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Dobrodružství asiiského světového
revolucionáÍe Jaroslava Haška

cestou od Baikalu do Mongolska
na podzim 1920'

PAVEL  GAN

t .

Fotografie na roz|oučenou z irkutského nádraží z 24. Íijna 1920, pÍi pozorněj-
ším pohledu prozrazuje na tviíŤi rotmistra Jaroslava Haška stejně jako na tváŤích
jeho spolupracovníkri ze štábu 5. armády zklamání a zármutek.

19. Ťíjna 1920 totiŽ byly Haškovi a burjatskému učiteli a pŤekladateli Inno-
kentiji Tunuchanovovi, kteŤí piipravili 1. kongres revolučních bezpartijních
Burjatri v lrkutsku, náhle odejmuty všechny jejich funkce v politickém odděle-
ní 5. armády: Protože ,,v zale zasedanija net p|akatov i portretov voždej revol-
juciji..? Kromě toho bylo v části 5. armády' kde Hašek prisobil, slyšet heslo ,,Da
zdravstvujet mirovaja socialnaja revoljucija!...3 PŤipomína|o to pŤece privodní
Leninovy a Trockého cíle, stejně jako cíle do ofsajdu zat|ačenych lev ch soci-
álních revolucionáŤŮ a anarchistti, kteŤí toužili po demokratické ričasti všech
stran a občansk1/ch organizací na moci sovět - a ne po ,,diktatuŤe proletariátu
a ,,proletáÍské světové revoluci.. bolševikti a jejich Kominterny v Kremlu' po
diktatuňe jedné strany a,,komisaroděrŽaví,,.

Co natolik svéh|avého tedy mohl vykonávat Jaroslav Romanovič Gašek (od
zimy do léta l9l8 spolubojovník anarchistri a lev;ich sociálních revolucionáŤri

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,í humoristl Jamskuu Hušku llius Švejku v Ťíši car u komisaítl.

Číslovaná irkutská skupinová fotografie se sedÍcím Haškem 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 štábu 5. armády v lrkutsku (stejnějako rud/ setr u Haš-

kovlch nohou).

Srov. Sanžiev |986: |23_26'

I
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497



na Ukrajině, v Moskvě a na Volze)o na sklonku léta a na podzim |92O u Bajka-
lu a mezi ristím mohutné Ťeky Se|engy a Mongolskem? Hrozilo snad, že jeho
iniciativa naruší suverenitu ,,Da|hevostočnoj respub|iky..? Ta byta jako proso-
větská nárazníková zÓna za|ožena na Leninúv návrh a diplomaticky uznána
l4. května 1920; rozprostíra|a se podél ňeky Se|engy k Mongolsku a zbavila se
vlivu Čířanrj. Pro Japonce' Sunjatsenovu Čínu na jihu stejnÉ jako pro peking-
ská okupační vojska v Mongolsku po l4. květnu l920 plati lo:

V respublike jesť narodno-revoljucionnaja armija, no net krasnoj armiji [...]
V nejo (DVR) ne|zja vmešivatsja vooružennym silam drugich gosudarstv.s

A netoužil vlastně Jaros|av Hašek se svlm čínsk;ím pŤítelem a pŤekladatelem
Vářou Čangem (na irkutské skupinové fotografii jako civilista stojící za Haš-
kem) spíše po ,,sociální revo|uci.. v Tung-fang kung-šu (Komuně Vlchcldu)
v Číně než po bolševickém ,,proletáŤství..?6 Nejprve ale musel projít (s 5. Rudou
armádou z lrkutska) Dálněvlchodní republikou od Bajkalu k rusko-mongolské-
mu pohraničnímu městu Kjachta a osvobodit Mongolsko od pekingsk ch Čiřa-
n . To však následně mohlo vyvolat diplomaticky konÍlikt mezi Japonskem, Pe.
kingem, Moskvou, popĚ. se Sunjatsenem v Šanghaji.

Tak tedy k Haškově poslední asijské světově revoluční švejkiádě cestou od
Bajkalu do Mongolska a do Číny _ a to konspirativně!7
'  K  tomu s rov .  Gan 1989:45-131.

' 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 ko-
munistické strany. oba si vzpomněli, že Hašek chtěl po vá|ce v ČSR svého Švejka pÍivést do Číny. Haškovy
snahy dtrstat se od Bajkalu pŤes Mongo|sko do Číny mě|y vysvět|it č|ánky, které Hašek zveieiĎova| od léta do
podzimu l 920 v čínském časopisu 7irng.lirn g kung-štt (Kornuna V cho<lu), kterf vycházel u .5' rmády v Ir.
kutsku a redigoval ho Hašek se sv}im čínskfm pŤíte|em a pŤekladate|em Čen Čang.chajem alias Várjou Čan.
gem' Bohuže| tento čínsky časopis stejně tak jako burjatsky Ur (Ranní červánky) ze záÍí |92o není zazname.
nán v bib|iograÍii, neboť tyto časopisy nejsou 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,. ',Dalnevostočnoj Res.
pub|iky..' se lze dozvědět. kromě od Sorokovikova, také z publikace Br evtje sotlruž.estvo trutljaščichsju zcr
rul)ežn\,cll snan s nanltluni soyetsktlj Rosii l9l7-l92.i (viz Bojevoje sodružestvo l9.57: 390), kde jsou cito-
vány 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.
my |920.|92|. K Bljucherově konspirativní '.světově revo|uční,.činnosti poté v Číně srov. Persic l962, Ši.
rendyb 1971, Heinzig 1978 a Bljucher 1984.
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Nejprve byl Jaroslav Romanovič Gašek 7. Ťíjna jmenován Zástupcem velite-

le nejvyššího politického oddělení 5. armády.8 Měl snad v rimyslu - v době ne-

pritonlno',i uálit"l" Mojseje Abramoviče VolÍbviče (na irkutské skupinové Íb.

iografii č. l) - spolu S netrpěliv mi kur./ry nejvyššího mongolského buddhy

a 
-vtaace, 

bogdgegéna, v lrkutsku, žluto-rud]/mi revolucionáŤi Chorlogínem

Čojbalsanemá Ďamdinym Siichbátarem (rusky Suche Bator)o, vydupat Ze zemé

pŤekvapivé polní tažení do Urgy?. 
gaset< a jeho žluto-rudí mongolští soudruzi obdrŽeli totiŽ v den jeho jmeno-

vání nejvyšiím komisaí.em potitického oddělení 5. armády v Irkutsku neblahou

,|, a, u, z" tam byl a 2. Ííjna poražena čínská okupační armáda bělogvardějskou

pi.o;upon,tou,'asijskou kava|erií.. generálporučíka von Ungern-Sternberga, čí-

tajici,bez jednoho 800 mužťrI PoloslepÝ bogdgegén -,,kter.í mělb]Ít během še-

d;sáti dnli vysvobozen Rusy z domácího vézeni,,, jak zně|a lámova věštba _

jmenovalprotoosvobodi te leuprostŤedvel ik  chos lavnejvyššímchánemMon-

go|tl. Zato mě| baron a buddhista poděkovat nás|edujícími slovy:

Ja pribyl v vašu stranu, čtoby vozrodiť jejo byluju mošč i slavu [...l Ja

uuáaist. Ja prišel k etoj mudrejšej religii samostojatel,no, vopreki tradici-

jam vospitanija.'n

Jestliže tedy pŤedešel Hašek se sv]imi ,,rudymi Rusy,., Burjaty a ž|uto.rud]i mi

Srichbátarovlm i jezdci bělogvardějského barona von Ungern-Sternberga v Ur-

ze, jesr\iŽe porazil čínskou okupační armádu a osvobodi| bogdgegéna pÍed še-

desát]im dnem z domácího vězení _ koho mě| potom jmenovat nejvyšší rnon-

golskÝ buddha a vládce nejvyšším chánem MongolŮ: Siichbátara, nebo Gaška,

velitele rudlch Rusti z Bajkalu?
Náčelníkšpionážníhoakontrašpionážníhooddělení5.armádyvIrkutsku

I.I .SorokovikovpŤipomné].,ŽeodváŽnyjezdecSi ichbátarpŤedalvpr i l i s rpna
v Irkutsku zástupcrim sovětské vlády a Kominterny dopis nejvyššího mongol-

ského buddhy a vládce, bogdgegéna, zlJrgy. Ukrlvaljej pÍed čínskou okupač-

o Pudovkinova mystifikace z roku |929 v černobí|ém ťt|tllu Pttonok Čingiz'-chunu, Damdiny Siichbátar, nar.

l883 (ako Hašek), vyr sta| ]ako syn pasteVce v rrtongolsk;/ch stepích. Po vypuknutí ',pannlongolské revolu.

ce.,v toce l913 byl topičenr u.;u,.ti ,,u.jd." o t,,diny l. rŤírty Magsarjava..ajeho sluhou (jako Šveik, popŤ.je.

hoproto typSt raš l ipka) 'Poroce l920by ls i i chbáÍar iakozak ladateIMongo lskél idovérepub l i kyos|avován.

;J;;;;;;i; ' iau"n. stutino'yn' mísrodrŽícírn v Mongo|skrt se poté stal .,marxista..Chorlogín Čojbal.

, ', Citováno podle TLrdeva ( | 968: l 53-54).
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na Ukrajině, v Moskvě a na Volze)o na sklonku léta a na podzim |920 u Bajka-
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větská nárazniková zÓna za|ožena na Leninúv návrh a diplomaticky uznána
l4. května 1920; rozprostíra|a se podél Íeky Se|engy k Mongolsku a zbavila se
vlivu Čířanrj. Pro Japonce' Sunjatsenovu Čínu na jihu stejnÉ jako pro peking-
ská okupační vojska v Mongolsku po |4. květnu l920 plati lo:

V r.espublike jesť narodno-revoljucionnaja armija, no net krasnoj armiji [...]
V nejo (DVR) ne|zja vmešivatsja vooružennym silam drugich gosudarstv.s

A netoužil vlastně Jaros|av Hašek se svlm čínsk;ím pŤítelem a pŤekladatelem
Vářou Čangem (na irkutské skupinové fotografii jako civilista stojící za Haš-
kem) spíše po ,,sociální revo|uci.. v Tung-fang kung.šu (Komuně Vfchcldu)
v Číně než po bolševickém ,'proletáŤství..?6 Nejprve ale musel projít (s 5. Rudou
armádou z lrkutska) Dálněvlchodní republikou od Bajkalu k rusko-mongolské-
mu pohraničnímu městu Kjachta a osvobodit Mongolsko od pekingsk]/ch Čiřa-
n . To však následně mohlo vyvolat diplomaticky konÍlikt mezi Japonskem, Pe.
kingem, Moskvou, popĚ. se Sunjatsenem v Šanghaji'

Tak tedy k Haškově poslední asijské světově revoluční švejkiádě cestou od
Bajkalu do Mongolska a do Číny _ a to konspirativně!7
'  K  tomu s rov .  Gan 1989:45-131.

