku (stejnějako rud/ setr u Haš-

!

kovlch nohou).
Srov. Sanžiev |986: |23_26'
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na Ukrajině, v Moskvě a na Volze)ona sklonku létaa na podzim |92O u Bajkalu a mezi ristímmohutnéŤekySe|engy a Mongolskem? Hrozilo snad, žejeho
iniciativa narušísuverenitu,,Da|hevostočnoj
respub|iky..?Ta byta jako prosovětská nárazníková zÓna za|oženana Leninúv návrh a diplomaticky uznána
l4. května 1920; rozprostíra|ase podélňeky Se|engyk Mongolsku a zbavila se
vlivu Čířanrj.Pro Japonce' SunjatsenovuČínuna jihu stejnÉ
jako pro pekingská okupační
vojska v Mongolsku po l4. květnu l920 platilo:
V respublikejesťnarodno-revoljucionnaja
armija,no net krasnojarmiji [...]
V nejo (DVR) ne|zjavmešivatsja
vooružennymsilam drugichgosudarstv.s
A netoužilvlastně Jaros|avHašek se svlm čínsk;ím
pŤítelema pŤekladatelem
Vářou Čangem(na irkutskéskupinovéfotografii jako civilista stojícíza Haškem) spíšepo ,,sociálnírevo|uci..v Tung-fang kung-šu (Komuně Vlchcldu)
v Číněnežpo bolševickém,,proletáŤství..?6
Nejprve ale musel projít(s 5. Rudou
armádouz lrkutska) Dálněvlchodní republikou od Bajkalu k rusko-mongolskému pohraničnímu
městu Kjachta a osvoboditMongolsko od pekingsk ch Čiřan . To všaknásledněmohlo vyvolat diplomaticky konÍliktmezi Japonskem,Pe.
kingem, Moskvou, popĚ.se Sunjatsenemv Šanghaji.
Tak tedy k Haškově posledníasijskésvětově revolučníšvejkiáděcestou od
Bajkalu do Mongolska a do Číny_ a to konspirativně!7
'

K t o m u s r o v .G a n 1 9 8 9 : 4 5 - 1 3 1 .

'

Persic 1962:33-34.

.,

Podle Krcibicha ( | 963) a olbrachta s Ančíkem ( I9.53)' Česk/ spisovate| lvan o|bracht byl v červnu l920 hos.
tem lI. kongresu Konunistické internacioná|y v Moskvě. Kare| Kreibich by| v ČsR piedseclou Něnrccké komunistické strany. oba si vzpomněli, že Hašek chtěl po vá|ce v ČSR svého ŠvejkapÍivéstdo Číny.Haškovy
snahy dtrstatse od Bajkalu pŤesMongo|sko do Čínymě|y vysvět|itč|ánky,kteréHašekzveieiĎova|od létado
podzimu l 920 v čínskémčasopisu 7irng.lirng kung-štt(Kornuna V cho<lu),kterf vycházel u .5' rmády v Ir.
kutsku a redigoval ho Hašek se sv}im čínskfm pŤíte|ema pŤekladate|emČen Čang.chajem alias Várjou Čan.
gem' Bohuže| tento čínskyčasopisstejně tak jako burjatsky Ur (Ranní červánky) ze záÍí|92o není zazname.
nán v bib|iograÍii,neboťtyto časopisynejsou uloŽeny ani v |rkutsku,ani v U|an-Ude (kdejsern se na to ptal
v Muzeu bur.|atské|iteratury v roce l99| ). ani v archivech v Petrohradě a v Moskvě.

'

Jak bylo Mongolsko v |etech |920-|92| infi|trováno a dobyto z lrkutska a z ',neutrá|ní,.',DalnevostočnojRes.
pub|iky..' se lze dozvědět. kromě od Sorokovikova, také z publikace Br evtje sotlruž.estvotrutljaščichsjuzcr
rul)ežn\,cllsnan s nanltluni soyetsktlj Rosii l9l7-l92.i (viz Bojevoje sodružestvo l9.57: 390), kde jsou citovány rozktlzy V K. B|juchera lz instrukciji Voennogo Soveta NaÍodno.Revoljucionnoj armii i flota vojskam
Dalhevostočnoj Respub|iky o porjadke vvoda vojsk na territoriju Mongolii dlja |ikvidacii band Ungerna ze zi.
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o

Damdiny Siichbátar, nar.
Pudovkinova mystifikace z roku |929 v černobí|émťt|tlluPttonok Čingiz'-chunu,
',pannlongolské revolu.
vypuknutí
Po
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hoprototypStrašlipka)'Porocel920bylsiichbáÍariakozakladateIMongolskélidovérepublikyos|avován.
v Mongo|skrt se potéstal .,marxista..ChorlogínČojbal.
stutino'yn' mísrodrŽícírn
;J;;;;;;i;'iau"n.

my |920.|92|. K Bljucherově konspirativní'.světověrevo|uční,.činnosti
potév Číněsrov. Persic l962, Ši.
rendyb 1971, Heinzig 1978 a Bljucher 1984.
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armádouz lrkutska) Dálněvlchodní republikou od Bajkalu k rusko-mongolskému pohraničnímu
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Tak tedy k Haškově posledníasijskésvětově revolučníšvejkiáděcestou od
Bajkalu do Mongolska a do Číny_ a to konspirativně!7
'

K t o m u s r o v .G a n 1 9 8 9 : 4 5 - 1 3 1 .

'

Persic 1962:33-34.

.,
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v Muzeu buriatské |iteratury v roce l99 | ). ani v archivecb v Petrohradě a v Moskvě.
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Jak bylo Mongolsko v |etech |920-|92| infi|trováno a dobyto z lrkutska a z ,,neutrá|ní..',DalnevostočnojRes.
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Dalhevosočnoj Respub|iky o porjadke vvoda vojsk na territoriju Mongolii dlja |ikvidacii band Ungerna ze zi.
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v Mongo|skrt se potéstal .,marxista..ChorlogínČojbal.
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ní armádou v talismanu zavěšeném
na ňetízkuna krku' Dopis, podepsanypoloslep]/mbogdgegénemv Urze 25. července|92O a opatrenyj"t.,o
p"eeti, ousahoval plnou moc pro zahájeniosvobozovacíhotaŽenído Uigy:
V pisme govorilos, čtoBogdo-Gegen preterpevajetot kitajskich
okkupacionnych vlastej unizite|hyepritesnenija,čto suščestvujei
mnogo opasnostejdlja želtojvery i dlja starinnychmongolškichobyčajevl traaicU.
Pismo zakončivaloszajavlenijem o želaniji mongolov-obrazovať
samostojatelhojegosudarstvo,vozvesti Bogdo-Gegena chanom' vručivjemu upravlenije cerkovju i gosudarstvom,i prosboj učesé
bezvychodnoje
položenijei okazaépomoščmongolam.l'
Zatimco velitel 5. armády Tuchačevskijna pŤíkazKominterny Za točíse
sv mi
e|itnímijednotkami na Varšavua dobude Polsko - Sorokovikov měl do
tédoby
se zbytkem 5. armády z lrkutska provéstrispěšnouinÍlltraciMongolska
s ..rudou dobytčíexpedicí..,čítající
400 muŽrj.U mongolsk ch pastevcí měli obstarat levněji nežkonkurencedobytek pro irkutskou gubernii a hnát ho podél
Selengy k Bajkalu.
,,Úplatky..,s jejichž pomocí mě|i získávatu Mongo|ri sympatie pro Sověty
na sever od Bajkalu, si mohl Sorokovikov dovolit pŤedevším
díky částicarského pokladu z 29 Pu||manovychvagon na transsibiňské
magistrále' Tento poklad zanechaly československé
legie v zimě l920 anarchist.]. ," Stěpno-Bardžejsképartyzánskérepubliky, která se oddělila od bolševikťl.
Tím si měli Čechoslováci (mnozí s pruty z|aÍav tornách) vykoupit volnou cestu do Vladivostoku:
The 6* (czech) regiment reported that the insurgentsat Nishne Udinsk
had demanded(among other things) that Koltchak should resign:that the
Gold Reserve and the Admira|'sarmouredtrain should be hanáed over to
them [...]These simple f'ellowscame in the expectationthat the gold was
to be weighed in their presence:when it was explained to them ihat such
a process would take more than two months to complete, and that there
were in any case no scalesavailable,they peeredsagely at a few ingots taken from one of the twenty nine waggons and went back, wondering,
throughthe silent frozen darknessinto the little town.12

..Píítelianarchistti..a komisaŤi5. Rudéarmády JaroslavuGaškovi se pak podaSofie Gončarské
a madbrskéhointernacioŤiloto, žev doprovodusvénadŤízené
jednání s veliteli anarpartyzánŮm,
vedl
patŤil
k
Za|ky,
ktery
nalisty Mátého
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a carsk1ipoKravčenkem
a
E.
M.
Ščetininem
inženlrem
A.
D.
chistické
poté
Sopokladu
Haškova
nadŤízená
odjeli
větší
částí
carského
klad pŤevzali.s
Moskvy
do
Máté
Zalka
slavnostně
fle Gončarskáa maďarsk! internacionalista
(kvú|iLeninovlm 50. narozeninámv dubnu a financování2. kongresuInternapŤesVaršavudo Němec.
oionály a světově revolučníhotaženíTuchačevského
jejich
pro
činnostjen částcarka)''] RevolucionáŤrimv Irkutsku pÍitomzústala
pro svoji ,,dobytčí
počátkem
1920
roku
skéhopokladu. Sorokovikov měl tedy
rublri, 80 pudri
zlatych
expedici..do Mongolska ,,z irkutskébanky 3 524 778
zbožíaj, zboŽí,,'
čaj,spotŤební
stÍíbra,
SoroMongolťrprostňednictvím
K největšímrispěchrimspojen1/ms inÍ.iltrací
lirevoluční
ilegální
pa
ilo
za|oŽení
expedice..
kovikovy ,'dobytčí
',Mongolské
_
zajistiokupantri
slídících
čínsk1/ch
dovéstrany..v Urze' která si uprostŤed
mongolskémubuddhovi a vládci:
k bogdgegénovi,nejvyššímu
la pŤístup
Finaly on 25 July, 1920,O. Jam'yan, accompaniedby the Da Lama Puntsagdorj,had an audiencewith the Bogd, who placed his seal on the letter
preparedby the Party [...]The Mongol standardhistory gives the impression that the Bogd placed his seal on the Party's Letter immediately after
he had done the same with lettersof requestto Japan and Amerika.'o
Sotva unikl Damdiny Siichbátar,ktery patÍi|jiŽ od dob svéhodětstvístráveného u pastevc svéhootce a za vojenskéslužbyu panmongolskéhovŮdce a hrdiny první tŤídyMagsarj ava mezi nejlepšíjezdce, s bogdgegénoq/m dopisem
z|Jrgy k ruskémupohraničnímuměstu Kjachta a k ŤeceSelenze, pÍekaziliČí|idovéstranya naňídilibogdgegénoĎanév Urze spiknutíMongo|skérevo|uční
vi domácí vézení:
Damdindstiren and Magsarjav were arrested in early August, and two
days later the Chinese proceededto arrestmembersof the People's Party.
It is said thatJam'yan, undertorture,revealedthe secretmission of the seven delegatesto Russia [...]On the l5'hof the last month of autumn,at two
o'clock. the Head of the Gamin (Chinese)Yamen, Sambuu,accompanied
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ní armádou v talismanu zavěšeném
na ňetízkuna krku. Dopis, podepsan;/poloslep m bogdgegénemv lJrze 25. července|92o a opatňen)ijeho plčetí,obsahoval plnou moc pro zahájeniosvobozovacíhotaženído Urgy:
V pisme govorilos, čtoBogdo-Gegen preterpevajetot kitajskich okkupa.
cionnych v|astej unizitelhye pritesnenija,čto suščestvujet
mnogo opasnostejdlja želtojvery i dlja starinnychmongol'skichobyčajevi tradicij.
Pismo zakončivaloszajav|enijemo želaniji mongolov obrazovaťsamostojatelhojegosudarstvo,vozvesti Bogdo-Gegena chanom, vručivjemu upravlenije cerkovju i gosudarstvom,i prosboj učesťbezvychodnoje
položenijei okazaťpornoščmongolam.l.
Zatímcovelitel 5. armády Tuchačevskijna pŤíkazKominterny za točíse sv]/mi
e|itnímijednotkami na Varšavua dobude Po|sko _ Sorokovikov měl do tédoby
se zbytkem 5' armády z Irkutska provést spěšnouinÍiltraciMongolska s ,,rudou dobytčíexpedicí..,čítající
400 mužrj'U mongolsk]ichpastevcriměli obstarat levněji neŽ konkurencedobytek pro irkutskou gubernii a hnát ho podélSelengy k Bajkalu.
,,Up|atky..,s jejichž pomocí měli získávatu Mongo|Ů sympatie pro Sověty
na sever od Bajkalu, si mohl Sorokovikov dovo|it pŤedevším
díky částicarského pokladu z 29 Pu||manovfch vagon na transsibiŤské
magistrále.Tento pok|ad zanechaly československé
legie v zimě l920 anarchist m ze Stěpno-BardŽejskqpartyzánskérepubliky, která se oddělila od bolševikrj.Tím si měli Čechoslováci (mnozí s pruty z|ata v tornách) vykoupit volnou cestu do Vladivostoku:
The 6Ů (Czech) regiment reported that the insurgentsat Nishne Udinsk
had demanded(among other things) that Koltchak should resign:rhat the
Gold Reserve and the Admiral's armouredtrain should be handedover ro
them [...]These simple fellows came in the expectationthat the gold was
to be weighed in their presence:when it was explained to them that such
a process would take more than two months to complete, and that there
were in any case no scalesavailable,they peeredsagely at a few ingots taken from one of the twenty nine waggons and went back, wondering,
through the silent frozen darknessinto the little town.12
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Finaly on 25 July, 1,920,O. Jam'yan, accompaniedby the Da Lama Puntsagdorj,had an audiencewith the Bogd, who placed his seal on the letter
preparedby the Party [...]The Mongol standardhistory gives the impression that the Bogd placed his seal on the Party's Letter immediately after
he had done the same with lettersof requestto Japan and Amerika''o
Sotva unikl Damdiny Stichbátar,kter:/patŤiljižod dob svéhodětstvístráveného u pastevc svéhootce a za vojenskéslužbyu panmongolskéhovúdcea hrdiny první tÍídyMagsarj ava mezi nej|epšíjezdce,s bogdgegénoqimdopisem
z|Jrgy k ruskémupoh.aničnímuměstu Kjachta a k ŤeceSelenze,pÍekaziliČí.
lidovéstranya naÍídilibogdgegénořané v Urze spiknutíMongolské revo|uční
vi domácí vězeni..
DamdindsÚren and Magsarjav were arrested in early August, and two
days later the chinese proceededto arrestmembersof the People's Party.
It is said thatJam'yan, under torture,revealedthe secretmission of the seven delegatesto Russia t...1on the l5,hof the last month of autumn,at two
o'clock.ihe Head of the Gamin (Chinese)Yamen, Sambuu,accompanied
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by troops, went to the Tsagaan SÚm (White Temple) on the River, seized
the Bogd, brought him to the Genera|s Headquartes,and detained him
[...]The chinese derainedBogd, suspectingthat he already had secretly
contactedUngern and would continue this contact.Then Bogd was detained for 50 days under a kind of housearrest[...]when sambuu became
the ChieÍ, he promtly reportedto Peking requestingtroops to repressand
hold North Mongolia, whereupon the peking Government despatched
30 000 troops.15

tl

Rudo-žlutákatastroÍav ÍJrzeroku |920 však zapŤíčinila
takénáh|ou proměnu
světově revo|učních
priorit Kominterny.V srpnu' v rámci bombastick ch os|av
u pňíležitosti
2. kongresuKomunistickéinternacionályv Petrohraděa v Moskvě' měl vrchní ve|ite|elitníchjednotek 5. armády Tuchačevskij(na Leninriv
a Trockéhorozkaz, ačkolitaženínebylo dobňezajištěno)dobyt Varšavu tokem
a zmocnit se Německa jako pĚedmostípro světovourevoluci v Evropě! Což polská Pilsudskéhoarmáda pŤedVaršavoua polštísedláci ze zá|ohy,častoozbrojeni jen vidlemi a kosami' v polovině srpna l920 zmaÍi|i.
UprostÍedsvětověrevo|uční
kocoviny v Kremlu vysla| náhle Josif DŽugašvili
- sta|in mimoŤádn!vlak (s prostitutkami,podivíny
a s|avn;/nrinovináŤijako Johnem Reedem na palubě)do Baku.l.'stalintu počátkemzáŤív Divadle opery zahájil světově revo|učníkongres asijsk;Íchnárodrj' kter]i uvedl do Života,,Internacionálu v!chodu... Kominternabyla vzhledem k bakuskéiniciativě postavenapÍed
otázku: Kdo se jako prvníprotlačínejhloubějido ž|uté
Asie _ světověrevoluční
fronta..
pod
,,turkestánská
komandem z Frunze pŤesAÍghánistán k Perskémuzálivu, nebo 5. armáda irkutskéhoristÍedíKominterny pŤesMongolsko?
Neporažen zbytek 5. armády v Irkutsku spo|u s ruclo-Žlut]imiburjatsklmi
jezdci SÚchbátarov:imi vyrazi| z Bajkalu k osvobozeníMongolska a pŤedešet
v Urze bělogvardějskéRusy barona a buddhisty von Ungern-Sternberga.
Sorokovikov totižobdrže|v záYí|92O od svlch ',naháněčrj
dobytka..zÍJrgy
v obrannéma osvětovémštábu5. armády následujícíšifrovan! te|egram:
,'ToVAR DEŠEVEJET. ToRoPITEs,
UBYTOK."
CoŽ Čojba|sanv Irkutsku dešiÍiovaltakto:
'' Onon 1976:129.
'.' PodleDrabkinové
1968:|7_23'
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)P)ZDAJETE

- PoNESETE

''SILA oKKUPACIoNNoJ ARMII UPALA. NUŽNo ToRoPIŤsJA,
Črosy NE UPUSTIŤMoMENT...''
Místo aby bez odkladú zarltočilona Čířany okupujícíMongo|sko, pŤinutilo
aby nejprve prodiskuKominterny v Irkutsku mongolskérevolucionáŤe,
ristŤedí
stranickli
novy/
tovali
Program:
Some said, that since we already had the documentwith the Bogda's seal,
there was no need fbr a document with Party's seal. There was a dispute
betweenthese two diverying views. [...]the two groops would not speak
to each other,or even wa|k on the street(oťlrkutsk) together[...]The contens of this declaration,written troughthe direct urging of Sukebatur,proposed in a remarkableway a policy for the Mongol People's Revolutionary Party Íbrthe immediatepresentand the Í.uture.
We men of the People's Party, having received great help from Russia in the name of the People's Party, and having Íbrmally concluded
friendship with the elected (Russian) oÍficials,after having made use of
their military strengthto obtain autonomy will elevate the Hutukhtu
(Bogda) to be a sovereign with limited po"r/er.Relying on their (the Russian's) power, we shall use the method of destroying most of the hereditary aristocracy. When we have entirely escaped fiom the hands of
others,simultaneouslywith obtainingthe power in our own country,we
shall Íbllowwith all our strengththe road of giving to one and all a culture which will include foreign civilisation and especiallythe rights of
the people.rs
U vzniku tohoto SÚchbátarovamongolskéhostranickéhodokumentubyl pÍítomen takéJaroslav Hašek:
J. Gašek byl načatnikominternaciona|hogootdelenija politodela armii
[...]Dlja menja soveršennoby|o jasno Iišodno, čtozdes, u JaroslavaGa.
šeka,mongol'skijetovariščitak ili inačetakŽeučilisi gotovilis k bojevym
revoljucijonnymdelam v Mongolii. "'
Sorokovikov1965:38.
l:ttimore 1955:lzl0-41.
(1965:36).
Kuzjan1960.CitujepodleSorokovikova
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by troops, went to the TsagaanSÚm (White Temple) on the River, seized
the Bogd, brought him to the General's Headquartes,and detained him
[...]The Chinese derainedBogd, suspectingthat he already had secretly
contactedungern and would continue this contact.Then Bogd was detained for 50 days under a kind of housearrest[...]when sambuu became
the ChieÍ, he promtly reportedto Peking requestingtroops to repressand
hold North Mongolia, whereupon the peking Government despatched
30 000 troops.rs
Rudo-Žlutá katastrofav lJrze roku |920 však zapŤíčinila
takénáhlou proměnu
světově revo|učních
priorit Korninterny.V srpnu' v rámci bombastickychoslav
u pŤíležitosti
2. kongresuKomunistickéinternacioná|yv Petrohraděa v Mosk.
vě' měl vrchní velitel elitníchjednotek 5. armády Tuchačevskij(na Lenin v
a Trockéhorozkaz, ačko|itaženínebylo dobÍezajištěno)doblt Varšavu tokem
a zmocnit se Německa jako pÍedmostípro světovourevoluci v Evropě! Což polská Pitsudskéhoarmáda pňedVaršavoua polštísed|áci ze zá|ohy,častoozbrojeni jen vidlemi a kosami,v po|oviněsrpna l920 zmaňili.
UprostĚedsvětověrevoluční
kocoviny v Krem|u vysla| náhle Josif DŽugašvili
- Stalin mimoňádnyvlak (s prostitutkami,podivíny
a slavn;ínrinovináňijako Johnem Reedem na palubě)do Baku.'.Sta|intu počátkemzáňív Divad|e opery zahá.
ji| světově revolučníkongres asijsk;fchnárod , kter1iuved| do života
,,Internacionálu vychodu... Kominterna byla vzhledem k bakuskéiniciativě postavenapŤed
otázku: Kdo se jako prvníprot|ačí
nejhloubějido žtuté
Asie _ světověrevoluční
Íionta..pod
,,turkestánská
komandemzFrunze pÍesAÍghánistánk Perskémuzá|ivu, nebo 5. armáda irkutskéhoristŤedí
Kominterny pňesMongo|sko?
NeporaŽen zbytek 5. armády v Irkutsku spolu s rudo-žlut;imiburjatsk;/mi
1ezdci Siichbátarov]imi vyrazi| z Bajkalu k osvobozeníMongolska a pŤedešel
v Urze bělogvardějskéRusy baronaa buddhisty von Ungern-Sternberga'
Sorokovikov totižobdrŽelv záÍí 1920 od svlch ',naháněčťl
dobytka..z|Jrgy
v obrannéma osvětovémštábu5. armády následujícíšiÍiovan!telegram:
,,ToVAR DEŠEVEJET. ToRoPITEs.
UBYTOK."
CoŽ Čojbalsanv Irkutsku dešiÍiovaltakto:
'í onon |976:l29.
'.' PodleDrabkinové
|968:|7_23'
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)P)ZDAIETE

_ PoNESETE

,,SILA oKKUPAcIoNNoJ ARMII UPALA. NUŽNo ToRoPIŤsJA,
Črosy NE UPUSTIŤMoMENT...''
Místo aby bez odkladri zaritočilona ČíĎanyokupujícíMongolsko, pňinutilo
Kominterny v Irkutsku mongo|skérevolucionáŤe,aby nejprveprodiskuristŤedí
stranick;/Program:
novl/
tovali
Some said, that since we already had the documentwith the Bogda's seal,
there was no need for a document with Party's seal. There was a dispute
betweenthese two diverying views. [...]the two groops would not speak
to each other,or even walk on the street(of Irkutsk)together[...]The contens of this declaration,written troughthe direct urging of Sukebatur,proposed in a remarkableway a policy fbr the Mongol People's Revolutionary Party fbr the immediate presentand the f'uture.
We men of the People's Party, having reoeived great help Íiom Rus.
sia in the name of the People's Party, and having fbrmally concluded
friendship with the elected (Russian) offlcials, after having made use of
their military strength to obtain autonomy will elevate the Hutukhtu
(Bogda) to be a sovereign with limited power. Relying on their (the Russian's) power,we shall use the methodof destroyingmost of the hereditary aristocracy.When we have entirely escaped Íiom the hands of
others,simultaneouslywith obtainingthe power in our own country,we
shall Íbl|owwith all our Strengththe road of giving to one and all a culture which will include foreign civilisation and especially the rights of
the people.rt
U vzniku tohoto SÚchbátarovamongolskéhostranickéhodokumentubyl pŤítomen takéJaroslav Hašek:
J. Gašek by| načalhikominternacionalhogootdelenija politodela armii
t...]Dlja menja soveršennobylo jasno liš odno, čtozdes, u Jaros|avaGašeka,mongol'skijetovariščitak ili inačetakžeučilisi gotovilis k bojevym
revoljucijonnymdelam v Mongolii.ro
Sorokovikov1965:38.
Lartimore1955:140-41.
(1965:36)
Kuzjan1960.CitujepodteSorokovikova
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Kromě toho stál Hašek v Irkutsku u zrodu mongolskéhočasopisuMongolyn
Únen:
KdyŽ Unen slavil (l920) padesátlet svéhotrvání,našliv archivníchdokladech o tom Zmínkuv zápiscíchzakladateleMongo|ské|idovér.epubliky SÚchbátara' První čís|aMongolyn Unen (Mongolská pravda) vyšla
na podzim |920 v Irkutsku'Nu, a JaroslavHašektam by| v tédobě politickym komisaŤemRudé amády a radi| Si.ichbátarovia dalšímmongolsk]/msoudruh m, jak se noviny dě|ají.ZIrkutskase (Jnentajnědo.
pravova|do Mongolska, kde ti, kteŤíuměIi číst'ho piedčítaliv iurtách
Arat m.rt)
Mezitím,co lámova věštbaz poloviny Srpnao vysvobozeníbogdgegéna
z domácího vězenív Urze tikala v Irkutskujako časovanábomba,odhodlali se roztroušeníde|egátiMongo|ri k tomu' Že v záÍiodjeli nejprves bogdgegénovm dopisem
a pečetí
a se SÚchbátarov m stranickymprogramemdo Moskvy k Leninovi.
V Kremlu možnáještěnevědě|i,Že se generálporučík
von Ungern-Sternberg
se sv mi 800 bělogvardějsklmi kavaleristy vypravil z města Čita obsazeného
Japonci po transsibiŤské
magistrále do hlavního města Mongolska Urgy, aby
tam (v zájmu Japonska)porazil čínskouokupační
armádu.Co se však2.tijna
pŤihodilo,pochopil nadmíruunaven Lenin (po ztroskotánísrpnovéhosvětově
revolučníhotaženído Německa a Evropy pŤesVaršavua po smrti svéintimní
pňíte|kyně
InessyArmandové,která zemňelav záÍína choleru)jako šanci;chtěl
uzavÍítse Sunjatsenemnajihu a Pekingem na severuvzájemnoudohodu,kterou by čelil expanzi Japonc . V polovině ňíjnapŤrjelatedy čínskávojensko-diplomatickámise generá|aČangCuo-lina pŤesIrkutskdo Moskvy, aby Leninovi pÍedalapradávnou čínskoušavtia aby dohodla spo|ečn;i
postup proti Japonc m v Asii.2' Koncem Íijna |920 pak piedstavil vlbor pro zahraničnizáležitosti RsFsR prezidentu Čínskérepubliky sunjatsenovi návrh sovětsko-čínsk]1ich
obchodníchstyk ',?
DŤívenežby| Hašek7,Ííjnal920 jmenován v Irkutskunejvyšším
politickym
komisaŤemu štábu5. armády'musel věděto pokusu sblížitRSFSR s Čínou'Usiloval tedy o to, aby udě|a|všemoŽnépro mongolskéhorevolucionáÍeSiichbáta-

od Bajka|u,'raby osvobodil Mongoly od projaponsklch
ra v Irkutskua v1í'chodně
a
aby
moh|
z Urgy, spolu se svym čínsk1i
m pŤítelem
a pňekladabělogvardějcti
pokračovat
Vářou
dále
do
Do.
Čang-chajern
alias
Čangem'
Šanghaje?
Čen
telem
Sun|u,.?PŤeložení
tohotočínprovázen,,kitajskimpolkom vo glave s tovariščem
ského pluku z hlavního města Dálněvychodnírepubliky Verchne-Udinsk
(Ulan-Ude) do Irkutska v prili srpna |920 zaznamenalPersic; cituje takétajn!
soudruhaSun Fu: ,,$l . Komandirom
rozkaz 5. armádě z 29. 9 ' |920 k po<lpoí.e
po|ka
internacionalhogo
V
armii naznačajetsja
s 28 sendabrja
i vojenkomom
pluk pod veg(oda)
Fu...].
M
žeme
se
domnívat,
Že
tento
čínsky
tov.
Sun
s(ego)
jako
rezerva
Sun
Fua
moh|
byt
vyslán
k
Bajkalu
rudého
Čířana
,,Vostočdením
noj Krasnoj armii..]spro pozdějšísvětověrevolučnítaženído Urgy, a ne pro naSijchbátaraa jeho soudruh '
stávajícíosvobozovacítaŽeníŽluto-rudého
odvážn! jezdecSijchbátarby| sice'.jakojeho vrchnívelitelv panmongolské
vťrdcem;pro osvobozovar.evolucia hrdina první tÍídyMagsarjav' prvotŤídnírn
cí taŽeni do Urgy mu však u Bajkalu chyběla burjatsko-mongolskápěchota
a jízda|Hašek tedy rnobilizoval |3, jízdnídivizi a 26. dělostÍe|eckoudivizi
5. armády,kterépodle rozkazlJ2,,bylyrrasazenyu Burjatrijako pracovníarmáda
pŤižřov ch pracích'Dá|e za|oŽt|a redigoval s burjatskymučitelema pŤekladačasopisUr (Ranníčertelem InnokentijemTunuclranovemv lrkutsku burjatsk1/
vánky). Poslal podle rozkazu2,z l l. Ťíjnal920 instruktorasvéhomezinárodního odděleníDava Damdincyrenova,znamenitéhojczdce,kter;/byl krátce pŤedtímještěu 1. jizdnídivize na Kavkaze' aby vykonáva|nutnou,,po|iticko.osvětovoupráci..v rido|íSc|engy,kde měl dajněHašekblt již pŤedtím
se svou mladou ruskou ženouAlexandroua Tunuchanovem:
ProstŤednictvím
Tunuchanova se Hašek seznamova|se Životem Burjat
a Mongo| , mezi nimižvlastněŽil. Se svou manŽe|kouAlexandrouGavZpirsob..iaklnrlrnin v a potéSta|inť|v
čIovčkv h|arnínlnrčstěDáJněvlcbodnírepublikyVerchncjclťr|ežitější
toholomosne-Udinsk(dnesU|an-Ude).rninistrobranyV K' BIjuchet.doby| MtlngtlIskoz ..neutrá|ního..teritoria
kevskéhonárizníko\ého státu. Ize orlvo<litz BIjucherova rozkizu Iz instrukciji V<xnnogo Soveta Dalnevostočno.i
Respubliki o porjadke vvoda vojsk na tenittlri.juMongolii <J|ja|ikvidaciji band Ungerna a jin/ch rozkazŮ z roku
|92| futištěnoin:Bo.|evojesodruŽestvol957:25l): srov.ktomu Persic |9(l2.Širendyb|97|. Heinzig l978.
P e r s i c 1 9 6 2 :l 7 l .