' Persic 1962:33-34.

., Podle Krcibicha ( | 963) a olbrachta s Ančíkem ( I9.53)' Česk/ spisovate| lvan olbracht byl v červnu l920 hos.
tenr lI. kongresu Konunistické internacioná|y v Moskvě. Kare| Kreibich by| v ČsR pŤedseclou Něnrecké ko-
munistické strany. oba si vzpomněli, že Hašek chtěl po vá|ce v ČSR svého Švejka pÍivést do Číny. Haškovy
snahy dostat se od Bajkalu pŤes Mongo|sko do Činy mě|y vysvět|it č|ánky. které Hašek zveieiĎova| od léta do
podzimu l 920 v čínském časopisu 7irng.lira g kung-štt (Kornuna V cho<lu), kterf vycházel u .5' rmátly v Ir.
kutsku a redigoval ho Hašek se svlm čínskfnr pŤíte|em a pŤekladate|em Čen Čang.chajem alias VáĎou Čan.
gent. Bohuže| tento čínsky časopis stejně tak iako burjatskÝ Ur (Ranní červánky) ze záŤí l 920 neni zaznaÍne.
nán v bib|iograÍii, neboť tyto časopisy nejsou uloŽeny ani v |rkutsku, ani v U|an-Ude (kdejsern se na to ptal
v Muzeu buriatské |iteratury v roce l99 | ). ani v archivecb v Petrohradě a v Moskvě.

' Jak bylo Mongolsko v |etech |920-|92| infi|trováno a dobyto z lrkutska a z ,,neutrá|ní.. ',Dalnevostočnoj Res.
pub|iky..' se lze dozvědět. kromě od Sorokovikova, také z publikace Br evtje sotlruž.estvo trudjaščichsja ar
rullež'nl,cll strun s nunxktni sovetsktlj Rosii l9l7-l92.i (viz Bojevoje sodružestvo l9.57: 390), kde jsou cito-
vány rozktuy V K. B|juchera lz instrukciji Voennogo Soveta NaÍodno.Revoljucionnoj armii i flota vojskam
Dalhevosočnoj Respub|iky o porjadke vvoda vojsk na territoriju Mongolii dlja |ikvidacii band Ungerna ze zi.
my |920.|92|. K Bljucherově konspirativní '.světově revo|uční,.činnosti poté v Číně srov. Persic l962, Ši.
rendyb 1971, Heinzig 1978 a Bljucher 1984.
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prito'no'ti uálit"l" Mojseje Abramoviče VolÍbviče (na irkutské skupinové Íb-

iografii č. l) - spolu S netrpěliv./mi kur./ry nejvyššího mongolského buddhy
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-vtaace, 

bogdgegéna, v Irkutsku, žluto-rud]/mi revolucionáŤi Chorlogínem

Čojbalsanemá Ďamdinym Siichbátarem (rusky Suche Bator)o, vydupat Ze zemé

pŤekvapivé polní tažení do Urgy?. 
gaslt a jeho žluto-rudí mongolští soudruzi obdrŽeli totiŽ v den jeho jmeno-

vání nejvyšiím komisaí.em politického oddělení 5. armády v Irkutsku neblahou

,|, a,,, z" tam byl a 2. Ííjna poražena čínská okupační armáda bělogvardějskou
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taji.ci,bez jednoho 800 mužťr! PoloslepÝ bogdgegén -,,kter]í měl b]Ít během še-

d;sáti dnli vysvobozen Rusy z domácího vézeni,,, jak zně|a lámova věštba _

jmenovalprotoosvobodi te leuprostŤedvel ik  chos lavnejvyššímchánemMon-
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ského buddhy a vládce, bogdgegéna, z|Jrgy. Ukrlvaljej pÍed čínskou okupač-

o Pudovkinova mystifikace z roku |929 v černobí|ém ťt|tllu Pttonok Čingiz'-chunu. Damdiny SÚchbátar' nar.

l883 (ako Hašek), vyr staljako syn pasteVce v rrtongolsk;/ch stepích. Po vypuknutí ',pannlongolské revolu.

ce.. v loce l9l 3 by| topičenr u 1urtj ,,u'jdce a r',diny l . rŤírty Magsarjava.. a jeho sluhou (jako Šveik, popi. je-

hoproto typSt raš l ipka) 'Poroce l920by lS i i chbátar iakozak|adateIMongo lskél idovérepub| ikyos|avován.

;J;;;;;;i;.,au"n. stutino'yn' místodržícírn v Mongo|skrt se poté stal .,marxista..Chorlogín Čojbal.

, ' ' Citováno podle TLrdeva ( | 968: l 53-54).
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ní armádou v talismanu zavěšeném na ňetízku na krku' Dopis, podepsany polo-
slep]/m bogdgegénem v Urze 25. července |92O a opatreny j"t.,o p"eeti, ousa-
hoval plnou moc pro zahájeni osvobozovacího taŽení do Uigy:

V pisme govorilos, čto Bogdo-Gegen preterpevajet ot kitajskich okkupa-
cionnych vlastej unizite|hye pritesnenija, čto suščestvujei mnogo opas-
nostej dlja želtoj very i dlja starinnych mongolškich obyčajev l traaicU.

Pismo zakončivalos zajavlenijem o želaniji mongolov-obrazovať sa-
mostojatelhoje gosudarstvo, vozvesti Bogdo-Gegena chanom' vručiv je-
mu upravlenije cerkovju i gosudarstvom, i prosboj učesé bezvychodnoje
položenije i okazaé pomošč mongolam.l'

Zatimco velitel 5. armády Tuchačevskij na pŤíkaz Kominterny Za točíse sv mi
e|itními jednotkami na Varšavu a dobude Polsko - Sorokovikov měl do té doby
se zbytkem 5. armády z lrkutska provést rispěšnou inÍlltraci Mongolska s ..ru-
dou dobytčí expedicí.., čítající 400 muŽrj. U mongolsk ch pastevcí měli obsta-
rat levněji než konkurence dobytek pro irkutskou gubernii a hnát ho podél Se-
lengy k Bajkalu.

,,Úplatky.., s jejichž pomocí mě|i získávat u Mongo|ri sympatie pro Sověty
na sever od Bajkalu, si mohl Sorokovikov dovolit pŤedevším díky části carské-
ho pokladu z 29 Pu||manovych vagon na transsibiňské magistrále' Tento po-
klad zanechaly československé legie v zimě l920 anarchist.]. ," Stěpno-Bar-
džejské partyzánské republiky, která se oddělila od bolševikťl. Tím si měli Če-
choslováci (mnozí s pruty z|aÍa v tornách) vykoupit volnou cestu do Vladivos-
toku:

The 6* (czech) regiment reported that the insurgents at Nishne Udinsk
had demanded (among other things) that Koltchak should resign: that the
Gold Reserve and the Admira|'s armoured train should be hanáed over to
them [...] These simple f'ellows came in the expectation that 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 scales available, they peered sagely at a few ingots ta-
ken from one of the twenty nine waggons and went back, wondering,
through the silent frozen darkness into the little town.12

..Pííteli anarchistti.. a komisaŤi 5. Rudé armády Jaroslavu Gaškovi se pak poda-

Ťilo to, že v doprovodu své nadŤízené Sofie Gončarské a madbrského internacio-

nalisty Mátého Za|ky, ktery patŤil k partyzánŮm, vedl jednání s veliteli anar-

chistické jednoty inženlrem A. D. Kravčenkem a E. M. Ščetininem a carsk1i po-

klad pŤevzali. s větší částí carského pokladu odjeli poté Haškova nadŤízená So-

fle Gončarská a maďarsk! internacionalista Máté Zalka slavnostně do Moskvy

(kvú|i Leninovlm 50. narozeninám v dubnu a financování 2. kongresu Interna-

oionály a světově revolučního tažení Tuchačevského pŤes Varšavu do Němec.

ka)''] RevolucionáŤrim v Irkutsku pÍitom zústala pro jejich činnost jen část car-

ského pokladu. Sorokovikov měl tedy počátkem roku 1920 pro svoji ,,dobytčí
expedici.. do Mongolska ,,z irkutské banky 3 524 778 zlatych rublri, 80 pudri

stÍíbra, čaj, spotŤební zboží aj, zboŽí,,'
K největším rispěchrim spojen1/m s inÍ.iltrací Mongolťr prostňednictvím Soro-

kovikovy ,'dobytčí expedice.. pa ilo za|oŽení ilegální ',Mongolské revoluční li-

dové strany.. v Urze' která si - uprostŤed slídících čínsk1/ch okupantri _ zajisti-

la pŤístup k bogdgegénovi, nejvyššímu mongolskému buddhovi a vládci:

Finaly on 25 July, 1920, O. Jam'yan, accompanied by the Da Lama Punt-
sagdorj, had an audience with the Bogd, who placed his seal on the letter
prepared by the Party [...] The Mongol standard history gives the impres-
sion that the Bogd placed his seal on the Party's Letter immediately after
he had done the same with letters of request to Japan and Amerika.'o

Sotva unikl Damdiny Siichbátar, ktery patÍi| jiŽ od dob svého dětství strávené-
ho u pastevc svého otce a za vojenské služby u panmongolského vŮdce a hr-
diny první tŤídy Magsarj ava mezi nejlepší jezdce, s bogdgegénoq/m dopisem
z|Jrgy k ruskému pohraničnímu městu Kjachta a k Ťece Selenze, pÍekazili Čí-
Ďané v Urze spiknutí Mongo|ské revo|uční |idové strany a naňídili bogdgegéno-
vi domácí vézení:

Damdindstiren and Magsarjav were arrested in early August, and two
days later the Chinese proceeded to arrest members of the People's Party.
It is said that Jam'yan, under torture, revealed the secret mission of the se-
ven delegates to Russia [...] On the l5'h of the last month of autumn, at two

o'clock. the Head of the Gamin (Chinese) Yamen, Sambuu, accompanied

Srov' Zalka |950; F|eming l963; Sorokovikov l965; Pospíši| |977

Lattirnore-lsono | 982: 98.