G e m d e z a c yl n
97l: I
teninI978:432.
Pyn 1957:35.
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Kromě toho stál Hašek v Irkutsku u zrodu mongo|skéhočasopisuMongolyn
ii
unen'.
Když Unen s|avil (l920) padesátlet svéhotrvání,naš|iv archivníchdokladecho tom zmínkuv zápiscíchzak|adateleMongo|skélidovérepubliky SÚchbátara. První čis|aMongolyn Unen (Mongo|ská pravda) vyšla
na podzim |920 v Irkutsku.Nu, a JaroslavHašektam byl v tédobě politick1imkomisaĚemRudé amády a radil Stichbátarovia dalšímmongolsk;ímsoudruh m, jak se noviny dě|ají.Z Irkutska se (Jnen tajně c|o.
pravovaldo Mongolska, kde ti' kteŤíumě|i číst,ho pŤedčítali
v jurtách
Arat m.:"
Mezitím,co lámova věštbaz poloviny srpnao vysvobozeníbogdgegéna
z domácího vězenív Urze tikala v Irkutskujako časovanábomba,odhodlali Se roztroušeníde|egátiMongolri k tomu,Že v záÍíodje|inejprves bogdgegénovm dopisem
a pečetí
a se SÚchbátarovymstranickymprogramemdo Moskvy k Leninovi.
V Klemlu možnáještěnevěděli,Že se generálporučík
von Ungern-Sternberg
se sv mi 800 bělogvardějskymikavaleristy vypravil z města Čita obsazeného
Japonci po transsibiĚskémagistrále do h|avníhoměsta Mongolska Urgy, aby
tam (v zájmu Japonska) porazil čínskouokupačníarmádu. Co se však 2. Ííjna
pŤihodi|o,pochopil nadmíruunaveny Lenin (po ztroskotánísrpnovéhosvětově
revolučníhotaženido Německa a Evropy pĚesVaršavua po smrti svéintimní
pŤítelkyně
InessyArmandové,která zemňelav záÍína cho|eru)jako šanci;chtěl
uzavÍiÍse Sunjatsenemna jihu a Pekingem na severu vzájemnou dohodu, kterou by čelil expanzi Japonc ' V polovině ŤíjnapŤijelatedy čínskávojensko-diplomatická mise generála ČangCuo-lina pŤesIrkutsk do Moskvy, aby Leninovi pňedalapradávnou čínskoušavlia aby dohodla spo|ečn]i
postup proti Japonc m v Asii.'' Koncem iíjna |920 pak pŤedstavilv]/borpro zahraničn
Í zá|eŽitosti RsFsR prczidentu Čínskérepub|iky Sunjatsenovi návrh sovětsko-čínskych
obchodníchstykŮ.,:
DŤívenežbyl Hašek7. Ťíjnal920 jmenován v Irkutskunejvyšším
politick]lim
komisaŤemu štábu5' armády,musel věděto pokususbtížitRSFSR s Čínou.Usilova| tedy o to' aby udělal vše možnépro mongo|ského
revolucionáieSiichbáta-

ra v Irkutskua v1/chodněod Bajka|u,.]aby osvobodil Mongoly od projaponsk1ich
a pŤekladabělogvardějcri_ a aby moh| z Urgy, spolu se sv m čínsklmpŤíte|em
pokračovat
alias
Vářou
dále
do
DoČang-chajern
Čangem,
Šanghaje?
Čen
telem
Sun|!..? PŤeložení
tohotočínprovázen,,kitajskimpolkom vo g|aves tovariščem
ského pluku z hlavního města Dá|něv1ichodnírepubliky Verchne-Udinsk
(Ulan-Ude) do Ir.kutskav prili srpna |920 zaznamenalPersic; cituje takétajny
s oe u d r u h aS u n F u : , , $ l . K o m a n d i r o m
r o z k a z 5 ' a r m á d ěz 2 9 ' 9 . l 9 2 0 k p o < l p o Ť
polka
internacionalhogo
V
armii naznačajetsja
s 28 sentjabrja
i vojenkomom
pluk pod veg(oda)
Fu...r.
M
žeme
se
domnívat,
že
tento
čínsk!
tov.
Sun
s(ego)
jako
vyslán
rezerva
Sun
Fua
mohl
byt
k
Bajka|u
rudého
ČíĎana
,,Vostočdením
taženído Urgy, a ne pro nanoj Krasnoj armii.,]spro pozdějšísvětověrevo|uční
Stichbátaraa jeho soudruhťr.
stávajícíosvobozovacítaŽenížluto-rudého
odváŽnjjezdec SÚchbátarbyl sice,jako jeho vrchnívelite|v panmongolské
pro osvobozovavťrdcen-r;
revoluci a hrdina první tŤídyMagsarjav' prvotŤídnírn
cí taŽenído Urgy mu však u Bajkalu clrybě|a burjatsko.mongolskápěchota
a jízda! Hašek tedy mobilizoval |3. jízdnídivizi a 26' dělostŤeleckoudivizi
5. armácly,kterépodle rozkazu1,,bylynasazenyu Burjatrijako pracovníarmáda
pŤiŽřovch pracích.Dá|e za|oŽi|a r.edigova1
s burjatsk1i
m učitelema pŤekladatelem InnokentijemTunuchanovemv Irkutsku burjatskyčasopisUr (Ranníčervánky). Poslal podle rozkazu1,z | |. Ťíjnal920 instruktorasvéhomezinárodníjczdce, ktery byl krátce pÍedho odděleníDava Darndincyrenova,znamcnitélro
tímještěu 7. jizdttídivize na Kavkaze. aby vykorrávalnutnou ,,politicko.osvějiž pŤedtím
tovoupráci..v dolíSelengy,kde měl dajněHašekb1yt
se svou m|adou ruskouženouAlexandroua Tunuchanovem:
ProstŤednictvím
Tunuchanovase Hašekseznamovalse ŽivotemBur1at
a Monsol . mezi nimižv|astněžil' Se svou manželkouA|exandrouGavrepub|ikyVerch.
Zptisob..jak;/nr
č|ovčkv hlavnímměstě Dí|něv1/chodní
lrnin v a potéSta|in v neidŮležitěiší
tohotomosne-Udinsk(dnesUIan.Ude).nlinisrrtlbranyV K. Bljuchcl dobyI Mongtl|skoz ..neutrá|ního..teritoria
kevskéhoníriuníko\,éhoslátu. lze odvtr<litz Bljuclrerova rtlzkizu lz instrukciji Vtrnntlgo Soveta Dalnevostďnoi
Respubliki o porjadkevvoda vojsk na tenitoriju Mongolii dlja likvidaciji band Ungernaajinych rozku z roku
|92l (otišrěnoin: BoievojesodruŽestvo|957: 25| ): srov' k tornu Persic |9(l2.Sirendyb l971. Heinzig |978'
P e r s i c 1 9 6 2 :l 7 l .

G e m d e z a c yl n
97l: I
k n i n 1 9 7 84: 3 2 .
Pyn 1957:3.5.
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rilovnou podnikal cesty do okolí až k mongolsk1/mhranicím; zna|i pr!
kaj kolem Bajka|u, oko|íUlan Ude, Kjachty (u rusko-mongolskychhranic), kde navštěvovaliobydlíprost1/chkočovníkŮajezdili na ma| ch stepníchkonících.,E

světovou revo|ucí..v Čechácha otevÍítmu
chránit pŤedhrozící,,proletáŤskou
(Komuny Vfchodu) v Asii?
kung-šu..
vysněné
do
,,Tung-fang
cestu
Krátce pŤedsvou Smrtíkoncem roku |965 iek|a Haškovaruská ženaA|exandra o jeho vnitÍníchpohnutkáchna Bajkale toto:

|7.Íijna l920 konečnězahájil Hašek s Tunuchanoveml. kongresbezpartijních
Burjatri v Irkutsku, kde se hovoňilo pouze burjatsky a kde chyběly plakáty a portrétyvtidctirevoluce!Byl to všakskutečn!d vod, pročbyli Hašeks Tunuchano.
vem uprostňedkongresu l9. Ííjnazbaveni všechfunkcíu štábu5. armády? o tom
Sorokovikov ponrlče|;zjeho zprávy o kongresusi všaklze mnohédomyslet:

ZpriV Irkutsku začina|Jaroslav po mnoha měsícíchchodit zachmuŤen1/.
sobila to zpráva,že i on má jet domri [...]Ale čímvíc nad tím uvaŽoval,
myšlence,Žeby v Československumohla blt
tím se stával nedrivěňivější
stejná revolucejako v Rusku..'
Proto tedy onen Zármuteka zklamání na tváňirotmistraJaroslavaHaška a jeho
ze štábu5. armády na pamětnífotograÍiize24.Ííjna |920 na
spo|upracovníkri
irkutskémnádraŽí.

Sjezd trudjadščichsjaburjat Irkutskoj gubernii i Sovetskogo Zabajkatja
prinjal rešenije,v kotoromgovorilos,čto,,nachodjaščijesja
na teritoriiSovetskoj Rosii i DVR burjatskije massy dolŽny prijti na pomoščnarodu
Mongolii.. [...] Suche-Bator i Čojbalsanposeščalištab5-j Armii, znakomilis s jego rabotoj, znakomili rabotnikov štabas osobennosdamimongolskogo placdar.ma.oni zachodili v informotdelenijerazvedotdela,čto.
by izučiťopyt Krasnoj armii v razvedyvatelhojrabote,uslyšaťvojennuju
informaciju. [...]Istoričeskaja
missija de|egaciiMongol'skoj narodnojpartii v Sovetskuju Rossiju byla vypolnena. Komitet upolnomočennych
Mongoťskojnarodnojpartii prinjal rešenie:centr dejatelhostipartii perenesti iz Urgy v rajon Kjachty.,,

2.
u Kominternyopustil 26. listopadu 1920
Po tajném,,světověrevolučním..ško|ení
Jaroslav Hašek se svou mladou ruskou ženouAlexandrou Gavrilovnou LvoMoskvou-Haškovou(která se měla vydávat za ,,kněžnuAlexandru Lvovou..)32
vu.rrPro svoji konspirativníčinnostv Praze by| Hašekčeskoslovenskym stŤepasem na jmédím Kominterny vybaven l600 švédsklmikorunami a Í.alešnfm
no Jusuf Šteid|:začátkemprosince se měl zričastnitprávě začinajíci,,proletráŤské
světovérevoluce..v Praze a v blízkémkladenskémuhelnémrevíru.
a vlakem) agentKominterny Ha.
Do Prahy pÍijel(lodíz Estonska do Štětína
šekse svou ,,kněžnou..l9. prosince - poté,kdy byl potlačenkomunistick;/puč
z počátkuprosince v Praze a na Kladně.
Tedy opět jeďna z katastroťrotmistra Haška, kteréshromáždilvlastnějako
Švejkovy,,dějiny lidskfch trampot.{av osudech dobréhovojdka Švejkaza svě-

MrjŽemepíedpok|ádat,Že se Hašekjako aktivníspoluorganizátorSiichbátarova
osvobozovacíhotaženíz Bajkalu do Mongolska mohl nadít,Že neunikne v;izvě
československého
ristí.edí
Kominterny v Moskvě, kterého vybralo ke konspirativní práci v Československu.Historik KŤížek30
cituje mj. telegramč, 4932 sibiŤskéhočeskoslovenského
tistí.edív omsku z 27.9. 1920, kter nďizoval
urychlen! návrat všechčeskos|ovenskfchkomunistúze SibiÍepŤesMoskvu do
Československa.Tento telegram pÍišeldo Irkutska teprve 6. Ťíjna- načežbyl
Hašekdalšíhodne jmenován zástupcem velitele politickéhooddělení5. armády! Šloo akt solidarity Ze Stranyvelitele politickéhoodděleníMojseje Vo|foviče(na irkutsképamětnífotografii z24.Íijna |920 č. |), kter! chtěl Haška za-

Lvová-Hašková l965'
A|exandra Lvová, s nížse Hašek oženi|, abyji moh| pÍivéstdo Československa. a zachránitji tím pÍed bolše.
viky, se měla vydávat za neteŤprvního ministerského pŤedsedyRuské ltderace kníŽeteG. J. Lvova.

Šíma
l966:238.

Podle Anketnj list 1959.

Sorokovikov1965:39-40

Elegantní, avšak nepŤesnÝněmeckÝ pÍeklad textu Die Abenteuer des bnpen Solt]u|enScltwťjltcrety Reinero.
vé z dvacát]'ch |et (Rowohlt t977) vlastně neurnožĎuje- pod|e všeho. co na konci 20' století víme o Haškovi
v Rusku -,,dekÓrlovat..Haškovy vfroky, kterése tyka|yjeho švejkiádv ruskéuniformě.