Sorokovikov | 965 : 32l neobsahuje Haškovu bibIiografi i

F leming 1963:  189.
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ní armádou v talismanu zavěšeném na ňetízku na krku. Dopis, podepsan;/ polo-
slep m bogdgegénem v lJrze 25. července |92o a opatňen)i jeho plčetí, obsa-
hoval plnou moc pro zahájeni osvobozovacího tažení do Urgy:

V pisme govorilos, čto Bogdo-Gegen preterpevajet ot kitajskich okkupa.
cionnych v|astej unizitelhye pritesnenija, čto suščestvujet mnogo opas-
nostej dlja želtoj very i dlja starinnych mongol'skich obyčajev i tradicij.

Pismo zakončivalos zajav|enijem o želaniji mongolov obrazovať sa-
mostojatelhoje gosudarstvo, vozvesti Bogdo-Gegena chanom, vručiv je-
mu upravlenije cerkovju i gosudarstvom, i prosboj učesť bezvychodnoje
položenije i okazať pornošč mongolam.l.

Zatímco velitel 5. armády Tuchačevskij na pŤíkaz Kominterny za točí se sv]/mi
e|itními jednotkami na Varšavu a dobude Po|sko _ Sorokovikov měl do té doby
se zbytkem 5' armády z Irkutska provést spěšnou inÍiltraci Mongolska s ,,ru-
dou dobytčí expedicí.., čítající 400 mužrj' U mongolsk]ich pastevcri měli obsta-
rat levněji neŽ konkurence dobytek pro irkutskou gubernii a hnát ho podél Se-
lengy k Bajkalu.

,,Up|atky.., s jejichž pomocí měli získávat u Mongo|Ů sympatie pro Sověty
na sever od Bajkalu, si mohl Sorokovikov dovo|it pŤedevším díky části carské-
ho pokladu z 29 Pu||manovfch vagon na transsibiŤské magistrále. Tento po-
k|ad zanechaly československé legie v zimě l920 anarchist m ze Stěpno-Bar-
dŽejskq partyzánské republiky, která se oddělila od bolševikrj. Tím si měli Če-
choslováci (mnozí s pruty z|ata v tornách) vykoupit volnou cestu do Vladivos-
toku:

The 6Ů (Czech) regiment reported that the insurgents at Nishne Udinsk
had demanded (among other things) that Koltchak should resign: rhat the
Gold Reserve and the Admiral's armoured train should be handed over ro
them [...] These simple fellows came in the expectation that 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 scales available, they peered sagely at a few ingots ta-
ken from one of the twenty nine waggons and went back, wondering,
through the silent frozen darkness into the little town.12

' ' Sorokovikov |965:32l, neobsahuje Haškovu bib|iografii

' r  F leming 1963: 189.
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..PÍíteli anarchistú.. a komisaňi 5. Rudé armády Jaroslavu Gaškovi se pak poda-

íilo to, že v doprovodu své nadŤízené Sofie Gončarské a madhrského internacio-

nalisty Mátého Zalky' kter! patÍil k partyzánťrm, vedl jednání s veliteli anar-

chisticke jednoty inžen:/rem A. D. Kravčenkem a E. M. Ščetininem a carsky po-

klad pÍevzali. s větší částí carského pokladu odjeli poté Haškova naclŤízená So-

fie Gončarská a madhrsk]/ internacionalista Máté Za|ka slavnostně do Moskvy

(kvrili Leninovjm 50. narozeninám v dubnu a financování 2. kongresu Interna-

cionály a světově revolučního tažení Tuchačevského pŤes Varšavu do Němec-

ka).'. Revolucionáí m v Irkutsku pÍitom zrista|a pro jejich činnost jen část car-

ského pokladu. Sorokovikov mě| tedy počátkem roku l920 pro svoji ',dobytčí

expedici.. do Mongo|ska ,'z irkutské banky 3 5z4 778 zlatych rublŮ, 80 pudt)

stŤíbra, čaj, spotiebni zboŽí aj, zboŽí,,.
K největším rispěchťrm spojen:/m s infiltrací Mongolri prostňednictvím Soro-

kovikovy,'dobytčí expedice.. patÍilo za|oŽení ilegální ,,Mongolské revoluční li-

dové strany.. v |Jrze, která si - uprostŤed slídících čínsk;Ých okupant - zajisti-

la pňístup k bogdgegénovi, nejvyššímu mongolskému buddhovi a vládci:

Finaly on 25 July, 1,920, O. Jam'yan, accompanied by the Da Lama Punt-

sagdorj, had an audience with the Bogd, who placed his seal on the letter

prepared by the Party [...] The Mongol standard history gives the impres-

sion that the Bogd placed his seal on the Party's Letter immediately after

he had done the same with letters of request to Japan and Amerika''o

Sotva unikl Damdiny Stichbátar, kter:/ patŤiljiž od dob svého dětství strávené-

ho u pastevc svého otce a za vojenské služby u panmongolského vúdce a hr-

diny první tÍídy Magsarj ava mezi nej|epší jezdce, s bogdgegénoqim dopisem

z|Jrgy k ruskému poh.aničnímu městu Kjachta a k Ťece Selenze, pÍekazili Čí.

řané v Urze spiknutí Mongolské revo|uční lidové strany a naÍídili bogdgegéno-

vi domácí vězeni..

DamdindsÚren and Magsarjav were arrested in early August, and two

days later the chinese proceeded to arrest members of the People's Party.

It is said that Jam'yan, under torture, revealed the secret mission of the se-

ven delegates to Russia t...1 on the l5,h of the last month of autumn, at two

o'clock.ihe Head of the Gamin (Chinese) Yamen, Sambuu, accompanied

Srov. Zalka l950; F|eming l963l Sorokovikov |965: Pospíšil l977'

Lattimore-lsono 1982: 98.
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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 derained Bogd, suspecting that he already had secretly
contacted Ungern and would continue this contact. Then Bogd was deta-
ined for 50 days under a kind of housearrest [...] when sambuu became
the ChieÍ, he promtly reported to Peking requesting troops to repress and
hold North Mongolia, whereupon the peking Government despatched
30 000 troops.15

Rudo-žlutá katastroÍa v ÍJrze roku |920 však zapŤíčinila také náh|ou proměnu
světově revo|učních priorit Kominterny. V srpnu' v rámci bombastick ch os|av
u pňíležitosti 2. kongresu Komunistické internacionály v Petrohradě a v Mosk-
vě' měl vrchní ve|ite| elitních jednotek 5. armády Tuchačevskij (na Leninriv
a Trockého rozkaz, ačkoli tažení nebylo dobňe zajištěno) dobyt Varšavu tokem
a zmocnit se Německa jako pĚedmostí pro světovou revoluci v Evropě! Což pol-
ská Pilsudského armáda pŤed Varšavou a polští sedláci ze zá|ohy, často ozbro-
jeni jen vidlemi a kosami' v polovině srpna l920 zmaÍi|i.

UprostÍed světově revo|uční kocoviny v Kremlu vysla| náhle Josif DŽugašvili
- sta|in mimoŤádn! vlak (s prostitutkami, podivíny a s|avn;/nri novináŤi jako Joh-
nem Reedem na palubě) do Baku.l.'stalin tu počátkem záŤí v Divadle opery zahá-
jil světově revo|uční kongres asijsk;Ích národrj' kter]i uvedl do Života,,Internacio-
nálu v!chodu... Kominterna byla vzhledem k bakuské iniciativě postavena pÍed
otázku: Kdo se jako první protlačí nejhlouběji do ž|uté Asie _ světově revoluční
,,turkestánská fronta.. pod komandem z Frunze pŤes AÍghánistán k Perskému záli-
vu, nebo 5. armáda irkutského ristÍedí Kominterny pŤes Mongolsko?

Neporažen zbytek 5. armády v Irkutsku spo|u s ruclo-Žlut]imi burjatsklmi
jezdci SÚchbátarov:i mi vyrazi| z Bajkalu k osvobození Mongolska a pŤedešet
v Urze bělogvardějské Rusy barona a buddhisty von Ungern-Sternberga.

Sorokovikov totiž obdrže| v záYí |92O od svlch ',naháněčrj dobytka.. zÍJrgy
v obranném a osvětovém štábu 5. armády následující šifrovan! te|egram:

,'ToVAR DEŠEVEJET. ToRoPITEs, )P)ZDAJETE - PoNESETE
UBYTOK."

CoŽ Čojba|san v Irkutsku dešiÍioval takto:

' ' Onon 1976: 129.

'.' Podle Drabkinové 1968: |7_23'
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''SILA oKKUPACIoNNoJ ARMII UPALA. NUŽNo ToRoPIŤsJA,
Črosy NE UPUSTIŤ MoMENT...''

Místo aby bez odkladú zarltočilo na Čířany okupující Mongo|sko, pŤinutilo

ristŤedí Kominterny v Irkutsku mongolské revolucionáŤe, aby nejprve prodisku-

tovali novy/ stranickli Program:

Some said, that since we already had the document with the Bogda's seal,
there was no need fbr a document with Party's seal. There was a dispute

between these two diverying views. [...] the two groops would not speak
to each other, or even wa|k on the street (oť lrkutsk) together [...] The con-
tens of this declaration, written trough the direct urging of Sukebatur, pro-
posed in a remarkable way a policy for the Mongol People's Revolutio-
nary Party Íbr the immediate present and the Í.uture.

We men of the People's Party, having received great help from Rus-
sia 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 strength to obtain autonomy will elevate the Hutukhtu
(Bogda) to be a sovereign with limited po"r/er. Relying on their (the Rus-
sian's) power, we shall use the method of destroying most of the here-
ditary aristocracy. When we have entirely escaped fiom the hands of
others, simultaneously with obtaining the power in our own country, we
shall Íbllow with all our strength the road of giving to one and all a cul-
ture which will include foreign civil isation and especially the rights of
the people.rs

U vzniku tohoto SÚchbátarova mongolského stranického dokumentu byl pÍíto-
men také Jaroslav Hašek:

J. Gašek byl načatnikom internaciona|hogo otdelenija politodela armii

[...] Dlja menja soveršenno by|o jasno Iiš odno, čto zdes, u Jaroslava Ga.
šeka, mongol'skije tovarišči tak ili inače takŽe učilis i gotovilis k bojevym
revoljucijonnym delam v Mongolii. "'

Sorokovikov 1965: 38.

l:ttimore 1955: lzl0-41.