KÍížek
|957:294-3|0.
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rilovnou podnikal cesty do oko|í až k mongolsk1imhranicím;zna|i pry
kaj kolem Bajkalu, okolí Ulan Ude, Kjachty (u rusko.mongolsk1/ch
hranic), kde navštěvova]i
obydlíprost;fchkočovníkri
a jezdili na ma|;ichstep.
níchkonících.28

chránit pŤedhrozící ,,proletáŤskousvětovou revo|ucí..v Čechách a otevŤítmu
cestu do vysněné,,Tung-fangkung-šu..(Komuny Vfchodu) v Asii?
Krátce pícd svou smrtí koncem roku 1965 Íekla Haškovaruská ženaAlexandra o jeho vnitÍníchpohnutkách na Bajkale toto:

l7. ňíjnal920 konečnězahájil Hašek s Tunuchanoveml. kongresbezpartijních
Burjat v lrkutsku, kde se hovoŤilopouze burjatsky a kde chybě|y plakáty a por.
trétyvúdcrirevoluce! Byl to všakskutečn;idŮvod, pročbyli Hašek s Tunuchanovem uprostŤed
kongresul9. Ííjnazbaveni všechfunkoíu štábu5. armády? o tom
Sorokovikov pontlčel;zjeho zprávy o kongresusi všaklze mnohédomyslet:

V Irkutsku začinalJaroslavpo mnoha měsícíchchodit zachmuŤen. Zptisobila to zpráva,že i on má jet dom [...]Ale čímvíc nad tím uvažoval,
myšlence,Žeby v Československumohla blt
tím se stával nedúvěÍivější
stejná revolucejako v Rusku.3l
jeho
Proto tedy onen zármutek a zklamání na tváÍirotmistraJaroslavaHaškaa
ze štábu5. armády na pamětnífotografii ze24.Íijna |920 na
spo|upracovníkrj
irkutském nádraži.

Sjezd trudjadščichsjaburjat Irkutskoj gubernii i Sovetskogo Zabajka|ja
prinjal rešenije,v kotoromgovorilos,čto,,nachodjaščijesja
na teritoriiSovetskoj Rosii i DVR burjatskije massy dolžny prijti na pomoščnarodu
Mongolii.. ['..] Suche-Bator i Čojbalsanposeščalištab5-j Armii, znakomilis s jego rabotoj, znakomili rabotnikov štabas osobennosdamimongol'skogoplacdarma.oni zachodili v informotdelenijerazvedotdela,čtoby izučiťopyt Krasnoj armii v razvedyvatelhojrabote,uslyšaťvojennuju
informaciju. [...]Istoričeskaja
missija de|egaciiMongol'skoj narodnojpartii v Sovetskuju Rossiju byla vypo|nena. Komitet upolnomočennych
Mongolskoj narodnojpartii prinjal rešenie:centr dejatelhostipartii perenesti iz Urgy v rajon Kjachty.2'

2.
u Kominternyopustil 26. listopadu 1920
Po tajném',světověrevolučním..ško|ení
Jaroslav Hašek se svou mladou ruskou ženouA|exandrou Gavrilovnou LvoMoskvou.Haškovou(která se měla vydávat za ,,kněžnuAlexandru Lvovou..)32
vu.]]Pro svoji konspirativníčinnostv Praze byl Hašekčeskoslovensklm stÍepasem na jmédím Kominterny vybaven l600 švédskymikorunami a f.alešnym
no JusufŠteidl:začátkemprosince se měl z častnitprávě začinajicí,,proletáŤské
světovérevoluce..v Praze a v blízkémk|adenskémuhelnémrevíru.
a v|akem)agentKominterny HaDo Prahy pŤijel(lodíz Estonska do Štětína
šekse svou ,,kněžnou..l9. prosince poté'kdy byl potlačenkomunistick! puč
z počátkuprosince v Praze a na Kladně.
Tedy opět jedna z katastrof rotmistra Haška, kteréshromáždil vlastně jako
v osudech dobréhovojdka Švejkaza svěŠvejkovy,,ac3inylidsklch trampot..3a

Mrižemepňedpokládat,žese Hašekjako aktivníspoluorganizátorSi.ichbátarova
osvobozovacíhotaženíz Bajkalu do Mongolska mohl nadit,Že neunikne q/zvě
československého
ristí.edí
Kominterny v Moskvě, kterého vybralo ke konspirativní práci v Československu.Historik KŤížek30
cituje mj. telegramč. 4932 sibiŤskéhočeskoslovenského
tistÍedív omsku z 27.9. |920, kter! nďizoval
urychlen! návrat všechčeskoslovenskychkomunist ze SibiŤepŤesMoskvu do
Československa.Tento telegram pÍišeldo Irkutska teprve 6. ííjna- načežbyl
Hašek dalšíhodne jmenován zástupcem velitele politickéhooddě|ení5. armády ! Šloo akt solidarity ze strany ve|itelepolitickéhoodděleníMojseje Vo|foviče(na irkutsképamětnífotografii z 24. ííjna|920 č, l)' ktery chtěl Haška za-

Lvová.Hďková

|965.

pŤedbo|šeAlexanrlra Lvová, s níŽ se Hašek oŽenil, abyji mohl pÍivéstdo Českos|ovenska.a zachránitji tím
viky. se měla vydávat za neteŤprvního ministerského pŤedsedyRuské Í.ederaceknížeteC. J' Lvova.

Š í mla9 6 6 : 2 3 8 .

Podle Anketnj list 1959.

Sorokovikov1965:39-40.

Grety ReineroElegantní' avšak nepÍesnf něnreck! pŤek|adrextu Di( Alt,|teuar (!es bntvan So!(luIenSchwef
víme o Haškovi
vé z dvacát]/ch let (Rowoh|t l977) v|astně neulnožřuje - pod|e všehrr.co na konci 20. sto|etí

Kňížek1957:294-3|0.

vRusku_.,dekÓdovat..Haškovyvfroky,kteréset]Íkalyjehošvejkiádvruskéuniformě.
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tovéi obč(anské)
vá|ky zde i v Rusku (o dva roky později' krátce pŤedsmrtí),
v nedokončeném
4. díle Pokračovánís|avnéhov1ipraskua následujícímzprisobem je,,konspirativně..
zašiÍioval:
KdyŽ konečněpŤedved|i
Švejka,
majorŽádalna něm vysvětlení,jakto bylo tam [...]a co vlastněje s tou ruskou unifbrmou.Švejkto náležitěvy.
světlil, podepĚelto něko|ika piík|ady ze sv1ich dějin lidsklch trampot.
Když se ho potom major zaptal, pročto již neŤek|pÍi v;1islechu
pŤedsoudem, Švejkodpovědě|,žese ho na to vlastnčnikdo neptal'jak se dostal
do ruskéuniformy, ale Že všechnyotáZky byly: ',PŤiznávátese, žejste se
dobrovo|něa beze všehonátlakuob|ékldo unilbrmy nepĚíte|e?.,
Ve stejnédobě, koncem rinora |92l, a stejn;imzpŮsobeln jako v osudech dobréhovojrika Švejkaza světovéi obč(anské)
vá|ky zde i v Rusku, kteréby|y napsány jako zábavná četbapro lidovévrstvy a autorje prodával v sešitechna pokračování
v praŽsk;ichhospodách,pokoušíse chytr;iHašek,,zašiÍiovat..také
sv j debak|u Bajkalu - jako Malé nedorozumění.
Vypravěčv tétokrátkéhumorescepopisuje(zde otištěntiplny text),jak se se
svlmi takÍka30 000 muži vypravil z Irkutska podélÍeky Se|engydo hlavního
města Mongolska Urgy, aby tam ,'uvíta|..čínského
generála Sun Fua, coŽ ale
skončilokatastroÍbu:
Byl jsem vyslán sibiÍsk m revolučnímkomitétemv omsku, abych se
okamžitěvypravil z Irkutskado Urgy v Mongolsku a uvítaltam zástupce
Čínské
repub|iky generála Sun-Fu a vyjedna|s ním vše,co se t;/kaloobnoveníobchodníchstykŮčínské
republikys vlchodníSibiňí.Druhéhodne
obdrželjsem druh telegratn,abych pŤivezlgenerálaSun-Fu do Irkutska,
aby reprezentantlidového komisariátu zahraničníchzáležitostítovaryš
Gabranov mohl s ním projednatsm|ouvu tykajicí se hranic sovětského
Ruska s Mottgolskema Čínou.
Thk se stalo, žejsem vza| s sebou dva bata|iÓny pěchoty a eskadronu
jízdy jako čestn pr vod a pro všechnypŤípady
jednu baterii lehkéhodělostňelectva'
Z Irkutska vystoupili jsme pěšímpoŤádkema nenarazili nikde na odpor. Burjati všudevycházeli nám vstŤícs pečen;imiberany a kumysem.
Tak jsme postupovali beze všechpŤekážekaž do Selengy, jezdního
městase|engenského
ajmaku.V Selenzese situacezměnila trochuv náš
neprospěch.Neznámí agitátoŤipoštvaliproti mně několik okresŮ zabaj508
I

kalsk1ÍchBurjatú.Prohlašovali,žejdu rekvírovatdobytek.V Šudjaruna
jezdci, akdyŽjsme pŤibylik jestepi objevi|i se první ozbrojeníburjatští
jsme
kteÍívyslaproti sobě na tŤitisícevzbouŤencrj,
zírkuAr-meda, našli
li k nám parlamentáĚes laskavou nabídkou,abychom sejim vzdali, a kdyŽ
uŽ budeme všichnipohromadě,abychom se vypravi|i k altajskémuhŤbetu a živili se aždo zimy |oupeží.
V zimě Že se m žemerozejítdo sv1ichdomovri'
Nabídkujsern odmítl a dal nov! návrh vzbouŤencm: aby se oni nám
vzdali apÍipojili se k našernupr vodu' Měl to b1/tidiplomatick1/trik, abyv našempr vodu od
burjatsk1/chjezdoťl
chom byli zachráněnipŤítomností
ritoku domorodcri,taktéŽBurjat .
VzbouŤenci
Mohu Ííci,Že se mně to nepovedlotak,jak jsem očekáva|.
a tak
se nám opravduvzda|i' kdyŽ uslyšeli,žemáme s seboudělostňelectvo,
jezdcri.
mrij čestnypr vod by| rozmnoženo tŤitisícedivokych burjatsk;Ích
Z krajanskélásky se k nárn počalipŤidávatkočovnícibarkuginského'
a tamirskéhoajmaku (oktesu),a kdyžjsem byl vzdálen od
rnešegelského
mongolsk;íchhranic asi tŤista verst,bylo nás dvanáct tisíc muž .
V Kale-Yz1/ru,malémměstě v stepi' pŤidalise k nám loupeŽníciburjatskéhoatamanaLÓ-Tum v čísleosmi set mužri,pod horou Mane-omi
banda ChunguzúpočtemšestSet muŽŮ, a tak to utěšeněstoupalo,až konečněna hraniceMongolska pŤibyljsem s dvacetitisícimuži.obyvatelohně nocí.
stvo uděšeněprchalo pŤednámi, na horách hoŤelyv;Ístražné
Měli jsme ohromná stáda hovězíhodobytka, ovcí, koz a koní,kterém j
čestn!prúvodpeč|ivěvšudesbíra|po cestě.
Když jsme pÍišlido hlavníhoměsta mongo|sképrovincie Pcj.hrir Weramu, pŤišlinám vstŤíczástupce mongolskévlády s |ámy (buddhistick1/mi knězi) a prosili nás, abychom jim nechali holéživoty.S Mongolskem
že si mrižemedělat co chceme, nic nemajíproti tomu,jakou vládu chcerne nastolit.Ve|icedlouho trva|o,neŽjsem jim vysvětlil,Že mám jen pŤátelské,mírumilovnémyšlenky,Že nránr sch zku v Urze s čínskm geneprrivod,sestárálem Sun-Fu. Byli upŤímněpŤekvapenia da|i mně čestn1/
vajicíz dvou p|ukťlmongolsk]/chvojsk, takžek Urze jsem se b|íŽilnakoa jala se stanec s tŤicetitisíci muži.Čínskávláda byla velice pŤekvapena
hovat vojska na hranice Mongolska.
Zástupce japonskévlády v Pekingu cíti|se uražentakovlm chováním
Číny,poněvadŽJaponsko má v Mongolsku svézájmy'
A tak se stalo, žeby|o vyměněno několik velice ostrychte|egramŮmezi Pekingemi Tokiem.Mezitím zcela klidně b|ížiljsem se k Urze, abych
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tovéi obč(anské)
války zde i v Rusku (o dva roky později, krátce pŤedsmrtí),
v nedokončeném
4. díle Pokračovánís|avnéhov;ipraskua následujícímzprisobem je,,konspirativně..zašiÍj.ova|
:
Když konečněpŤedvedliŠvejka'major žádalna něm vysvětlení,jakto bylo tam [...]a co v|astněje s tou ruskou unifbrmou'Švejkto náležitěvy.
světlil, podepÍelto několika píík|adyze svlch dějin lidskych trampor.
Když se ho potom major zaptal, pročto již neŤeklpÍi v1islechupŤedsoudem, Švejkodpověděl, že se ho na to v|astněnikdo neptal,jak se dosta|
do ruskéuniformy, ale že všechnyoIázky byly: ,,PŤiznávátese, Že jste se
dobrovo|něa beze všehonátlaku oblékldo uniformy nepÍíte|e?..
Ve stejnédobě, koncem nora |921, a stejn m zp sobem jako v osudech dobftho vojdka Švejkaza světovéi obč(anské)vá|ky zde i v Rusku' kterébyly napsányjako zábavná četbapro |idovévrstvy a autorje prodával v sešitechna pokračovánív pražsklch hospodách, pokoušíse chytr Hašek ,,zašiÍiovat..také
sv j debakl u Bajkalu - jako Malé nedorozumění.
Vypravěčv tétokrátkéhumorescepopisuje(zde otištěn pln! text),jak se se
sv]ímitakŤka30 000 muži vypravil z Irkutska podélŤekySe|engydo hlavního
města Mongolska Urgy, aby tam ,,uvítal..čínského
generála Sun Fua, což a|e
skončiIokatastroÍbu:
By| jsem vyslán sibiŤskm revolučnímkomitétemv omsku, abych se
okamžitěvypravil z Irkutskado Urgy v Mongolsku a uvítaltam zástupce
Čínské
republiky generá|aSun-Fu a vyjednal s ním vše'co se tlkalo ob.
noveníobchodníchstykričínské
republiky s v1/chodní
Sibiňí.Druhéhodne
obdrŽeljsem druh;/telegram,abych pŤivezlgenerála Sun-Fu do Irkutska,
aby reprezentant|idovéhokomisariátu zahraničníchzá|ežitostitovaryš
Gabranov mohl s ním projednatsmlouvu tlkající se hranic sovětského
Ruska s Mongolskem a Čínou.
Tak se stalo, žejsem vzal s sebou dva bataliÓny pěchoty a eskadronu
jízdy jako čestnyprúvoda pro všechnypŤípady
jednu baterii lehkéhodělostŤelectva'
Z Irkutska vystoupili jsme pěšímpoňádkema nenarazili nikde na odpor. Burjati všudevycháze|i nám vstÍícs pečenymiberany a kumysem.
Tak jsme postupovali beze všechpÍekáŽekaž do Selengy, rijezdního
města selengenskéhoajmaku.V Selenze se situace změnila trochu v náš
neprospěch.Neznámí agilátori poštvaliproti mně něko|ik okres zabaj508

kalsklch Burjatri. Prohlašovali,žejdu rekvírovatdobytek.V Šudjaruna
jezdci, a kdyžjsme pÍiby|ik jestepi objevili se první ozbrojeníburjatští
jsme
kteŤívyslaproti sobě na tŤitisícevzbouŤencri,
zírkuAr-meda, našli
li k nám parlamentáies laskavounabídkou,abychom sejim vzdali, a kdyŽ
už budeme všichni pohromadě,abychom se vypravili k altajskémuhŤbetu a živili se aždo zimy loupeží.
V zimě žese m žemerozejit do svych domovrj.
Nabídkujsem odmítl a dal nov návrh vzbouŤencm: aby se oni nám
vzda\i apŤipojilise k našemuprrivodu.Měl to blti diplomatick1/trik' abyburjatsklchjezdcrj v našemprrivoduod
chom byli zachr.áněnipňítomností
ritoku domorodcri,taktéžBurjatti.
Mohu Ťíci,že se nrně to nepovedlotak,jak jsem očekával.VzbouŤenci
a tak
se nám opravduvzda|i,kdyŽ uslyšeli,žemáme s seboudělostŤelectvo,
jezdcri.
mťrjčestn!pruvod byl rozmnoženo tňitisícedivokych burjatsk1/ch
Z krajanskélásky se k nám počalipÍidávatkočovnícibarkuginského,
a tamirskéhoajmaku (okr.esu),a kdyžjsem byl vzdálen od
mešegelského
mongolsk ch hranic asi tŤista verst,bylo nás dvanáct tisíc mužri.
V Kale-Yz1iru' malém městě v stepi, pÍida|ise k nám loupežníciburjatskéhoatamanaLÓ-Tum v čísleosmi set mužri,pod horou Mane-omi
banda Chunguzri počtemšestSet mužri,a tak to utěšeněstoupalo,aŽ konečněna hranice Mongolska pŤibyljsem s dvaceti tisíci muži.obyvatel.
ohně nocí.
stvo uděšeněprchalo pŤednámi, na horách hoŤelyv1/stražné
Mě|i jsme ohromná stáda hovězíhodobytka, ovcí, koz a koní,kterém j
čestn!pr vod pečlivěvšudesbíralpo cestě.
Když jsme pÍišlido hlavníhoměsta mongo|sképrovincie Pej-hrirWe.
ramu, pŤišlinám vstÍíczástupce mongolskévlády s |ámy (buddhistick1/mi knězi) a prosili nás, abychom jim nechali holéživoty.S Mongolskem
že si mrjžemedělat co chceme' nic nemajíproti tomu,jakou vládu chcerne nastolit'Velice d|ouho trvalo, neŽjsem jim vysvětlil, žemám jen pŤátelské,mírumilovnémyšlenky,Že mánt sch zku v Urze s čínskm generálern Sun-Fu. Byli upÍímněpĚekvapenia dali mně čestn pr vod' sestá.
va1ící
z dvou plukŮ mongolskych vojsk, takŽek Urze jsem se b|ížilnakoa jala se stanec s tňicetitisíci muži.Čínskávláda byla velice pŤekvapena
hovat vojska na hranice Mongolska.
Zástupcejaponskévlády v Pekingu cíti|se uražentakovym chováním
Číny,poněvadŽJaponsko rná v Mongolsku své zájmy.
A tak se sta|o,Že bylo vyměněno něko|ik velice ostrlch telegram mezi Pekingem i Tokiem. Mezitím zcela klidně blíŽiljsem se k Urze' abych
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tam uvítalgenerála Sun-Fu, kter;/stejněznepokojenpočalstahovatk Urze posádky z čínsk;ichhranic a nakonec měl v Urze proti mně tňi divize
čínské
pěchoty,p|ukjaponskéjízdya dva clivisiony dělostÍelectva.
Pod Urgou doš|ok osudnébitvě,kterázuŤilapo dva dny. S|ožilitam kosti všichnimoji Burjati'
By| jsem rozbit na maděru.Urga pŤipad|a
Činěi s celou mongolskouprovincií Pej-hrir.Vrátil jsem se do Irkutskase dvěma muži,a kdyŽ se mne
reprezentantIidovéhokomi sariátu zahraničních zá|ežitostí
tovaryšGabranov optal, kde mám generálaSun-Fu' Ťekljscm: ,,Stalose mně malénedorozumění.on z stal v Urze.....3.

l

l

I

l

r

Na základě porovnánícílrjKominterny a Haškovychaktivit u Bajkatu v pozdním
|étěa na podzim l920 mŮžemeusoudit,čemutajn1iagentKominternya spisovate| v Malém nedorozuměnív ČSR mohl pÍičítat
cenu a čemune' To platilo také
pro HaškovyhumoristickébugulmsképovírlkyVeliteletntrtěste't
Bugulm:,s podtitu|emZ tajemstvíméhopobytu v Rusku z konce ledna |92 lJ.'- mystiÍikace,kterou bavil zvědavépraŽskéobčany.HonoráÍeHaškovizajišttlvalyŽivobytí;povídky všakpňitomskr1ivaly hoŤkourealitu na Volze roku l9l8 a v Bugulmě']7
Humoreskami Malé nedorozuměnía Velitelem města Bugulmy (Z tajemství
méhopobytu v Rusku)r*začalHašek,,mapovat..svoji(Švejkovu)cestu pŤesevropskéRusko do Asie: jako vypravěčv l. osobě.Takto vystupujetakéo dva měsícepozději v povídce(skazu)Čen-si,nejvyšší
pravrla.kcle popsal svéprvnísetkánís ,,čínskym
generá|emSun.Fu..,zkorumpovan!nrpatolízalem,
jehožčín.
r

Citace podle Haška (l963' 2, vydání);|. vytliinívyš|ose stejn;/nrtinr|ernna
Tribuna
iaŤe|92| v nakladate|ství
v Prize. V obsáhlé.avšak ne p|néBiblio'í]ttlii lutttslultt Hlr.ika.
autorenl je Boris Mědí|ek ( l 983). neby.je-jímž

ly zmíněnyani Sorokovikovy vzponrínkyv U|an.Ude z roku l965. ani objevenéHaškovoMa|énedorozumcnt*

Uveiejněno na pokračovánív pražskémperiodiku lt.iátult koncent ledna l92|:jako kniha se ste.inÝmtitu|em

a podtitulem.

J' Srov. k tonru Gan |
989' Jako kutlr a errtisarHašck ptisobiIntzi Sinrbirskem a BuguInmujiŽ od počátkučer.
vence l 9 | 8. jak prohlásiI sociá|nírevoIucionáÍa sovětsk1ivrchníveIiteIPovolžskésovětskérepubliky Michail
Muravjov, ktery chtč|se všernijednotknrni(rakés Čecho.s|ováky:tehdy psan:Ímis ponr|čkou).táhnout proti
Ltninovi a Trockému do Moskvy' ZavraŽdéníMuraviova bo|ševikyze zá|ohy l l' 7. |9l8 v Sirnbirsku zna.
n}ena|oZvrat v ruskérevo|ucisměrentk diktarui.ekonrunistickéstrany.Ttl všechnose pokusiI Hašek
iiž v sově(skémRusku utaiit.
.* Humoresky
vyš|y v knize Tíi tttužisc žrllokcn u jiné ptnčnt histor/n.:iIustrova| V Košvanec. uspoÍ dali
A' Sauer a J' Hašek,Prďra l92|. a se steinytnknižnímti(u|cmv 8. svazku ScĎtrtt.cí s7lisťt
JuroslttvuHušktt,
1924-1929. ilusrrovalJ. Lada.
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V1/chodnísibiŤské
repub|iky...
sky pluk ,,námposlali do Irkutskana krk z buÍ.eru
pluku podle rozkazu osvětovoupráci.
Vypravěčprovádíu tohoto čínského
Počátkembíezna |92l _ poté'kdy bylo v Kronštadtupotlačenopovstáníso.
ciá|níchrevolucionáŤ a anarchisttiproti Leninově a Trockého,,komisaroděržačtvÍÍi
ŽiŽkov své(Švejkovy)
ví,,_ zača|Hašek psát po hospodách proletáŤské
války zde i v Rusku - jako vyosudy dobréhovojáka za světovéi obč(anské)
pravěčv l. osobě Íbrmouskazu. Hned prvnívěty pÍedmluvy,datované3, bÍezna 1921,Všakautor zašiÍiovávájako(své)tajemství:
Veliká doba žádáve|ké|idi. Jsou nepoznaníhtdinové,skromní,bez slávy
a historieNapo|eona.Rozbor jejich povahyzastíni|by i slávu Alexandra
Makedonského.
Koho tu měl Hašek pŤedočima,kdo by|i v době jeho ruskéodysey oni ',nezná.
nrí,skromníhrdinové,bez slávy a historieNapoleona..,čí,,povahaby zastíni|a
slávu Alexandra Makedonského..?
Byli to povstalciz Kronštadtu,kteŤí
bojovali za ,'sociálnírevoluci..aproti diktatuŤestranykremelsklch komisaŤrjstejnějako Hašekna Volze roku |9|8? Ž|u.
to-r.udyvťrdceSijchbátar,dŤívepastevecz jurty aoÍicírsk;/burš,kter1/sipÍálpro
své Mongo|y všechno jiné neŽ ,,komisaroděrŽaví..
Kremlu? Nebo byl oním
skromnlm nepoznanymhrdinou HaškrivčínskypŤítelČenČang-chajalias VáĚa
Čang,s nímžse vypravil na tajnou v pravu clo ,,Tung-Í.ang
kung-šu..(Komuny
V;/chodu)?NeboťHašek,pozdějšílegionáŤa světov! revolucionáÍ,
skutečnězažil
běhempouh1/ch
p|ukudo
pěti měsícŮ,kdy trvalpostupc' k.9l' dělostíeleckého
Ha|ičea na Volyř, vymluvnost' Vychytralost,modréoči a chvastounstvíFranze
Strašlipky,buršenadporučíka
RudolÍ.aLukáše,zatímcovšeclrnyty shora zminěnéhrdinskéčiny,katastrolya švejkiádyběhem svéhopobytuv evropskéma asijskémRusku sám nezaŽ1|,
i kdyžse s jejich aktérypoznal a pob;yvals nimi. Hašek
_
si tedy sám pÍipadá po všem,co se událo, pŤijeho kabaretnímvystoupení],
.,