Kuzjan 1960. Cituje podle Sorokovikova (1965: 36).
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by troops, went to the Tsagaan SÚm (White Temple) on the River, seized
the Bogd, brought him to the General's Headquartes, and detained him
[...] The Chinese derained Bogd, suspecting that he already had secretly
contacted ungern and would continue this contact. Then Bogd was deta-
ined for 50 days under a kind of housearrest [...] when sambuu became
the ChieÍ, he promtly reported to Peking requesting troops to repress and
hold North Mongolia, whereupon the peking Government despatched
30 000 troops.rs

Rudo-Žlutá katastrofa v lJrze roku |920 však zapŤíčinila také náhlou proměnu
světově revo|učních priorit Korninterny. V srpnu' v rámci bombastickych oslav
u pŤíležitosti 2. kongresu Komunistické internacioná|y v Petrohradě a v Mosk.
vě' měl vrchní velitel elitních jednotek 5. armády Tuchačevskij (na Lenin v
a Trockého rozkaz, ačko|i tažení nebylo dobÍe zajištěno) doblt Varšavu tokem
a zmocnit se Německa jako pÍedmostí pro světovou revoluci v Evropě! Což pol-
ská Pitsudského armáda pňed Varšavou a polští sed|áci ze zá|ohy, často ozbro-
jeni jen vidlemi a kosami, v po|ovině srpna l920 zmaňili.

UprostĚed světově revoluční kocoviny v Krem|u vysla| náhle Josif DŽugašvili
- Stalin mimoňádny vlak (s prostitutkami, podivíny a slavn;ínri novináňi jako Joh-
nem Reedem na palubě) do Baku.'.Sta|in tu počátkem záňí v Divad|e opery zahá.
ji| světově revoluční kongres asijsk;fch národ , kter1i uved| do života ,,Internacio-
nálu vychodu... Kominterna byla vzhledem k bakuské iniciativě postavena pŤed
otázku: Kdo se jako první prot|ačí nejhlouběji do žtuté Asie _ světově revoluční
,,turkestánská Íionta..pod komandem zFrunze pÍes AÍghánistán k Perskému zá|i-
vu, nebo 5. armáda irkutského ristŤedí Kominterny pňes Mongo|sko?

NeporaŽen zbytek 5. armády v Irkutsku spolu s rudo-žlut;imi burjatsk;/mi
1ezdci Siichbátarov]i mi vyrazi| z Bajkalu k osvobození Mongolska a pŤedešel
v Urze bělogvardějské Rusy barona a buddhisty von Ungern-Sternberga'

Sorokovikov totiž obdrŽel v záÍí 1920 od svlch ',naháněčťl dobytka.. z|Jrgy
v obranném a osvětovém štábu 5. armády následující šiÍiovan! telegram:

,,ToVAR DEŠEVEJET. ToRoPITEs. )P)ZDAIETE _ PoNESETE
UBYTOK."

CoŽ Čojbalsan v Irkutsku dešiÍioval takto:

'í onon |976: l29.

'.' Podle Drabkinové |968: |7_23'
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,,SILA oKKUPAcIoNNoJ ARMII UPALA. NUŽNo ToRoPIŤsJA,
Črosy NE UPUSTIŤ MoMENT...''

Místo aby bez odkladri zaritočilo na ČíĎany okupující Mongolsko, pňinutilo

ristŤedí Kominterny v Irkutsku mongo|ské revolucionáŤe, aby nejprve prodisku-

tovali novl/ stranick;/ Program:

Some said, that since we already had the document with the Bogda's seal,

there was no need for a document with Party's seal. There was a dispute

between these two diverying views. [...] the two groops would not speak

to each other, or even walk on the street (of Irkutsk) together [...] The con-
tens of this declaration, written trough the direct urging of Sukebatur, pro-
posed in a remarkable way a policy fbr the Mongol People's Revolutio-
nary Party fbr the immediate present and 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 Rus-
sian's) power, we shall use the method of destroying most of the here-
ditary aristocracy. When we have entirely escaped Íiom the hands of
others, simultaneously with obtaining the power in our own country, we
shall Íbl|ow with all our Strength the road of giving to one and all a cul-
ture which will include foreign civil isation and especially the rights of
the people.rt

U vzniku tohoto SÚchbátarova mongolského stranického dokumentu byl pŤíto-
men také Jaroslav Hašek:

J. Gašek by| načalhikom internacionalhogo otdelenija politodela armii

t...] Dlja menja soveršenno bylo jasno liš odno, čto zdes, u Jaros|ava Ga-
šeka, mongol'skije tovarišči tak ili inače takže učilis i gotovilis k bojevym
revoljucijonnym delam v Mongolii.ro

Sorokovikov 1965: 38.

Lartimore 1955: 140-41.

Kuzjan 1960. Cituje podte Sorokovikova (1965: 36)
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Kromě toho stál Hašek v Irkutsku u zrodu mongolského časopisu Mongolyn
Únen:

KdyŽ Unen slavil (l920) padesát let svého trvání, našli v archivních do-
kladech o tom Zmínku v zápiscích zakladatele Mongo|ské |idové r.epub-
liky SÚchbátara' První čís|a Mongolyn Unen (Mongolská pravda) vyšla
na podzim |920 v Irkutsku' Nu, a Jaroslav Hašek tam by| v té době po-
lit ickym komisaŤem Rudé amády a radi| Si.ichbátarovi a dalším mon-
golsk]/m soudruh m, jak se noviny dě|ají.Z Irkutska se (Jnen tajně do.
pravova| do Mongolska, kde ti, kteŤí uměIi číst' ho piedčítali v iurtách
Arat m.rt)

Mezitím, co lámova věštba z poloviny Srpna o vysvobození bogdgegéna z domá-
cího vězení v Urze tikala v Irkutsku jako časovaná bomba, odhodlali se roztrou-
šení de|egáti Mongo|ri k tomu' Že v záÍi odjeli nejprve s bogdgegénov m dopisem
a pečetí a se SÚchbátarov m stranickym programem do Moskvy k Leninovi.

V Kremlu možná ještě nevědě|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 čínskou okupační armádu. Co se však 2.tijna
pŤihodilo, pochopil nadmíru unaven Lenin (po ztroskotání srpnového světově
revolučního tažení do Německa a Evropy pŤes Varšavu a po smrti své intimní
pňíte|kyně Inessy Armandové, která zemňela v záÍí na choleru) jako šanci; chtěl
uzavÍít se Sunjatsenem najihu a Pekingem na severu vzájemnou dohodu, kte-
rou by čelil expanzi Japonc . V polovině ňíjna pŤrjela tedy čínská vojensko-di-
plomatická mise generá|a Čang Cuo-lina pŤes Irkutsk do Moskvy, aby Lenino-
vi pÍedala pradávnou čínskou šavti a aby dohodla spo|ečn;i postup proti Japon-
c m v Asii.2' Koncem Íijna |920 pak piedstavil vlbor pro zahranični záležitos-
ti RsFsR prezidentu Čínské republiky sunjatsenovi návrh sovětsko-čínsk]1ich
obchodních styk ',?

DŤíve než by| Hašek 7,Ííjna l920 jmenován v Irkutsku nejvyšším politickym
komisaŤem u štábu 5. armády' musel vědět o pokusu sblížit RSFSR s Čínou' Usi-
loval tedy o to, aby udě|a| vše moŽné pro mongolského revolucionáÍe Siichbáta-

Gemdezacyn l97l:  I

tenin I978:432.

Pyn 1957: 35.

ra v Irkutsku a v1í'chodně od Bajka|u,'r aby osvobodil Mongoly od projaponsklch

bělogvardějcti - a aby moh| z Urgy, spolu se svym čínsk1i m pŤítelem a pňeklada-

telem Čen Čang-chajern alias Vářou Čangem' dále pokračovat do Šanghaje? Do.
provázen ,,kitajskim polkom vo glave s tovariščem Sun|u,.? PŤeložení tohoto čín-

ského pluku z hlavního města Dálněvychodní republiky Verchne-Udinsk
(Ulan-Ude) do Irkutska v prili srpna |920 zaznamenal Persic; cituje také tajn!
rozkaz 5. armádě z 29. 9 ' |920 k po<lpoí.e soudruha Sun Fu: ,,$ l . Komandirom
i vojenkomom internacionalhogo po|ka V armii naznačajetsja s 28 sendabrja
s(ego) g(oda) tov. Sun Fu...]. M žeme se domnívat, Že tento čínsky pluk pod ve-
dením rudého Čířana Sun Fua moh| byt vyslán k Bajkalu jako rezerva ,,Vostoč-
noj Krasnoj armii..]s pro pozdější světově revoluční tažení do Urgy, a ne pro na-
stávající osvobozovací taŽení Žluto-rudého Sijchbátara a jeho soudruh '

odvážn! jezdec Sijchbátar by| sice'.jako jeho vrchní velitel v panmongolské
r.evoluci a hrdina první tÍídy Magsarjav' prvotŤídnírn vťrdcem; pro osvobozova-
cí taŽeni do Urgy mu však u Bajkalu chyběla burjatsko-mongolská pěchota
a jízda| Hašek tedy rnobilizoval |3, jízdní divizi a 26. dělostÍe|eckou divizi
5. armády, které podle rozkazlJ2,,byly rrasazeny u Burjatri jako pracovní armáda
pŤi žřov ch pracích' Dá|e za|oŽt| a redigoval s burjatskym učitelem a pŤeklada-
telem Innokentijem Tunuclranovem v lrkutsku burjatsk1/ časopis Ur (Ranní čer-
vánky). Poslal podle rozkazu2, z l l. Ťíjna l920 instruktora svého mezinárodní-
ho oddělení Dava Damdincyrenova, znamenitého jczdce, kter;/ byl krátce pŤed-
tím ještě u 1. jizdní divize na Kavkaze' aby vykonáva| nutnou ,,po|iticko.osvě-
tovou práci..v rido|í Sc|engy, kde měl dajně Hašek blt j iž pŤedtím se svou mla-
dou ruskou ženou Alexandrou a Tunuchanovem:

ProstŤednictvím Tunuchanova se Hašek seznamova| se Životem Burjat
a Mongo| , mezi nimiž vlastně Žil. Se svou manŽe|kou Alexandrou Gav-

Zpirsob..iaklnr lrnin v a poté Sta|inť|v ncjclťr|ežitější čIovčk v h|arnínl nrčstě DáJněvlcbodní republiky Verch-

ne-Udinsk (dnes U|an-Ude). rninistr obrany V K' BIjuchet. doby| MtlngtlIsko z ..neutrá|ního..teritoria toholo mos-

kevského nárizníko\ého státu. Ize orlvo<lit z BIjucherova rozkizu Iz instrukciji V<xnnogo Soveta Dalnevostočno.i

Respubliki o porjadke vvoda vojsk na tenittlri.ju Mongolii <J|ja |ikvidaciji band Ungerna a jin/ch rozkazŮ z roku

|92| futištěnoin: Bo.|evoje sodruŽestvo l957:25l): srov. ktomu Persic |9(l2. Širendyb |97|. Heinzig l978.

Pers i c  1962:  l7 l .

Bojevoje sodružestvo l957: 25 l.