Bfval! Ťeditel pražskéhokabaretu Červená sedrna Jiií Cerven! infornroval ve stcjno|nrenn;/chvzpornínkách
(Červen! l959: 256_57) o torl. žeda| Haškovi 500 korun zít|ohua na p|akátechoznámi|.že Hašek bude mlu.
vit v Červenésedrně.Krlyž Hašek poté |6. | ' |92| v I l hodin dopolerlnevysttlupil na scénuČervenésedmy
s pŤednáškou
a pub|ikurnpouze škádlil a |nystifina téma,,o čínsk1/ch
a nlngolsk;/ch mravech a obyčejích..
kova| (díva|se do svéhomongo|skéhos|ovníkua pojnterrovalkoně ,,čo..,
pár koní ..čočo..
a stlldo koní ,,čočo.
čočočo..).
vyvo|a|oto skatrdá|a J. Červen! nruse|Haškarych|e propilslit.(Haškůvtext O nrravecha zvyklostech v zerni mongo|skéby| v Bib|ioRnlii Jtttttslavt Lluškuod R. Pyt|íkaa M. l-aiskeho ( l960: l57) sice zaclrycen,avšakv praŽskérlarchivu dodrresneby| na|ezen')Hašek si pak vydě|ával tím,Že od lerJna l92l psa|
pro pražskénoviny a nak|adatelstvíTribuna humoresky se senzačnínr
podtitulem Z tajernsrvínréhopobytu
pravtla'
v Rusku, rnj' Ma|é nedorozumění,Ve|ite|crnnlěsta BuguIn]ya Čen-si,nejvyšší
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tam uvítalgenerá|aSun-Fu, kter;/stejněznepokojenpočalstahovatk Urze posádky z čínsk;ichhranic a nakonec měl v Urze proti mně tňi divize
čínské
pěchoty,p|ukjaponskéjízdya dva <.|ivisiony
dělostŤelectva'
Pod Urgou doš|tlk osudnébitvě,kterázuŤilapo dva dny' S|ožilitam kosti všichnimoji Burjati'
Byl jsem rozbit na maděru.Urga pŤipad|a
Činěi s celou mongolskouprovincií Pej-hrir.Vrátil jsem se do lrkutskase dvěma muŽi, a kdyžse mne
reprezentantIidovéhokomisariátu zahraničních zá|eŽitosÍí
tovaryšGabranov opta|,kde mám generálaSun-Fu,Ťekljscm: ',Stalose mně malénedorozumění.on z stal v UrZe.....3,
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Na základě porovnánícílrjKominterny a Haškovychaktivit u Bajka|u v pozdním
|étěa na podzim l920 mrjžemeusoudit,čemutajn1iagentKominternya spisovate| v Malém nedorozuměnív ČSR mohl pÍičítat
cenu a čemune' To platilo také
pro HaškovyhumoristickébugulmsképovírlkyVelitelemnlěstr'tBugultn.ys podtitu|emZ tajemstvíméhopobytu v Rusku z konce ledna l92 lJ.,- mystifikace,kterou bavi| zvédavé
praŽskéobčany.HonoráÍeHaškovizajišttlvalyŽivobytí;povídky všakpňitomskr1ivaly hoÍkourealitu na Volze roku l9l8 a v Bugulmě']7
Humoreskami Malé nedorozuměnía Velitelem města BuguImy (Z tajemství
méhopobytuv Rusku)r'začalHašek,,mapovat..svoji
(Švejkovu)
cestupŤesevropskéRusko do Asie: jako vypravěčv l. osobě.Takto vystupujetakéo dva měsícepozději v povídce(skazu)Čen-si'nejvyšší
pravcla.kcle popsal svéprvnísetkánís ,,čínsk]/m
generá|emSun-Fu..,zkorumpovan!nrpatolízalem,
jehoŽ čín.
.: CitacepodleHaška(|963'2.vydání);
l . v y c l i i n í v y Š | o s e s t e j n ; y n r t i n r | e m n a|i 9a 2
ň Ie v n a k l a d a t e | s t v í T r i b u n a
v Prize' V obsáhlé.avšak neí+|néBiblio'qftlii lutttslulrt t/rrjka.
autorem je Boris Mědí|ek ( l 983). neby.je-jírlž
ly zmíněnyani Sorokovikovy vzponrínkyv U|an.Ude z roku l965. ani objevenéHaškovoMa|énedorozumčnt.
*. UveŤejněno pokračování
na
v pražskémperiodiku ll.tárla koncem ledna l92|:jako kniha se ste.inÝmtitu|em
a podtitulent.
J' Srov. k tomu Gan |
989' Jako kurlr a errtisarHašck prisobiIntzi Sirnbirskerna BuguInxlujiž od počárkučer.
vence l 9 | 8. jak prohlásiI sociá|nírevoIucionáč
a sovčtsk1i
vrclrníveIiteIPovolžskésovětskérepubliky Michail
Muravjov, ktery chtč|se všernijednotkarni(rakés Čecho.slováky:tehdy psan:/mis pom|čkou)'táhnout proti
Ltninovi a Trockému do Moskvy. ZavraŽdéníMuraviova bo|ševiky ze zá|ohy l l ' 7' |9l8 r, Simbirsku zna.
ntna|o zvrat v ruskérevo|ucisměrentk diktatuie kon]unistickéstrany.Trr všechnose pokusi| Hašek
iiž v sovětskémRusku utaiit.
.* Humoresky
vyš|y v knize Tíi tttuž'isc žntlokcnt u iiné pučné historln.: i|usIrova| V Košvanec. uspoŤádali
A' Sauer a J' Hašek,Prďra l92l. a se stein]/tnkniŽnímtitu|emv 8' svazku Sc tuttícl s1tisit
Juntslttt,uHušktt,
1924-l9Zg. ilusrroval J. La(la.
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sky pluk ,,námposlali do Irkutskana krk z buferuV;/chodnísibiÍskérepub|iky...
pluku podle rozkazu osvětovoupráci.
Vypravěčprovádíu tohoto čínského
PočátkembÍezna|92| _ poté'kdy bylo v Kronštadtupotlačenopovstáníso.
ciálníchrevolucionáŤ a anarchisttiproti Leninově a Trockého,'komisaroděržačtvÍÍi
ŽiŽkov své(Švejkovy)
vi,, _ zača|Hašek psát po hospodách proletáŤské
války zde i v Rusku - jako vyosudy dobréhovojáka za světovéi obč(anské)
pravěčv l. osobě Íbrmouskazu. Hned prvnívěty pÍedmluvy'datované3, bÍezna L921, Všakautor zašiÍiovávájako(své)tajemství:
Ve|iká doba Žádá velkélidi. Jsou nepoznaníhtdinové,skromní,bez slávy
a historieNapoleona.Rozbor jejich povahyzastíni|by i slávu Alexandra
Makedonského.
Koho tu měl Hašek pŤedočima,kdo by|i v době jeho ruskéodysey oni ',nezná.
nrí,skromníhrdinové,bez slávy a historieNapoleona..,čí,,povahaby zastíni|a
slávu Alexandra Makedonského..?
Byli to povstalciz Kronštadtu,kteŤí
bojovali za ,,sociálnírevoluci,.aproti diktatuĚestranykremelsklch komisaŤ stejnějako Hašekna Volze roku |9|8? Ž|uto-r.udyvúdceSijchbátar'dŤívepastevecz jurty aoficírsk! burš,kter1/sipÍálpro
své Mongo|y všechno jiné než ,,komisaroděrŽaví..
Kremlu? Nebo byl oním
skromnlm nepoznan m hrdinou HaškrivčínskypŤítelČenČang-chajalias Vářa
Čang,s nímžse vypravil na tajnou v pravu do ,,Tung-f.ang
kung-šu..(Komuny
V1ychodu)?
NeboťHašek,pozdějšílegionáŤa světov! revolucionáÍ,
skutečnězaŽil
během pouh1/chpěti měsícŮ,kdy trval postupc' k. 9l. dělostňeleckého
pluku do
Haličea na VolyĚ, vymluvnost' Vychytra|ost'rnodréoči a chvastounstvíFranze
Strašlipky,buršenadporučíka
RudolÍ.aLukáše,zatímcovšeclrnyty shora zminé.
néhrdinskéčiny,katastrolya švejkiádyběhem svéhopobytu v evropskéma asijskémRusku sám nezaŽi|,i kdyžse s jejich aktérypoznal a pob;yvals nimi. Hašek
si tedy sám pÍipadá_ po všem,co se událo' pŤijeho kabaretnímvystoupení].,
." Bfval!
Ťeditel praŽskéhokabaretu Červená sedrna Jiií Cerven! infornroval ve stejnojntenn;/chvzpornínkách
(Červen! l959: 256_57) o torl. žeda| Haškovi 500 korun zít|ohua na p|akátechoznámi|.že Hašekbude rnlu.
vit v Červenésedrně.K(lyž Hašek poté l6. l' |92| v I l hodin dopoledne vysttlupi|na scénuČervenésedmy
s pŤednáškou
a pubIikurnpouZe škád|ila mystifina téma',o čínsk1/ch
a nxlngolsk;/chmravech a obyčejích..
koval (díva|se do svéhomongo|skéhos|ovníkua pojntenrrva|
a stÍrdokoní ,,čočo.
koně ',čo..,pár koní ..čočo..
čočočo..).
vyvo|a|oto skatrdá|a J. Červen! nruse|Haškarych|e propilslit.(Hašk v text O mravech a zvyklostech v zetni mongo|skéby| v Biblio7nlíi Jttttlslavt Íluškuod R. Pyt|íkaa M. l-aiskeho (|960: l57) sice zaclrycen,avšakv praŽskémarchivu dodnes neby| na|ezen')Hašek si pak vydě|áva|tím,Že od lerJna l92l psa|
pro pražskénoviny a nak|adatelstvíTribuna humoresky se senzačnínlpodtitulem Z tajernsrvínréhopobytu
pravda'
v Rusku, rnj' Ma|é nedor<rzumění,
VeIite|crnnlěsta Bugu|n]ya Čen-si,nejvyšší
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v PÍaze,kdy je ohlášen.lako,,Švejkmezi bolševiky..,
resp.kdy je tupenjako ,,bol.
ševickj Čingischán.{-jako dobq/ voják Švejk:
Dnes m Žete potkat v praŽskychulicích ošuměléhornuže,ktery sám ani
neví,co vlastně znamená v historii novévelkédoby. Jde skromně svou
cestou, neobtěžujenikoho, a nenítéžobtěŽovánžurnalisty,kteííby ho
prosili o interview.Kdybyste se ho otáza|i,jak se jmenuje, odpověděl by
vám prostince a skromně:''Já jsem Švejkt ] ..
3.
Když mě koncem srpna l99l nově zaloŽenáobec spisovatelridelegovalado
Moskvy k rozpadajícímuse sovětskérnusp<'rlku
spisovatelťr,
mohl jsem s Aero.
Ílotemnavštívitnejd leŽitějšímístapobytuJaroslavaHaškav evropskéma asijskémRusku: takéUlan-Ude za Bajkalem.
Mě| jsem v pamětiHaškovoMalé nedorozumění
s jeho cestouod Bajkalu do
Mongolska a svoji kontextovoupráci Mit Hašeks chinesischenFreund Chén
Chang-hai alias Vanja ČangunterwegsZum Bajkal (Gan l987), abych mohl nynípozorovatBurjaty a Mongoly v jejich zemi: pro kapitolu Mit den roten Cowboys ins Land des Dschingis-Khan románu Abenteuerdes braven Anarchisten
Jclroslav Hašek alias Švejkim Reich der Zaren und Konunissctre.o|
Je| jsem z U|an-Ude (taxíkemjen za čtyÍiamerickédolary) pÍibliŽně30 kiIometr nejprve podé|splavnéŤekySelengy k renovovanémubuddhisticko.|amaistickémuklášteruv lvolginsku, jehoŽz|atéstŤechyse tŤpytilyv podzimním
slunci;odtudjsem pokračovaldalšícht00 kilometrrjk byvalému,,ÍllozoÍlckému centru buddhismu - lamaismu..v klášteruu Husího jezera,kter! byl pŤeměněn v pracovnítábor Gu|agu a ještě nebyl zrenovován.Za vyprázdněn1/mi
.'

Dodnes není v Hďkově bib|iogmfii zlrríněnseriá| šifry AST. Švejkrivotec Juoslav Hašek (Ast' l927)

.|

První znění vydané s titu|enl Á ban|cuer dcs lltltt'ttt Sokktten Lllšck in Waltkriap und Weltrat,oltttitlt. Bttch |:
Das grtlBe Erwachen (Gdttingen:v|. nákl.. záií |9lJ9. 24| stran s n]apou):konrentovánoH. Prossem: ,'Spáte
Gerechtigkeit". St. Gullcr Tugcblutt29. 12. 1989. str. 3. a ..Krcuz und quer durch clasaufgewi.ihlteRuBland:
Auf den Spuren dČssoldaten Hasek (BisIang unerlbrschtesKapiteI aus dent Leben clesJvel.Autors)... Ál3s.
burgar Allgenteine l3' |. |990, s' |3: českévydání (po návratuz mezitínrlozpad|éhosovětskéhosvazu) nově
napsanéhoše|nrovsko.haškovského
ronránu vyšlo potl Iitu|enlos!a|r.c. k. ttnurchis^'Jtttvslttt'tt
Httškttt'Ííši
car u konisaž . Kniha první:K červrinkŮmv carskt!Ííši.Havlíčk v Brorl t995. |52 stran:2. německévydání nrtllr|ovyjít pod tiIt|en Abentcuer tles Hutrulris|ctl Junt'rlrn' Hrisct a/lrt.rŠr,ejkin Re ictttter Ztrcn rtnil Kon.
ntisstrtt sttwic in Lnil
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tlcs Dstltirtpis-Khurt untl dalrcin in Biihuur.

mi pagodami,kteréčnělydo nebe,|eželydva z nemonumentálnímitŤístupřov]i
kamenrj.Pozna| jsem (dále takéve skansenu
šamansklch
vykopan;/ch
dávno
(po Haškověnuceném
marxismus-ateismus
militantní
neŽ
Že
dÍive
u Ulan-Ude),
Mongolské |idovérezak|adatele
po
otrávení
|920
a
roku
Bajka|u
z
pŤesídlení
tradice
a ku|turušamanismu
zničil
l923)
bezmála
v
roce
publiky SÚchbátara
literatuburjatsko-mongolskou
mladou
s
spolcčně
Se|engy
v
rido|í
a lamaismu
jak
buddtak
šamanství,
a
MongolŮ
Burjatri
Život
fbrmova|o
let'
rou dvacátlch
hismus-lamaismus.42
dnrijsem pak jel z Ulan-Ude podé|mohutné
V jednom z da|šíchslunečn1ich
a autostopem(asi l30 krn),a pŤedjejímu
autobusem
dráhou,
rjstí
k
Selengy
vojska v Ma|ém nedo.
burjatsko-rnclngolského
vypravěčova
postup
si
stavoval
ch hranic asi tŤista
jsem
mongolsk
od
(,'když
vzdálen
by|
Bajka|u
z
rozumění
v
Mongolsku.
UrgY
do
verst")
ruiny rus.
vesniciPoso|skojeu Bajkalu,kde užjenholubi ob]/vajÍ
V rybáÍské
buddhisticko-lamaisjehoŽ
nebe
trčí
do
b|ízkosti
v
kláštera'
kéhoortodoxního
tickéobelisky,jsem hleděl pŤesBajka| tím směrem, kde ležíIrkutsk (vzdá|eny
odtud ještě 321 km). Ptal jsem se sám sebe, co se zde všechnoasi Hašek doTunuchanozvěděl na v]/zvědnécestě s burjatsk m učitelema pŤekladatelem
vem? A kolik časupotÍebovaliodváŽni jezdci a vúdci,jako by| SÚchbátar,aby
s burjatsko-mongolskm vojskenl vypravěčev Malém nedorozuměnípŤekonali
takovévzdálenosti(z IrkutskapŤesUlan-Ude do Ulánbátaruasi |000 km)?
magistrále,která se
Cesta k nralénádražnístanici Posolskoje na transsibiŤské
vinula podzimnímsluncem a barevnounádheroua večernímmrazem tajgy' mě
pÍivedlak zamyšlení,kdo by rnoh|ib t ti hrdinovél. tŤídya kdo protivníciv kapitole Mit den roten Cowboys ins Land des Dschingis-Khanméhošelmovrománu.
sko-haškovského
podzimu l920 spoPŤedevším
to měl b]/tSÚchbátar,kter! se ve s|unečném
lečněs ,,ruclymRusem..Haškemvypravi|rychlostíblesku z Irkutskado Urgy'
aby tam pÍeclstihli800 bělogvardějskychkava|eristrjbarona a buddhisty von
Ungern-Sternberga.SÚchb átar zato by| _ uprostŤedbuddhisticko-lamaistick1ich
oslav a pod Čirrgischánovoukorouhví, která by|a od roku |9|3 zahrabána
mongolskymbuddhoua v|ádcem
a ukryta pŤedČířany- jmenován nejvyšším
,,Rusovia osvoboprvnímchánemMongolŮ. PŤitomměl poloslep! bogdgegén
nrněÍck|apočátkernzítí|99|,sotvarčit;idnypo
o li.
do archivu KGB na bninově nánrěstí.kde moh|a spatŤitdokumenty
rozpacluSSSR, žese právě pÍot|ači|a
ve.
nachiizí
se
dodnes
(Na
nátrtěstí
Lrninově
Ict.
kvidaci nilad]/ch burjatsk:ÍchsPisovaleItt na konci dvacát;ích
granitu;pŤipomínádo
kvlitlruz granitu.vylesaní rovněžz černého
Iiká [tninova hIavana obrovskémčernétn
hostu nil P.)dnosc.)
Imilvi1usli|()viln()u
skopovou hIavu. Íek|rrby se žerlenl.kterottscrvirujentcvzicnétltrt
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v Praze,kdy je ohlášen.|ako
',Švejkmezi bo|ševiky..'
resp.kdy je tupenjako ,,bol- jako dobry voják Švejk:
ševick1/
Čingischán."n
Dnes m žetepotkat v praŽsk]ichulicích ošumě|ého
muže,kter]isám ani
neví,co v|astně znamená v historii novévelkédoby. Jde skromně svou
cestou' neobtěŽujenikoho, a není téžobtěŽovánžurna|isty,kteÍíby ho
prosili o interview.Kdybyste se ho otáza|i,jak se jmenuje, odpově<lělby
vám prostincea skromně:,,Jájsem Švejkt. ] ..
3.
KdyŽ rně koncem srpna l99l nově zaloŽenáobec spisovatel delegovalado
Moskvy k rozpadajícímu
se sovětskérnu
spolku spisovatelťr,
nrohljsem s AeroÍlotemnavštívitnejd ležitější
místapobytuJaroslavaHaškav evropskéma asijskémRusku: takéUlan-Ude za Bajka|em.
Měl jsem v paměti HaškovoMalé nedclrozumění
s jeho cestouod Bajkalu do
Mongo|ska a svoji kontextovoupráci Mit HašekschinesischenFreund Chén
Chang-hai alias Vanja ČangunterwegsZum Bajkal (Gan l987), abych moh| nynípozorovatBurjaty a Mongoly v jejich zemi: pro kapitolu Mit den roten Cowboys ins Land des Dschingis.Khan románu Abenteuerdes braven Anarchisten,
JctrosltlvHašek cll,iasŠvejkim Reich der Zarcn wtd Korumissure.o,
Jel jsem z Ulan-Ude (taxíkemjen za čtyÍiamerickédolary) pŤibližně
30 kilometr nejprve podélsplavnéŤekySelengy k renovovanérnu
buddhisticko-lamaistickémuklášteruv lvolginsku, jehoŽz|atéstÍechyse tŤpytilyv podzimním
s|unci;odtud jsem pokračovaldalšíchl00 kilometrtj k byvalému,'Íllozofickému centru buddhismu - lamaismu..v klášteruu Husího jezera,kter1ybyl pÍeměněn v pracovnítábor Gulagu a ještě nebyl zrenovován.Za vyprázdněnymi
Dodnes není v Haškově bib|iografii zrníněnseriá| šifry AST. Šveik Y otec Jtroslav Hašek (Ast' l927)
První znění vydané s titu|enr,4heilcuer du brul,ctt Soklutan Llušckin Weltkriap uru! Wťlttc|,ollti0n. BL|ch |:
Das groBe Erwachen (C(Ítingen:vl' nák|..záčíl9{t9. 24l stran s mapou): konlenlováno H. Plrrssern:,.Spáte
Gerechtigkeit". St. Gullcr TugcblLrrl29. 12. 1989. str. J. a ..Kreuz und quer durch das flufgewiihlteRuBland:
Aufden Spuren des SoIdatenHasek (BisIang uncrlilrschtesKapitel aus dem Lcben des Jvťl.Autors)... Á!3J| 3. | . |990, s ' l 3; českévydání (po návratu Z nlezi tín rozpad|éhoSovětského svazu ) nově
napsanéhoše|movsko.haškovskéhorománu vyšlo pot| ti(u|en] osí ^. c' k. tuutrchis^. Jtttttslut,ttHuška l. ft|ši
car u kotnisuíti.Knihn první:K červánkúmv carskéŤíši.
Hav|íčkÍiv
Brod l 99.5.| 52 stran;2. německévydá.
bttrger Allgentine