S a n ž i e v  | 9 6 | : 5 6 '

Sanžiev  |9Ó l :26_27 '
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Kromě toho stál Hašek v Irkutsku u zrodu mongo|ského časopisu Mongolyn
i iunen'.

Když Unen s|avil (l920) padesát let svého trvání, naš|i v archivních do-
kladech o tom zmínku v zápiscích zak|adatele Mongo|ské lidové repub-
liky SÚchbátara. První čis|a Mongolyn Unen (Mongo|ská pravda) vyšla
na podzim |920 v Irkutsku. Nu, a Jaroslav Hašek tam byl v té době po-
lit ick1im komisaĚem Rudé amády a radil Stichbátarovi a dalším mon-
golsk;ím soudruh m, jak se noviny dě|ají. Z Irkutska se (Jnen tajně c|o.
pravoval do Mongolska, kde ti ' kteŤí umě|i číst, ho pŤedčítali v jurtách
Arat m.:"

Mezitím, co lámova věštba z poloviny srpna o vysvobození bogdgegéna z domá-
cího vězení v Urze tikala v Irkutsku jako časovaná bomba, odhodlali Se roztrou-
šení de|egáti Mongolri k tomu, Že v záÍí odje|i nejprve s bogdgegénov m dopisem
a pečetí a se SÚchbátarovym stranickym programem do Moskvy k Leninovi.

V Klemlu možná ještě nevěděli, Že se generálporučík von Ungern-Sternberg
se sv mi 800 bělogvardějskymi kavaleristy vypravil z města Čita obsazeného
Japonci po transsibiĚské magistrále do h|avního města Mongolska Urgy, aby
tam (v zájmu Japonska) porazil čínskou okupační armádu. Co se však 2. Ííjna
pŤihodi|o, pochopil nadmíru unaveny Lenin (po ztroskotání srpnového světově
revolučního taženi do Německa a Evropy pĚes Varšavu a po smrti své intimní
pŤítelkyně Inessy Armandové, která zemňela v záÍí na cho|eru) jako šanci; chtěl
uzavÍiÍ se Sunjatsenem na jihu a Pekingem na severu vzájemnou dohodu, kte-
rou by čelil expanzi Japonc ' V polovině Ťíjna pŤijela tedy čínská vojensko-di-
plomatická mise generála Čang Cuo-lina pŤes Irkutsk do Moskvy, aby Lenino-
vi pňedala pradávnou čínskou šavli a aby dohodla spo|ečn]i postup proti Japon-
c m v Asii.'' Koncem iíjna |920 pak pŤedstavil v]/bor pro zahraničn Í zá|eŽitos-
ti RsFsR prczidentu Čínské repub|iky Sunjatsenovi návrh sovětsko-čínskych
obchodních stykŮ.,:

DŤíve než byl Hašek 7. Ťíjna l920 jmenován v Irkutsku nejvyšším politick]lim
komisaŤem u štábu 5' armády, musel vědět o pokusu sbtížit RSFSR s Čínou. Usi-
lova| tedy o to' aby udělal vše možné pro mongo|ského revolucionáie Siichbáta-

Gemdezacyn l97l:  I

knin 1978: 432.

Pyn 1957:3.5.

ra v Irkutsku a v1/chodně od Bajka|u,.] aby osvobodil Mongoly od projaponsk1ich

bělogvardějcri _ a aby moh| z Urgy, spolu se sv m čínsklm pŤíte|em a pŤeklada-

telem Čen Čang-chajern alias Vářou Čangem, dále pokračovat do Šanghaje? Do-
provázen,,kitajskim polkom vo g|ave s tovariščem Sun|!..? PŤeložení tohoto čín-

ského pluku z hlavního města Dá|něv1ichodní republiky Verchne-Udinsk
(Ulan-Ude) do Ir.kutska v prili srpna |920 zaznamenal Persic; cituje také tajny
rozkaz5 '  armádě z29'9. l920 k po<lpoŤe soudruha Sun Fu:, ,$ l .  Komandirom
i vojenkomom internacionalhogo polka V armii naznačajetsja s 28 sentjabrja
s(ego) g(oda) tov. Sun Fu...r. M žeme se domnívat, že tento čínsk! pluk pod ve-
dením rudého ČíĎana Sun Fua mohl byt vyslán k Bajka|u jako rezerva ,,Vostoč-
noj Krasnoj armii.,]s pro pozdější světově revo|uční tažení do Urgy, a ne pro na-
stávající osvobozovací taŽení žluto-rudého Stichbátara a jeho soudruhťr.

odváŽnjjezdec SÚchbátar byl sice, jako jeho vrchní velite| v panmongolské
revoluci a hrdina první tŤídy Magsarjav' prvotŤídnírn vťrdcen-r; pro osvobozova-
cí taŽení do Urgy mu však u Bajkalu clrybě|a burjatsko.mongolská pěchota
a jízda! Hašek tedy mobilizoval |3. jízdní divizi a 26' dělostŤeleckou divizi
5. armácly, které podle rozkazu1,,byly nasazeny u Burjatri jako pracovní armáda
pŤi Žřovch pracích. Dá|e za|oŽi| a r.edigova1 s burjatsk1i m učitelem a pŤeklada-
telem Innokentijem Tunuchanovem v Irkutsku burjatsky časopis Ur (Ranní čer-
vánky). Poslal podle rozkazu1, z | |. Ťíjna l920 instruktora svého mezinárodní-
ho oddělení Dava Darndincyrenova, znamcnitélro jczdce, ktery byl krátce pÍed-
tím ještě u 7. jizdttí divize na Kavkaze. aby vykorrával nutnou ,,politicko.osvě-
tovou práci..v dolí Selengy, kde měl dajně Hašek b1yt již pŤedtím se svou m|a-
dou ruskou ženou Alexandrou a Tunuchanovem:

ProstŤednictvím Tunuchanova se Hašek seznamoval se Životem Bur1at
a Monsol . mezi nimiž v|astně žil ' Se svou manželkou A|exandrou Gav-

Zptisob..jak;/nr lrnin v a poté Sta|in v neidŮležitěiší č|ovčk v hlavním městě Dí|něv1/chodní repub|iky Verch.

ne-Udinsk (dnes UIan.Ude). nlinisrr tlbrany V K. Bljuchcl dobyI Mongtl|sko z ..neutrá|ního..teritoria tohoto mos-

kevského níriuníko\,ého slátu. lze odvtr<lit z Bljuclrerova rtlzkizu lz instrukciji Vtrnntlgo Soveta Dalnevostďnoi

Respubliki o porjadke vvoda vojsk na tenitoriju Mongoli i dlja l ikvidaciji band Ungerna ajinych rozku z roku

|92l (otišrěno in: Boievoje sodruŽestvo |957: 25| ): srov' k tornu Persic |9(l2. Sirendyb l971. Heinzig |978'

Pers i c  1962:  l7 l .

Bojevoje sodružestvo l957: 25 I'

SanŽ iev  |96| :  .56 .

Sanžiev  l96| :  26_27 '
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rilovnou podnikal cesty do okolí až k mongolsk1/m hranicím; zna|i pr!
kaj kolem Bajka|u, oko|í Ulan Ude, Kjachty (u rusko-mongolskych hra-
nic), kde navštěvovali obydlí prost1/ch kočovníkŮ ajezdili na ma| ch step-
ních konících.,E

|7.Íijna l920 konečně zahájil Hašek s Tunuchanovem l. kongres bezpartijních
Burjatri v Irkutsku, kde se hovoňilo pouze burjatsky a kde chyběly plakáty a por-
tréty vtidcti revoluce! Byl to však skutečn! d vod, proč byli Hašek s Tunuchano.
vem uprostňed kongresu l9. Ííjna zbaveni všech funkcí u štábu 5. armády? o tom
Sorokovikov ponrlče|; zjeho zprávy o kongresu si však lze mnohé domyslet:

Sjezd trudjadščichsja burjat Irkutskoj gubernii i Sovetskogo Zabajkatja
prinjal rešenije, v kotorom govorilos, čto ,,nachodjaščijesja na teritorii So-
vetskoj Rosii i DVR burjatskije massy dolŽny prijti na pomošč narodu
Mongolii.. [...] Suche-Bator i Čojbalsan poseščali štab 5-j Armii, znako-
milis s jego rabotoj, znakomili rabotnikov štaba s osobennosdami mon-
golskogo placdar.ma. oni zachodili v informotdelenije razvedotdela, čto.
by izučiť opyt Krasnoj armii v razvedyvatelhoj rabote, uslyšať vojennuju
informaciju. [...] Istoričeskaja missija de|egacii Mongol'skoj narodnoj par-
tii v Sovetskuju Rossiju byla vypolnena. Komitet upolnomočennych
Mongoťskoj narodnoj partii prinjal rešenie: centr dejatelhosti partii pere-
nesti iz Urgy v rajon Kjachty.,,

MrjŽeme píedpok|ádat, Že se Hašek jako aktivní spoluorganizátor Siichbátarova
osvobozovacího tažení z Bajkalu do Mongolska mohl nadít, Že neunikne v;i zvě
československého ristí.edí Kominterny v Moskvě, které ho vybralo ke konspira-
tivní práci v Československu. Historik KŤížek30 cituje mj. telegram č, 4932 si-
biŤského československého tistí.edí v omsku z 27.9. 1920, kter nďizoval
urychlen! návrat všech českos|ovenskfch komunistú ze SibiÍe pŤes Moskvu do
Československa. Tento telegram pÍišel do Irkutska teprve 6. Ťíjna - načež byl
Hašek dalšího dne jmenován zástupcem velitele politického oddělení 5. armá-
dy! Šlo o akt solidarity Ze Strany velitele politického oddělení Mojseje Vo|fovi-
če (na irkutské pamětní fotografii z24.Íijna |920 č. |), kter! chtěl Haška za-

Šíma l966: 238.

Sorokovikov 1965: 39-40

KÍížek |957:294-3|0.

chránit pŤed hrozící ,,proletáŤskou světovou revo|ucí.. v Čechách a otevÍít mu

cestu do vysněné ,,Tung-fang kung-šu.. (Komuny Vfchodu) v Asii?

Krátce pŤed svou Smrtí koncem roku |965 iek|a Haškova ruská žena A|e-

xandra o jeho vnitÍních pohnutkách na Bajkale toto:

V Irkutsku začina| Jaroslav po mnoha měsících chodit zachmuŤen1/. Zpri-

sobila to zpráva, že i on má jet domri [...] Ale čím víc nad tím uvaŽoval,

tím se stával nedrivěňivější myšlence, Žeby v Československu mohla blt

stejná revolucejako v Rusku..'