ní lnohlo vyjít pod |itu|en Ahcntcuer llas I.Itttrutristan
htntslay Hlrscli a/i.rs Šr,cjkin Rciclt der Zttrcn und Konmissuresowia int Luul ilcs Dschitrpis-Kfutnuntl duhtin in Biihntert.
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pagodami,kteréčně|ydo nebe,leŽe|ydva z netíístupĎov!mi
monumentálními
jsem (dá|e takéve skansenu
dávno vykopan ch šamansk ch kamenrj.Poznal
(po
nuceném
u Ulan-Ude)'Že dÍiveneŽmilitantnímarxismus-ateiSmus Haškově
relidové
Mongolské
zakladatele
po
otrávení
a
l920
roku
Bajkalu
z
pÍesídlení
šamanismu
kulturu
a
tradice
zničil
l923)
bezmála
v
roce
SÚchbátara
pub|iky
Iiteratuu tu'ui''nu v ridolíSe|engyspolečněS mladou burjatsko-mongo|skou
buddjak
tak
šamanství,
Mrlngol
a
Burjatri
život
fbrmovalo
let,
rou dvacát;/ch
hismus-lamaismus.42
V jednom z dalšíchslunečnlchdnrijsem pak je| z Ulan-Ude podélmohutné
pŤedSe|erlgyk jejímu ristí- dráhou, autobusema autostopem(asi |30 krn), a
nedov
Ma|ém
vojska
burjatsko-rnongolského
vypravěčova
postup
si
stavoval
rozuměníz Bajkalu (,,kdyŽjsem byl vzdálen od mongolsk ch hranic asi tÍista
verst") do UrgY v Mongolsku.
vesniciPosolskojeu Bajkalu,kde užjenholubi obÝvatíruiny rusV rybáňské
kéhoortodoxníhokláštera,v jehožblízkostitrčído nebe buddhisticko-larnais.
(vzdálen]/
tickéobelisky,jsem hledě| pÍesBajkal tím směrem, kde |ežíIrkutsk
odtud ještě 321 km). Ptal jsem Se sám sebe, co se zde všechnoasi Hašek dozvěděl na vyzvědnécestě S burjatsk]imučitelema pŤekladatelemTunuchanovem? A kolik časupotÍebovaliodváŽni jezdci a vridci,jako byl SÚchbátar,aby
s burjatsko.mongolsk!mvojskenrvypravěčev Ma|émnedorozuměnípŤekona|i
takovévzdálenosti (z Irkutska pies U|an.Ude do U|ánbátaruasi l000 km)?
magistrále,která se
Cesta k malénádražnístanici Posolskoje na transsibiŤské
mrazemtajgy'mě
vinula podzimnímsluncema barevnounádheroua večerním
a kdo protivníciv kakdo by mohli byt ti hrdinové1. tŤídy
pŤivedla
k zamyšlení,
pitole Mit den roten Cowboys ins Land des Dschingis-Khanméhošelmovrománu.
sko-haškovského
podzimu |920 spoPŤedevším
to měl b t SÚchbátar,ktery se ve s|unečném
lečněs ',rud;imRusem..Haškemvypravi|rychlostíblesku z Irkutskado Urgy'
aby tam pÍedstihli800 bělogvardějskychkava|erist barona a buddhisty von
Ungern-Sternberga.Stichb átar zato by| - uprostŤedbuddhisticko.lamaisticklch
korouhví,která byla od roku 19l3 zahrabána
oslav a pod Čirrgischánovou
rnongolsk m buddhoua vládcem
a ukrytapred ČiĎany- jmenován nejvyšším
,,Rusovia osvoboprvnímchánemMongolu. PŤitomměl poloslep! bogdgegén
nrněieklapočátkemzíši|()9|,sotvalÍitydnypo
rozpaduSSSR'žeseprávěprot|ačitadoarchivuKGBnaLlninověnáměstí.kdemoh|aspatritdokumentyoli(Na Leninově nánrěstíse dodnes nacházívekvidaci nrladlch burjatsk}ichspisovatelťlna konci dvacít;/chlct'
graninr;piipomíná do
liká Leninova hIava na obrtlvskémčernémkvádru z granInl.vytesanárovněžz černéhtl
tmavaugrilovanouskopovouhIavu'ÍeklobyseŽerten].ktertruscrvíruiemevzácnémuhosttlnapodnose')
)lJ

illl

ill

diteli Mongo|ri.. Haškovi,jak to pŤedepisovalatradice a dvorsky ceremoniá|,
pĚehoditbíl;lihedvábn! šál na vzÍažené
ruce na znamení,Že mu je otevÍenacesta k jeho srdci i do Mongolska' A to proto, žejej ,'Rus z Bajkaiu.,,jak to pÍedpověděla lamova věštba,ještěpred šedesát]imdnem osvobodil z dámácího vězeni a od Čířantj.Hašekse sv;im piítelernVářou Čangem,
,,dobr;/m..Čířanem'
směIi pňitomz stat u chána SÚchbátara- navzdory všemtelegram m českoslo.
venskéhoristŤedíKominterny z Ruska - a mohli se pÍipravovatna cestu do
Tung-fangkung-šu(KornunyV chodu) v Šanghaji'
Co všakčertnechtěl:československékomunisty z Kominterny'kteŤíchtěli mít Haška pŤi svém puči
v Praze,zkorumpovaného
a |stivélro
p|ukovníkaSun Fua v lrkutsku,kter neměl rád Burjaty a Mongo|y a zpronevěňilv;istrojpro taženído Urgy, a konečně
takémladou Šuročku,
s nížse HašekoŽeni|v květnu 1920v tftasnojarsku'a její matku, věštkynia čarodějkuÍbrmátuburjatsko-mongolsk;1ich
šamanek'která
sc obávala, aby jí Jaros|avčikzase nez'mtze|se svlnt intimním pŤíte|em
Vářou
Čangem(ak se to ostatněsta|ouŽ pňi svatebnínoci v krasnojarikétajze;.
Došlo tak k tomu, žebaron a buddhistavon Ungern-Sternbergse sv]1imi800
bělogvardějsk;ímikavaleristyosvoborlil počátkemÍíjna|92O bogdgegénav Urze z domáciho vězení a od Čířanria byl jmenován prvním chánem Mongo|ri.
SÚchbátar z toho zklamání onemocní,ocitne se zpátky ve svéjurtě u Angary _
a nechá se pak ,,utěšovat..
mladou burjatskoušamankou.or
TvrdohlavéhoHaška
potom vyšloudo Moskvy (všeodpovídákouzlrim a proroctvímjeho tchyně:odveze Šuročku
pryčz divokéhov1ichodudo svécivi|izovanévlasti) u p.ábudí,"
tak ze snu o ,,Tung-Í.ang
kung-šu..,kter;i sdíIels Vářou Čangem.
Takto muse| b;/t osamostatněnsyžet kapito|y Mit den roten Cowboys ins
Land des Dschingis-KhanméhošeImovsko-haškovského
románu'Pňitomvšak
respektujeprincip reáln]ichmístděje' skutečnychpostav a cloby stejnětak jako
klíčové
události z Haškovaživota.Poté'co byly prostňednictvím
odbornéliteratury a masmédiíodtabuizovány ve|kérevoluce končícího20. Sto|etí'čtenáŤ
opět upŤednostřujenapínavádobrodruŽství,
švejkiádya miIostnéhistories věštbami, kouz|y a asijskou lstivostí.Proto muse|a opět <lostatšanci Íantazie,čarovny zprisob,jak se pĚiblížitk ještěneznámému,ale pravc|ěpodobnému,
resp.
pŤekvapujícímu'..
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'1 Ve zničeném.,t.i|ozoÍickém
centru buddhisrrtu-|antaisnru..u
Husíhojerera' kteÉ ležípÍedmongo|sk1imihranicemi' jsem obdivova| pŤednedívnentvykopan;/ šatrranskykámen' ZeptaI jserrr sc burjatskéhotaxikáŤe,jestIi
Jcštěv současnostiexistujíšamanky.odpovědě|. Že pos|edníburjatskášamankazemieIa v Zakanrensku'kteréie od Husího jezera vzdá|eno 280 kln, pÍer|patn.icli lety.

514

Literatura
ANKETNYJ LIST
kommunistač|enaP.K.P.
jssí,,nnt"tnyj list Nr. l72l češsko-slovackogo
(bolš)..,in Jarcslav Hašek vefotografii (Praha)
AST.
Vater Jaroslav Hašek..'Der Abend, č,7v.79
l927 ,,Švejks
BLJUCHER, V. V.
lg84 V. K. Btiucher (Sredne-Uralskojeizdatelstvo)
BoJEvoJE soDRUŽESTVo
s narcdami sovet1951Bojevoje soclružestvotrudiaščicltsjazarubeiltych strcat
skoj Rosii I9l7-1923 (Moskva)
BRIKCIUS, L. V.
č.2o2' 30.8.
Brikcius..,Ncirodníosvobození
l936 ,,Bo|ševikHašeka,legionáŤ
ČERVENÍ JiŤí
|959 Červenasedma (Praha)
DRABKINA, E. J.
l968 ..I know John Reerl..,New WorldReviev,č.36
FLEMING, R. P.
1963 The Fate of Admiral Kolchak (London)
GAN, Pavel
unl987 ..Mit HašekschinesischenFreund Chén Chang-Hai alias Vanja Čang
Gesamterwegszum Bajkal", in sprach- tuKulturkontakte im Polnischen.
melte Aufsátze fÚr A. de Vincenz zum 65. Geburtstag(MÚnchen)
zu
1989,,JaroslavHašek als Rotarmistran der Wolga l9l8 (Úberlegungen
HoÍ}hungen'EnttáuschungenundŠvejkiacleninmittenderRussischenRevoHalution)..,in Jarcslav nasek tass-l983, Proceedingsoťthe International
šek-SymposiumBamberg'June24_27,1983,WestSlaviccontributions,
Bcl. l (FrankÍurtam Main), str.45_13 |
(Von Kol998 ..JaroslavHašekin der Ukraine 19|7-|8 und im FrÚhjahr l9l9

515

dite|i Mongolrj.. Haškovi,jak to pÍedepisovalatradice a dvorsky ceremoniá|,
pňehoditbíl]íhedvábn]/šál na vzÍaŽené
ruce na znamení,žernuje otevŤena
cesta k jeho srdci i do Mongo|ska.A to proto' žejej ,,Rus z Bajkalu..,jak to pÍedpověděla lamova věštba,ještěpĚedšedesátymdnem osvobodil z domácíhovězenía od Čiřanr].Hašekse sv m pňíteleIn
Vářou Čangem,,,dobrym..Čířanem,
směli pŤitomzrjstatu chána Stichbátara- navzdory všemte|egramrimčeskoslovenskéhoristňedíKominterny z Ruska - a moh|i se pÍipravovatna cestu do
Tung-fang kung-šu(Komuny Vychodu) v Šanghaji.Co však čertneohtěl:československékomunisty z Kominterny' kteŤíchtě|i mít Haška pŤi svém puči
v Praze, zkorumpovanéhoa |stivéhoplukovníkaSun Fua v Irkutsku,kter neměl rád Burjaty a Mongoly a zpronevěňi|v;ystrojpro taŽenído Urgy, a konečně
takém|adouŠuročku,
s nížse HašekoŽenil v květnu 1920v Krasnojarsku,ajejí matku, věštkynia čarodějkuformátu burjatsko-mongolsklchšamanek,která
se obáva|a'aby jí Jaroslavčikzase nezmize|se svym intimním pňítelemVářou
Cangem (ak se to ostatněstalo uŽ pŤisvatebnínoci v krasnojarike ta.jze;.
Došlo tak k tomu, Že baron a buddhistavon Ungern-Sternbergse sv]/mi 800
bělogvardějskymikavaleristyosvobodil počátkemíÍjna|92O bogdgegénav Urze z domáciho vězenía od Čířanria byl jmenován prvním chánem Mongolri.
SÚchbátar z toho zklamání onemocní,ocitne se zpátky ve svéjurtě u Angary _
a nechá se pak ,,utěšovat..
mladou burjatskoušamankou.o]
TvrdohlavéhoHaška
potom vyš|oudo Moskvy (všeodpovídákouzlrjnra proroctvímjeho tchyně;odveze Šuročku
pryčz divokéhoqÍchodudo svécivilizovanévlaiti) a p.ábudí,"
tak ze snu o ,,Tung-í,ang
kung-šu..,kter1isdílels Vářou Čangem.
Takto musel blt osamostatněnsyžet kapitoly Mit den roten Cowboys ins
Land des Dschingis-Khan méhoše|movsko-haškovského
románu. Pňitom však
respektujeprincip reáln;ichmístděje, skutečn]ich
postav a doby stejnětak jako
klíčovéudálosti z Haškovaživota.Poté,co by|y prostŤednictvím
odbornéliteratury a masmédiíodtabuizoványve|kérevoluce končícího20. století,čtenáň
opět upŤednostřujenapínavádobrodružství,
šVejkiádya milostnéhistories věštbami, kouzly a asijskou |stivostí'Proto muse|aopět dostat šanci Í.antazie,
čarovn zprisob,jak se pŤib|íŽit
k ještěneznámému,a|e pravděpodobnému,
resp,
pňekvapujícímu...

..