Proto tedy onen Zármutek a zklamání na tváňi rotmistra Jaroslava Haška a jeho

spo|upracovníkri ze štábu 5. armády na pamětní fotograÍii ze24.Ííjna |920 na

irkutském nádraŽí.

2 .

Po tajném ,,světově revolučním..ško|ení u Kominterny opustil 26. listopadu 1920

Jaroslav Hašek se svou mladou ruskou ženou Alexandrou Gavrilovnou Lvo-

vou-Haškovou (která se měla vydávat za ,,kněžnu Alexandru Lvovou..)32 Mosk-

vu.rr Pro svoji konspirativní činnost v Praze by| Hašek československym stŤe-

dím Kominterny vybaven l600 švédsklmi korunami a Í.alešnfm pasem na jmé-

no Jusuf Šteid|: začátkem prosince se měl zričastnit právě začinajíci,,proletráŤské
světové revoluce.. v Praze a v blízkém kladenském uhelném revíru.

Do Prahy pÍijel (lodí z Estonska do Štětína a vlakem) agent Kominterny Ha.

šek se svou ,,kněžnou.. l9. prosince - poté, kdy byl potlačen komunistick;/ puč

z počátku prosince v Praze a na Kladně.
Tedy opět jeďna z katastroť rotmistra Haška, které shromáždil vlastně jako

Švejkovy ,,dějiny lidskfch trampot.{a v osudech dobrého vojdka Švejka za svě-

Lvová-Hašková l965'

A|exandra Lvová, s níž se Hašek oženi|, abyji moh| pÍivést do Československa. a zachránitji tím pÍed bolše.

viky, se měla vydávat za neteŤ prvního ministerského pŤedsedy Ruské ltderace kníŽete G. J. Lvova.

Podle Anketnj list 1959.

Elegantní, avšak nepŤesnÝ německÝ pÍeklad textu Die Abenteuer des bnpen Solt]u|en Scltwťjlt crety 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, které se tyka|yjeho švejkiád v ruské uniformě.

I
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rilovnou podnikal cesty do oko|í až k mongolsk1im hranicím; zna|i pry
kaj kolem Bajkalu, okolí Ulan Ude, Kjachty (u rusko.mongolsk1/ch hra-
nic), kde navštěvova]i obydlí prost;fch kočovníkri a jezdili na ma|;ich step.
ních konících.28

l7. ňíjna l920 konečně zahájil Hašek s Tunuchanovem l. kongres bezpartijních
Burjat v lrkutsku, kde se hovoŤilo pouze burjatsky a kde chybě|y plakáty a por.
tréty vúdcri revoluce! Byl to však skutečn;i dŮvod, proč byli Hašek s Tunuchano-
vem uprostŤed kongresu l9. Ííjna zbaveni všech funkoí u štábu 5. armády? o tom
Sorokovikov pontlčel; zjeho zprávy o kongresu si však lze mnohé domyslet:

Sjezd trudjadščichsja burjat Irkutskoj gubernii i Sovetskogo Zabajka|ja
prinjal rešenije, v kotorom govorilos, čto ,,nachodjaščijesja na teritorii So-
vetskoj Rosii i DVR burjatskije massy dolžny prijti na pomošč narodu
Mongolii.. ['..] Suche-Bator i Čojbalsan poseščali štab 5-j Armii, znako-
milis s jego rabotoj, znakomili rabotnikov štaba s osobennosdami mon-
gol'skogo placdarma. oni zachodili v informotdelenije razvedotdela, čto-
by izučiť opyt Krasnoj armii v razvedyvatelhoj rabote, uslyšať vojennuju
informaciju. [...] Istoričeskaja missija de|egacii Mongol'skoj narodnoj par-
tii v Sovetskuju Rossiju byla vypo|nena. Komitet upolnomočennych
Mongolskoj narodnoj partii prinjal rešenie: centr dejatelhosti partii pere-
nesti iz Urgy v rajon Kjachty.2'

Mrižeme pňedpokládat, že se Hašek jako aktivní spoluorganizátor Si.ichbátarova
osvobozovacího tažení z Bajkalu do Mongolska mohl nadit, Že neunikne q/zvě
československého ristí.edí Kominterny v Moskvě, které ho vybralo ke konspira-
tivní práci v Československu. Historik KŤížek30 cituje mj. telegram č. 4932 si-
biŤského československého tistÍedí v omsku z 27.9. |920, kter! nďizoval
urychlen! návrat všech československych komunist ze SibiŤe pŤes Moskvu do
Československa. Tento telegram pÍišel do Irkutska teprve 6. ííjna - načež byl
Hašek dalšího dne jmenován zástupcem velitele politického oddě|ení 5. armá-
dy ! Šlo o akt solidarity ze strany ve|itele politického oddělení Mojseje Vo|fovi-
če (na irkutské pamětní fotografii z 24. ííjna |920 č, l)' ktery chtěl Haška za-

Šíma l966:238.

Sorokovikov 1965: 39-40.

Kňížek 1957: 294-3|0.

chránit pŤed hrozící ,,proletáŤskou světovou revo|ucí.. v Čechách a otevŤít mu

cestu do vysněné ,,Tung-fang kung-šu.. (Komuny Vfchodu) v Asii?

Krátce pícd svou smrtí koncem roku 1965 Íekla Haškova ruská žena Ale-

xandra o jeho vnitÍních pohnutkách na Bajkale toto:

V Irkutsku začinalJaroslav po mnoha měsících chodit zachmuŤen . Zpti-

sobila to zpráva, že i on má jet dom [...] Ale čím víc nad tím uvažoval,

tím se stával nedúvěÍivější myšlence, Žeby v Československu mohla blt

stejná revoluce jako v Rusku.3l

Proto tedy onen zármutek a zklamání na tváÍi rotmistra Jaroslava Haška a jeho

spo|upracovníkrj ze štábu 5. armády na pamětní fotografii ze24.Íijna |920 na

irkutském nádraži.

2 .

Po tajném ',světově revolučním..ško|ení u Kominterny opustil 26. listopadu 1920

Jaroslav Hašek se svou mladou ruskou ženou A|exandrou Gavrilovnou Lvo-

vou.Haškovou (která se měla vydávat za ,,kněžnu Alexandru Lvovou..)32 Mosk-

vu.]] Pro svoji konspirativní činnost v Praze byl Hašek československlm stÍe-

dím Kominterny vybaven l600 švédskymi korunami a f.alešnym pasem na jmé-

no JusufŠteidl: začátkem prosince se měl z častnit právě začinajicí,,proletáŤské

světové revoluce.. v Praze a v blízkém k|adenském uhelném revíru.

Do Prahy pŤijel (lodí z Estonska do Štětína a v|akem) agent Kominterny Ha-

šek se svou ,,kněžnou.. l9. prosince - poté' kdy byl potlačen komunistick! puč

z počátku prosince v Praze a na Kladně.
Tedy opět jedna z katastrof rotmistra Haška, které shromáždil vlastně jako

Švejkovy ,,ac3iny lidsklch trampot..3a v osudech dobrého vojdka Švejka za svě-

Lvová.Hďková |965.

Alexanrlra Lvová, s níŽ se Hašek oŽenil, abyji mohl pÍivést do Českos|ovenska. a zachránitji tím pŤed bo|še-

viky. se měla vydávat za neteŤ prvního ministerského pŤedsedy Ruské Í.ederace knížete C. J' Lvova.

Podle Anketnj list 1959.

Elegantní' avšak nepÍesnf něnreck! pŤek|ad rextu Di( Alt,|teuar (!es bntvan So!(luIen Schwef Grety Reinero-

vé z dvacát]/ch let (Rowoh|t l977) v|astně neulnožřuje - pod|e všehrr. co na konci 20. sto|etí víme o Haškovi

vRusku_.,dekÓdovat..Haškovyvfroky,kteréset]Íkalyjehošvejkiádvruskéuniformě.

!
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tové i obč(anské) vá|ky zde i v Rusku (o dva roky později' krátce pŤed smrtí),
v nedokončeném 4. díle Pokračování s|avného v1iprasku a následujícím zpriso-
bem je,,konspirativně.. zašiÍioval:

KdyŽ konečně pŤedved|i Švejka, major Žádal na něm vysvětlení,jak to by-
lo tam [...] a co vlastně je s tou ruskou unifbrmou. Švejk to náležitě vy.
světlil, podepĚel to něko|ika piík|ady ze sv1ich dějin lidsklch trampot.
Když se ho potom major zaptal, proč to již neŤek| pÍi v;1islechu pŤed sou-
dem, Švejk odpovědě|, že se ho na to vlastnč nikdo neptal' jak se dostal
do ruské uniformy, ale Že všechny otáZky byly: ',PŤiznáváte se, že jste se
dobrovo|ně a beze všeho nátlaku ob|ékl do unilbrmy nepĚíte|e?.,

Ve stejné době, koncem rinora |92l, a stejn;im zpŮsobeln jako v osudech dob-
rého vojrika Švejka za světové i obč(anské) vá|ky zde i v Rusku, které by|y na-
psány jako zábavná četba pro lidové vrstvy a autorje prodával v sešitech na po-
kračování v praŽsk;ich hospodách, pokouší se chytr;i Hašek,,zašiÍiovat..také
sv j debak| u Bajkalu - jako Malé nedorozumění.

Vypravěč v této krátké humoresce popisuje (zde otištěn tiplny text), jak se se
svlmi takÍka 30 000 muži vypravil z Irkutska podél Íeky Se|engy do hlavního
města Mongolska Urgy, aby tam ,'uvíta|.. čínského generála Sun Fua, coŽ ale
skončilo katastroÍbu:

Byl jsem vyslán sibiÍsk m revolučním komitétem v omsku, abych se
okamžitě vypravil z Irkutska do Urgy v Mongolsku a uvítal tam zástupce
Čínské repub|iky generála Sun-Fu a vyjedna| s ním vše, co se t;/kalo ob-
novení obchodních stykŮ čínské republiky s vlchodní Sibiňí. Druhého dne
obdržel jsem druh telegratn, abych pŤivezl generála Sun-Fu do Irkutska,
aby reprezentant lidového komisariátu zahraničních záležitostí tovaryš
Gabranov mohl s ním projednat sm|ouvu tykajicí se hranic sovětského
Ruska s Mottgolskem a Čínou.

Thk se stalo, že jsem vza| s sebou dva bata|iÓny pěchoty a eskadronu
jízdy jako čestn pr vod a pro všechny pŤípady jednu baterii lehkého dě-
lostňelectva'

Z Irkutska vystoupili jsme pěším poŤádkem a nenarazili nikde na od-
por. Burjati všude vycházeli nám vstŤíc s pečen;imi berany a kumysem.

Tak jsme postupovali beze všech pŤekážek až do Selengy, jezdního
města se|engenského ajmaku. V Selenze se situace změnila trochu v náš
neprospěch. Neznámí agitátoŤi poštvali proti mně několik okresŮ zabaj-
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kalsk1Ích Burjatú. Prohlašovali, že jdu rekvírovat dobytek. V Šudjaru na

stepi objevi|i se první ozbrojení burjatští jezdci, akdyŽjsme pŤibyli k je-

zírku Ar-meda, našli jsme proti sobě na tŤi tisíce vzbouŤencrj, kteÍí vysla-

li k nám parlamentáĚe s laskavou nabídkou, abychom sejim vzdali, a kdyŽ

uŽ budeme všichni pohromadě, abychom se vypravi|i k altajskému hŤbe-

tu a živil i se až do zimy |oupeží.
V zimě Že se m žeme rozejít do sv1ich domovri'

Nabídku jsern odmítl a dal nov! návrh vzbouŤenc m: aby se oni nám

vzdali apÍipojili se k našernu pr vodu' Měl to b1/ti diplomatick1/ trik, aby-

chom byli zachráněni pŤítomností burjatsk1/chjezdoťl v našem pr vodu od

ritoku domorodcri, taktéŽ Burjat .
Mohu Ííci, Že se mně to nepovedlo tak, jak jsem očekáva|. VzbouŤenci

se nám opravdu vzda|i' kdyŽ uslyšeli, že máme s sebou dělostňelectvo, a tak

mrij čestny pr vod by| rozmnožen o tŤi tisíce divokych burjatsk;Ích jezdcri.

Z krajanské lásky se k nárn počali pŤidávat kočovníci barkuginského'

rnešegelského a tamirského ajmaku (oktesu), a když jsem byl vzdálen od

mongolsk;ích hranic asi tŤi sta verst, bylo nás dvanáct tisíc muž .

V Kale-Yz1/ru, malém městě v stepi' pŤidali se k nám loupeŽníci bur-
jatského atamana LÓ-Tum v čísle osmi set mužri, pod horou Mane-omi

banda Chunguzú počtem šest Set muŽŮ, a tak to utěšeně stoupalo, až ko-

nečně na hranice Mongolska pŤibyl jsem s dvaceti tisíci muži. obyvatel-

stvo uděšeně prchalo pŤed námi, na horách hoŤely v;Ístražné ohně nocí.

Měli jsme ohromná stáda hovězího dobytka, ovcí, koz a koní, které m j

čestn! prúvod peč|ivě všude sbíra| po cestě.
Když jsme pÍišli do hlavního města mongo|ské provincie Pcj.hrir We-

ramu, pŤišli nám vstŤíc zástupce mongolské vlády s |ámy (buddhistick1/-

mi knězi) a prosili nás, abychom jim nechali holé životy. S Mongolskem

že si mrižeme dělat co chceme, nic nemají proti tomu, jakou vládu chce-

rne nastolit. Ve|ice dlouho trva|o, neŽ jsem jim vysvětli l, Že mám jen pŤá-

telské, mírumilovné myšlenky, Že nránr sch zku v Urze s čínsk m gene-

rálem Sun-Fu. Byli upŤímně pŤekvapeni a da|i mně čestn1/ prrivod, sestá-

vajicí z dvou p|ukťl mongolsk]/ch vojsk, takže k Urze jsem se b|íŽil nako-

nec s tŤiceti tisíci muži. Čínská vláda byla velice pŤekvapena a jala se sta-

hovat vojska na hranice Mongolska.
Zástupce japonské vlády v Pekingu cíti| se uražen takovlm chováním

Číny, poněvadŽ Japonsko má v Mongolsku své zájmy'

A tak se stalo, že by|o vyměněno několik velice ostrych te|egramŮ me-

zi Pekingem i Tokiem. Mezitím zcela klidně b|ížil jsem se k Urze, abych

I
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tové i obč(anské) války zde i v Rusku (o dva roky později, krátce pŤed smrtí),
v nedokončeném 4. díle Pokračování s|avného v;iprasku a následujícím zpriso-
bem je,,konspirativně.. zašiÍj.ova| :

Když konečně pŤedvedli Švejka' major žádal na něm vysvětlení,jak to by-
lo tam [...] a co v|astně je s tou ruskou unifbrmou' Švejk to náležitě vy.
světlil, podepÍel to několika píík|ady ze svlch dějin lidskych trampor.
Když se ho potom major zaptal, proč to již neŤekl pÍi v1islechu pŤed sou-
dem, Švejk odpověděl, že se ho na to v|astně nikdo neptal, jak se dosta|
do ruské uniformy, ale že všechny oIázky byly: ,,PŤiznáváte se, Že jste se
dobrovo|ně a beze všeho nátlaku oblékl do uniformy nepÍíte|e?..

Ve stejné době, koncem nora |921, a stejn m zp sobem jako v osudech dob-
ftho vojdka Švejka za světové i obč(anské) vá|ky zde i v Rusku' které byly na-
psányjako zábavná četba pro |idové vrstvy a autorje prodával v sešitech na po-
kračování v pražsklch hospodách, pokouší se chytr Hašek ,,zašiÍiovat..také
sv j debakl u Bajkalu - jako Malé nedorozumění.

Vypravěč v této krátké humoresce popisuje (zde otištěn pln! text), jak se se
sv]ími takŤka 30 000 muži vypravil z Irkutska podél Ťeky Se|engy do hlavního
města Mongolska Urgy, aby tam ,,uvítal.. čínského generála Sun Fua, což a|e
skončiIo katastroÍbu:

By| jsem vyslán sibiŤsk m revolučním komitétem v omsku, abych se
okamžitě vypravil z Irkutska do Urgy v Mongolsku a uvítal tam zástupce
Čínské republiky generá|a Sun-Fu a vyjednal s ním vše' co se tlkalo ob.
novení obchodních stykri čínské republiky s v1/chodní Sibiňí. Druhého dne
obdrŽel jsem druh;/ telegram, abych pŤivezl generála Sun-Fu do Irkutska,
aby reprezentant |idového komisariátu zahraničních zá|ežitosti tovaryš
Gabranov mohl s ním projednat smlouvu tlkající se hranic sovětského
Ruska s Mongolskem a Čínou.

Tak se stalo, že jsem vzal s sebou dva bataliÓny pěchoty a eskadronu
jízdy jako čestny prúvod a pro všechny pŤípady jednu baterii lehkého dě-
lostŤelectva'

Z Irkutska vystoupili jsme pěším poňádkem a nenarazili nikde na od-
por. Burjati všude vycháze|i nám vstÍíc s pečenymi berany a kumysem.

Tak jsme postupovali beze všech pÍekáŽek až do Selengy, rijezdního
města selengenského ajmaku. V Selenze se situace změnila trochu v náš
neprospěch. Neznámí agilátori poštvali proti mně něko|ik okres zabaj-
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kalsklch Burjatri. Prohlašovali, že jdu rekvírovat dobytek. V Šudjaru na

stepi objevili se první ozbrojení burjatští jezdci, a když jsme pÍiby|i k je-

zírku Ar-meda, našli jsme proti sobě na tŤi tisíce vzbouŤencri, kteŤí vysla-

li k nám parlamentáie s laskavou nabídkou, abychom sejim vzdali, a kdyŽ

už budeme všichni pohromadě, abychom se vypravili k altajskému hŤbe-

tu a živili se až do zimy loupeží.
V zimě že se m žeme rozejit do svych domovrj.
Nabídku jsem odmítl a dal nov návrh vzbouŤenc m: aby se oni nám

vzda\i apŤipojili se k našemu prrivodu. Měl to blti diplomatick1/ trik' aby-

chom byli zachr.áněni pňítomností burjatsklch jezdcrj v našem prrivodu od

ritoku domorodcri, taktéž Burjatti.
Mohu Ťíci, že se nrně to nepovedlo tak, jak jsem očekával. VzbouŤenci

se nám opravdu vzda|i, kdyŽ uslyšeli, že máme s sebou dělostŤelectvo, a tak

mťrj čestn! pruvod byl rozmnožen o tňi tisíce divokych burjatsk1/ch jezdcri.

Z krajanské lásky se k nám počali pÍidávat kočovníci barkuginského,
mešegelského a tamirského ajmaku (okr.esu), a když jsem byl vzdálen od

mongolsk ch hranic asi tŤi sta verst, bylo nás dvanáct tisíc mužri.
V Kale-Yz1iru' malém městě v stepi, pÍida|i se k nám loupežníci bur-

jatského atamana LÓ-Tum v čísle osmi set mužri, pod horou Mane-omi
banda Chunguzri počtem šest Set mužri, a tak to utěšeně stoupalo, aŽ ko-
nečně na hranice Mongolska pŤibyl jsem s dvaceti tisíci muži. obyvatel.
stvo uděšeně prchalo pŤed námi, na horách hoŤely v1/stražné ohně nocí.
Mě|i jsme ohromná stáda hovězího dobytka, ovcí, koz a koní, které m j

čestn! pr vod pečlivě všude sbíral po cestě.
Když jsme pÍišli do hlavního města mongo|ské provincie Pej-hrir We.

ramu, pŤišli nám vstÍíc zástupce mongolské vlády s |ámy (buddhistick1/-

mi knězi) a prosili nás, abychom jim nechali holé životy. S Mongolskem
že si mrjžeme dělat co chceme' nic nemají proti tomu, jakou vládu chce-
rne nastolit' Velice d|ouho trvalo, neŽ jsem jim vysvětlil, že mám jen pŤá-

telské, mírumilovné myšlenky, Že mánt sch zku v Urze s čínsk m gene-

rálern Sun-Fu. Byli upÍímně pĚekvapeni a dali mně čestn pr vod' sestá.
va1ící z dvou plukŮ mongolskych vojsk, takŽe k Urze jsem se b|ížil nako-
nec s tňiceti tisíci muži. Čínská vláda byla velice pŤekvapena a jala se sta-
hovat vojska na hranice Mongolska.

Zástupcejaponské vlády v Pekingu cíti| se uražen takovym chováním
Číny, poněvadŽ Japonsko rná v Mongolsku své zájmy.