Ve zníčenétn,'ÍjlozoÍjckérncentru buddhistllu-lan]aisn]u..u Husího jezera, které |ežípčedmongo|sk1írnihranicemi,jsem obdivovaI pÍednedávnenr
vykopan1/šarnansk!kámen. Zepta|.|senrse bur|atského
taxikáie' .!estli
jeŠtěV současnostiexistujíšamanky.odpověděl. že pos|edníburjatskášamankazemŤeIav Zakamensku.
kteréje od Husíhojezera vzdáleno 280 km, pňedpatnácti lety'

514

Literatura
ANKETNYJ LIST
kommunistačlena P.K.P.
lqsí,,nnt"tnyj list Nr. l72l češsko-slovackogo
(bolš)..'in Jaroslav Hašek ve fotografii (Praha)
AST.
,70-79
Vater Jaroslav Hašek..,Der Abend, č.
l927 ,,Švejks
BLJUCHER, V. V.
Lg84V. K. Bljucher (Sredne-Uralskojeizdatelstvo)
BoJEVoJE SoDRUŽESTVo
stran s narodami sovet'
1957Bojevoje sodružestvotrudjaščicttsjazarubeÚtych
skoj Rosii t917-1923 (Moskva)
BRIKCIUS, L. V.
č.202,30.8.
Brikcius..,Ncirodníosvobození
l936 ,,BolševikHašeka,legionáŤ
ČERVENÍ Jirí
1959 Červencísedma (Praha)
DRABKINA, E. J.
1968 ,,I know John Reed..' New World Reviev,č' 36
FLEMING, R. P,
1963 The Fate of AdmiraL Kolchak (London)
GAN, Pavel
Čangunl987 ,,Mit HašekschinesischenFreund Chén Chang-Hai alias Vanja
GesamPolnischen'
im
terwegszum Bajkal", in sprach- und Kulturkontakte
(MÚnchen)
melte AuÍšátzeftir A. de Vincenz zum 6.5.Geburtstag
(Úberlegungen zu
1989 ,'Jaroslav Hašek als Rotarmistr an der Wo|ga 1918
RussischenRevo.
der
HofTnungen,Enttáuschungenund Švejkiadeninmitten
InternationalHathe
of
lution)..,in Jaroslav nar< t sss-/98J. Proceeclings
contributions,
Slavic
šek-Symposium tsamberg. lune 24_2.|, l983, West
am Main), str.45_l3l
Bd. 1 (FrankÍ.urt
l9l9 (Von Kol998 ..JaroslavHašekin der Úkraine l9l7-l8 und im FrÚhjahr

515

ntextuntersuchungen
zum Roman Abenteuer des braven Anarchisten
Jaroslav Hašek im Reich der Zaten und Kommisare.
Ein Erfahrungsbericht)..,
Marburger Abhandlungen zur Geschichte
und Kultur Ostruroias, Bd. 3g
(MÚnchen),str. l3 l_l60
GEMDEZACYN,
D.
l97l ,,Hašeku zrodu Unenu..,Rudéprrivo,
č.94,22. 4'
HASEK, Jaroslav
|92| Velitelem města Bugulm1,,Z tajemství
méhopobytu v Rusku(Praha)
1921 TŤimuži se žrclloketna jiné piučné
historkl,(Praha)
1963 PepíčekNovy ajiné povídky (Praha)
HEINZIG. D.
1978 sowjetische Milittirberater bei der
Kuomintang r923-t922 (Baden_Baden)
KREIBICH, Karel
l936 ,,JaroslavGašek..,in Literaturctrnirovoj

revotjucii 6

MĚDÍLEK' noris
|983 Bibliografie Jaroslav Haška (Praha)
oLBRACHT' Ivan _ ANČÍK, Zdena
1953 o životěJaroslava Haška (Praha)
ONON, Urgunge
1976 Mongolian Heroes (New York)
PERSIC, M. A.
1962 Daťnevostočnajarespublika l Klra7 (Moskva)
PYN, Min (PIONG, Ming)
|957 Kratkaja istorija družbynalodov Kitaja i SoveÍskogoSojuza (Moskva)
PYTLÍK, Radko - LAISKE, Miloslav
|960 Bibliografie Jaroslava Haška (Praha)
PoSPÍŠIL,Josef
|977 Znal jsem Haška (Hradec Králové)

rŘÍŽpr, Jaroslav
|957 Jaroslav Hašek v revolučnítnRusku (Praha)

SANŽIEV B. S.
1961 Jaroslav Gašek v VostočnojSibirj (Irkutsk)
|986 Jaroslav Gašek_ interna,cionallstDokumentalhyjočerkob učastijipisatelja v borbe za sovetskujuvlasťv Sibiri (Ulan-Ude)

KUZJAN, N.
l 960',Pamjatnyje vstreči..,
Sovetskaja molodjoi 3, 7.
LATTIMORE, Owen
1955 Nationalism and Revolution in Mongolia(Leiden)

ŠIRENDYB, Bazaryn
1971 Istorija Mongoťskojn,anldnoj revoljuciji l92l goda (Moskva)

LATTIMORE, Owen - ISONO, Fujiko
1982 The Diluv Khutagr. Memoirs and aurobiography
of a Mongor Buddhist
(19| | -1921) (Wiesbaden)

SOROKOVIKOV I. I.
l965 ,,Na zare sovetsko-mongol'skoj
družby(po ličnymvospominanijami materialam)..,in Materialy po istoriji i filologiji Centralhoj Ázli (U|an-Ude)

LENIN, V. I.
|978 Biografičeskajachronika, sv.9 (|92O) (Moskva)

ŠÍve.
riri

LVOVÁ-HAŠ KoVÁ, A|exandra
l965 ,,Jaros|av
Hašekve vzpomínkáchsvéženy,,,
Prtiboj,č.21,24'

ŠŤnsrNÝ',Z,deněk

516

l966,,Jaroslav
Hašekadá|nyorient..,
Novyorient2l' 8.,str.236_39

1.

l960 ,'Hašekna Sibiňi..,Sokolovo,č. 15, 16,4'

511

ntextuntersuchungen
zum Roman Abenteuer des braven Anarchisten
Jctroslav Hašek im Reich der Zaten und Kommisare'
Ein Erfahrungsbericht)..,
Marburger Abhandlungen zur Geschichte
und Kultur Ostrurof,as, Bd. 3g
(MÚnchen),str. l3 l_l60
GEMDEZACYN,
D.
l97l ,,Hašeku zrodu Unenu..,Rudéprtivo,
č.94,22. 4.
HASEK, Jaroslav
|92| Veliteletnměsta Bugulm1,.Z tajemství
méhopobytu v Rusku(Praha)
|921 Tri muži se žrclloketna jiné piučné
histork1,(Praha)
1963 PepíčekNovy ajiné povídky (Praha)
HEINZIG, D.
1978 sowjetische Militcirberater bei der
Kuomintang r923-r922 (Baden_Baden)
KREIBICH, Karel
l936 ,'JaroslavGašek..,in Literatura,mirovoj

revotjucii 6

rŘÍŽpr, Jaroslav
|957 Jaroslav Hašek v revolučnítnRusku (Praha)
KUZJAN. N.
l 960',Pamjatnyje vstreči..,
Sovetskajamolodjož3, 7.
LATTIMORE, Owen
1955 Nationalism and Revolution in Mongolia(Leiden)

LATTIMORE, Owen- ISONO, Fujiko
1982The Diluv Khutagr.Memoirsand autobiography
of a Mongol Buddhist
(19| | -1921)(Wiesbaden)
LENIN, V.I.

|978 Biografičeskajachronika, sv. 9 (l920) (Moskva)

LVOVÁ-HAŠ KoVÁ, Al exandra
l965 ,,Jaros|av
Hašekve vzpomínkáchsvéŽeny.,,
Prtiboj,č.21,24. |.

5r6

MĚDÍLEK' Boris
|983 Bibliografie Jaroslav Haška (Praha)
OLBRACHT' Ivan _ ANČÍK, Zdena
1953 o životěJaroslava Haška (Praha)
ONON, Urgunge
1976 Mongolian Heroes (New York)
PERSIC. M. A.
1962 Daťnevostočnajarespublika l Klra7 (Moskva)
PYN, Min (PIONG, Ming)
|957 Kratkaja istorija družbynalodov Kitaja i SoveÍskogoSojuza (Moskva)
PYTLÍK, Radko - LAISKE, Miloslav
|960 Bibliografie Jaroslava Haška (Praha)
PoSPÍŠIL,Josef
1977 Znal jsem Haška,(Hradec Králové)
SANŽIEV B. S.
1961 Jaroslav Gttšekv VostočnojSiáiri (Irkutsk)
|986 Jaroslav Gašek* internacionallst Dokumentalhyjočerkob učastijipisatelja v borbe za sovetskujuvlasťv Sibiri (Ulan-Ude)
ŠtRpNoys, Bazaryn
1911 Istorija Mongollskoj narcdnoj revoljuciji l92l goda (Moskva)
SOROKOVIKOV I. I.
l965 ,,Na zare sovetsko-mongol'skoj
družby(po ličnymvospominanijami materialam)..,in Materialy po istoriji i fiIologiji Centralhoj Áeli (U|an-Ude)

ŠÍvn.
riri

l966,,Jaroslav
Hašekadá|nyorient..,Novyorient2|' 8.,str.236_39

ŠŤAsTNÝ,Z.deněk
l960,,Hašek
na SibiÍi..,
Sokolovo,
č.l5, l6.4.
511

TUDE! Londongín
1968Zq Poljarnoj z,vezdoj.
Povesťo Suche-Batore(Moskva)
ZALKA,Máté
1950Doberdo.Autobiographischer
Roman(Berlin)

motivy
Apokalyptickéa kÍesťanské
dí|e
ve Vančurově
ltŘí Hot-Ý

je
světa (napŤ.
V množstvíděl vznikllch ve 20' století,jejichž tématem zánik
samoty rokú
Karl Kraus: Poslední dnovélid,stva;Gabriel Gárcia Márquez: Sto
nejspíLzeje
srov'Apokalypse l986), majíVančurovyprÓzy zvláštnípostavení.
'ch
literaruské
v
šesrovnats textyjinfch revolučněorientovan autorrj'zejména
jehoŽ
tuŤepočátkustoletí(Hansen-LÓwe |996). Nabízíse zvláštěMajakovskij,
mfnov
/
vhímít
veršei,,v divokémzničení/ odplavímestaré/ chcemedo světa
myreaktualizují
a biblicklch motiv
kŤesťansklch
tus..)na podkladě tradičních
(Striedter
197l
).
tick]fpohled na svět' usilujío nov]/poetick]/m:/'tusrevoluce
Ýaneurtru jazykovy styl zak|ádajínejen velkolepéperiody a zdobnost slovinÍbrmací.._, ale
ních figur _ posuzováno z věcnéhoh|ediska ',nadbytečnost
inÍbrmací...
stejnouměrou i |ako.nickáStrohosta zlomkovitost,tedy ,,nedostatek
a nevěcnosti a monumentality,d věrnosti a patosu,rétoričnosti
Právě stÍídání
Karv
dopise
Autor sám psal o podnětnostičteníBib]e
pÍíznačné.
doŤečenostije
se
naVančuru
lu Novémujiž v roce l915, o vlivu kralickéhopŤekladuPísma
.
Vančur
rodu
uvaŽovalomnohokrát _ i v souvislosti s evangelicklm pťrvodem
píše:
Jak číst,psanéza druhéválky' Vančura
V pÍednášce
Nelze totižmíti pŤílišvelk prospěch u četby,pŤinížs většípozornostísledujeme jednotlivésložky nežcelek. Dovolte mi, abych se u tohoto tvrzení
a záchviličkupozastavila abychjako pÍíkladcitovaljedno z nejepičtějších
kapitola
míst,cojich kdy bylo napsáno.Je to druhá
roveř i z nejkrásnějších
a plénkami
evangeliasvatéhoLukáše:',I porodilaSyna svéhoprvorozeného,
ho obvinula,a poloŽilajej v jesle, neb nemělijinéhomístav hospodě...
(či
t stotrucltátu, nemrjžemenepoznati,žeevangelista
PÍihlédneme-ti
slom
pŤesnějipŤekladatelskáredakce kra|ická) se vyjadŤujearchaick
tak
hem, kter! je našemujazykovémucítěníuž cizi aktery právě proto
uvozv1áštnírr8inem pťrsotí.Patetickésdělenío narozeníSpasitelověje
zenoběŽnouspojkou,jejíŽnadměrnéuŽivánivbiblickémtextudokonale
Nicménětoto ,,I..sem patÍía nemriŽebyt
oslabilo její specifickou pÍíchuť'
uypustěno,n"uot.j"t.'oběžnostspjatá s patosemproprijčujetextu zvláštní
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nora |92l' a ke kapito|e S rudlmi kovboji v zem

Srov. SanŽiev |986: |23_26'

kovlch nohou).
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Číslovanáirkutská skupinová fotografie se sedícímHaškem v unifonně a s rudou hvězdou na čepicis|oužila
jako osnova mého vfk|adu (Gan |987: 437_50',. zA Haškem stojí čínsk! civi|ista a jeho intimní piíte| Čen
Čang-chaj alias Vářa Čang' ko|em spo|upracovníci ze štábu5. armády v lrkutsku (stejnějako rud/ setr u Haš-

Čingischánově z románu Dobrodruž.tn,íhumoristl' ktroslttytt Huškt alius Švejkuv Ííšicani u komisaÍú'

Srovnávací práce k Haškovu skazu VeIké nedorozumění z

Fotografie na roz|oučenouz irkutského nádražíz 24. Íijna 1920, pÍi pozornějšímpohledu prozrazuje na tváŤirotmistra Jaroslava Haška stejnějako na tváŤích
jeho spolupracovníkrize štábu5. armády zklamání a zármutek.
19. Ťíjna1920 totiŽ byly Haškovi a burjatskémuučitelia pŤekladateliInnokentiji Tunuchanovovi, kteŤípÍipravili 1. kongres revolučníchbezpartijních
Burjatri v Irkutsku,náhle odejmuty všechnyjejich funkce v politickémodděle.
ní 5. armády: Protože ,,v za|e zasedanija net p|akatov i portretov voŽdej revoljuciji..? Kromě toho bylo v části5. armády' kde Hašekprisobil,slyšetheslo ,,Da
zdravstvujetmirovaja socialnaja revoljucija!...3PŤipomína|oto pŤeceprivodní
Leninovy a Trockéhocíle, stejnějako cíle do ofsajdu zatlačen;/ch
levlch sociálních revolucionáŤrja anarchistti,kterí bužili po demokratickéričastivšech
stran a občanskfch organizacína moci sovět - a ne po ,,diktatuŤeproletariátu
a ,,proletáňské
světovérevoluci,. bolševiktia jejich Kominterny v Krem|u' po
diktatuňejednéstrany a,'komisaroděrŽaví.,.
Co natolik svéh|avého
tedy mohl vykonávat Jaroslav RomanovičGašek (od
zimy do léta 19l8 spolubojovníkanarchistria lev;/chsociálníchrevolucionáŤ

t.

P A V E LG A N

revolucionáÍe
JaroslavaHaška
cestou od Bajkaludo Mongolska
na podzim1920'

asiiskéhosvětového
Dobrodružství