A tak se sta|o, Že bylo vyměněno něko|ik velice ostrlch telegram me-

zi Pekingem i Tokiem. Mezitím zcela klidně blíŽil jsem se k Urze' abych
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tam uvítal generála Sun-Fu, kter;/ stejně znepokojen počal stahovat k Ur-
ze posádky z čínsk;ich hranic a nakonec měl v Urze proti mně tňi divize
čínské pěchoty, p|uk japonské jízdy a dva clivisiony dělostÍelectva.
Pod Urgou doš|o k osudné bitvě, která zuŤila po dva dny. S|ožili tam kos-
ti všichni moji Burjati '
By| jsem rozbit na maděru. Urga pŤipad|a Čině i s celou mongolskou pro-
vincií Pej-hrir. Vráti l jsem se do Irkutska se dvěma muži, a kdyŽ se mne
reprezentant I idového kom i sari átu zahran ičn ích zá|ežitostí tovaryš Gabra-
nov optal, kde mám generála Sun-Fu' Ťekl jscm: ,,Stalo se mně malé ne-
dorozumění. on z stal v Urze.....3.

Na základě porovnání cílrj Kominterny a Haškovych aktivit u Bajkatu v pozdním
|étě a na podzim l920 mŮžeme usoudit, čemu tajn1i agent Kominterny a spisova-
te| v Malém nedorozumění v ČSR mohl pÍičítat cenu a čemu ne' To platilo také
pro Haškovy humoristické bugulmské povírlky Veliteletn trtěste't Bugulm:, s podti-
tu|em Z tajemství mého pobytu v Rusku z konce ledna | 92 lJ.' - mystiÍikace, kte-
rou bavil zvědavé praŽské občany. HonoráÍe Haškovi zajišttlvaly Živobytí; povíd-
ky však pňitom skr1i valy hoŤkou realitu na Volze roku l9l8 a v Bugulmě']7

Humoreskami Malé nedorozumění a Velitelem města Bugulmy (Z tajemství
mého pobytu v Rusku)r* začal Hašek ,,mapovat..svoji (Švejkovu) cestu pŤes ev-
ropské Rusko do Asie: jako vypravěč v l. osobě. Takto vystupuje také o dva mě-
síce později v povídce (skazu) Čen-si, nejvyšší pravrla. kcle popsal své první se-
tkání s ,,čínskym generá|em Sun.Fu.., zkorumpovan!nr patolízalem, jehož čín.

r Citace podle Haška (l963' 2, vydání); |. vytl i iní vyš|o se stejn;/nr tinr|ern na iaŤe |92| v nakladate|ství Tribuna
v Prize. V obsáhlé. avšak ne p|né Biblio'í]ttlii lutttslultt Hlr.ika. .je-jímž autorenl je Boris Mědí|ek ( l 983). neby-
ly zmíněny ani Sorokovikovy vzponrínky v U|an.Ude z roku l965. ani objevené Haškovo Ma|é nedorozumcnt-

* Uveiejněno na pokračování v pražském periodiku lt. iátult koncent ledna l92|:jako kniha se ste.inÝm titu|em
a podtitulem.

J' Srov. k tonru Gan | 989' Jako kutlr a errtisar Hašck ptisobiI ntzi Sinrbirskem a BuguInmu jiŽ od počátku čer.
vence l 9 | 8. jak prohlásiI sociá|ní revoIucionáÍ a sovětsk1i vrchní veIiteI Povolžské sovětské republiky Michail
Muravjov, ktery chtč| se všerni jednotknrni (raké s Čecho.s|ováky: tehdy psan:Ími s ponr|čkou). táhnout proti
Ltninovi a Trockému do Moskvy' ZavraŽdéní Muraviova bo|ševiky ze zá|ohy l l ' 7. |9l8 v Sirnbirsku zna.
n}ena|o Zvrat v ruské revo|uci směrent k diktarui.e konrunistické strany. Ttl všechno se pokusiI Hašek iiž v so-
vě(ském Rusku utaiit.

.* Humoresky vyš|y v knize Tíi tttuži sc žrllokcn u jiné ptnčnt histor/n.: iIustrova| V Košvanec. uspoÍ dali
A' Sauer a J' Hašek, Prďra l92|. a se steinytn knižním ti(u|cm v 8. svazku ScĎtrtt.cí s7lisťt Juroslttvu Hušktt,
1924-1929. i lusrroval J. Lada.

5 r0

sky pluk ,,nám poslali do Irkutska na krk z buÍ.eru V1/chodní sibiŤské repub|iky...
Vypravěč provádí u tohoto čínského pluku podle rozkazu osvětovou práci.

Počátkem bíezna |92l _ poté' kdy bylo v Kronštadtu potlačeno povstání so.
ciá|ních revolucionáŤ a anarchistti proti Leninově a Trockého ,,komisaroděrža-
ví,, _ zača| Hašek psát po hospodách proletáŤské čtvÍÍi ŽiŽkov své (Švejkovy)

osudy dobrého vojáka za světové i obč(anské) války zde i v Rusku - jako vy-
pravěč v l. osobě Íbrmou skazu. Hned první věty pÍedmluvy, datované 3, bÍez-
na 1921, Však autor zašiÍiovávájako (své) tajemství:

Veliká doba žádá ve|ké |idi. Jsou nepoznaní htdinové, skromní, bez slávy
a historie Napo|eona. Rozbor jejich povahy zastíni| by i slávu Alexandra
Makedonského.

Koho tu měl Hašek pŤed očima, kdo by|i v době jeho ruské odysey oni ',nezná.
nrí, skromní hrdinové, bez slávy a historie Napoleona.., čí ,,povaha by zastíni|a
slávu Alexandra Makedonského..?

Byli to povstalci z Kronštadtu, kteŤí bojovali za ,'sociální revoluci..a proti dik-
tatuŤe strany kremelsklch komisaŤrj stejně jako Hašek na Volze roku |9|8? Ž|u.
to-r.udy vťrdce Sijchbátar, dŤíve pastevec z jurty aoÍicírsk;/ burš, kter1/ sipÍálpro
své Mongo|y všechno jiné neŽ ,,komisaroděrŽaví.. Kremlu? Nebo byl oním
skromnlm nepoznanym hrdinou Haškriv čínsky pŤítel Čen Čang-chaj alias VáĚa
Čang, s nímž se vypravil na tajnou v pravu clo ,,Tung-Í.ang kung-šu.. (Komuny
V;/chodu)? Neboť Hašek, pozdější legionáŤ a světov! revolucionáÍ, skutečně zažil
během pouh1/ch pěti měsícŮ, kdy trvalpostup c' k.9l' dělostíeleckého p|uku do
Ha|iče a na Volyř, vymluvnost' Vychytralost, modré oči a chvastounství Franze
Strašlipky, burše nadporučíka RudolÍ.a Lukáše, zatímco všeclrny ty shora zmině-
né hrdinské činy, katastroly a švejkiády během svého pobytu v evropském a asij-
ském Rusku sám nezaŽ1|, i když se s jejich aktéry poznal a pob;yval s nimi. Hašek
si tedy sám pÍipadá _ po všem, co se událo, pŤi jeho kabaretním vystoupení],

., Bfval! Ťeditel pražského kabaretu Červená sedrna Jiií Cerven! infornroval ve stcjno|nrenn;/ch vzpornínkách
(Červen! l959: 256_57) o torl. že da| Haškovi 500 korun zít|ohu a na p|akátech oznámi|. že Hašek bude mlu.

vit v Červené sedrně. Krlyž Hašek poté |6. | ' |92| v I l hodin dopolerlne vysttlupil na scénu Červené sedmy

s pŤednáškou na téma ,,o čínsk1/ch a nlngolsk;/ch mravech a obyčejích.. a pub|ikurn pouze škádli l a |nystifi-

kova| (díva| se do svého mongo|ského s|ovníku a pojnterroval koně ,,čo.., pár koní ..čočo.. a stl ldo koní ,,čočo.

čočočo..). vyvo|a|o to skatrdá| a J. Červen! nruse| Haška rych|e propilsl it. (Haškův text O nrravech a zvyklos-

tech v zerni mongo|ské by| v Bib|ioRnli i Jtttttslavt Llušku od R. Pyt|íka a M. l-aiskeho ( l960: l57) sice za-

clrycen, avšak v praŽskérl archivu dodrres neby| na|ezen') Hašek si pak vydě|ával tím, Že od lerJna l92l psa|

pro pražské noviny a nak|adatelství Tribuna humoresky se senzačnínr podtitulem Z tajernsrví nrého pobytu

v Rusku, rnj' Ma|é nedorozumění, Ve|ite|crn nlěsta BuguIn]y a Čen-si, nejvyšší pravtla'

l
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tam uvítal generá|a Sun-Fu, kter;/ stejně znepokojen počal stahovat k Ur-
ze posádky z čínsk;ich hranic a nakonec měl v Urze proti mně tňi divize
čínské pěchoty, p|uk japonské jízdy a dva <.|ivisiony dělostŤelectva'
Pod Urgou doš|tl k osudné bitvě, která zuŤila po dva dny' S|ožili tam kos-
ti všichni moji Burjati '
Byl jsem rozbit na maděru. Urga pŤipad|a Čině i s celou mongolskou pro-
vincií Pej-hrir. Vráti l jsem se do lrkutska se dvěma muŽi, a když se mne
reprezentant I idového kom isari átu zahran ičn ích zá|eŽitosÍí tovaryš Gabra-
nov opta|, kde mám generála Sun-Fu, Ťekl jscm: ',Stalo se mně malé ne-
dorozumění. on z stal v UrZe.....3,

Na základě porovnání cílrj Kominterny a Haškovych aktivit u Bajka|u v pozdním
|étě a na podzim l920 mrjžeme usoudit, čemu tajn1i agent Kominterny a spisova-
te| v Malém nedorozumění v ČSR mohl pÍičítat cenu a čemu ne' To platilo také
pro Haškovy humoristické bugulmské povírlky Velitelem nlěstr't Bugultn.y s podti-
tu|emZ tajemství mého pobytu v Rusku z konce ledna l92 lJ.,- mystifikace, kte-
rou bavi| zvédavé praŽské občany. HonoráÍe Haškovi zajišttlvaly Živobytí; povíd-
ky však pňitom skr1i valy hoÍkou realitu na Volze roku l9l8 a v Bugulmě']7

Humoreskami Malé nedorozumění a Velitelem města BuguIm y (Z tajemství
mého pobytu v Rusku)r'začal Hašek ,,mapovat..svoji (Švejkovu) cestu pŤes ev-
ropské Rusko do Asie: jako vypravěč v l. osobě. Takto vystupuje také o dva mě-
síce později v povídce (skazu) Čen-si' nejvyšší pravcla. kcle popsal své první se-
tkání s ,,čínsk]/m generá|em Sun-Fu.., zkorumpovan!nr patolízalem, jehoŽ čín.

. :  C i tacepod leHaška(|963 '2 .vydání) ;  l . vyc l i inívyŠ|oseste jn;ynr t in r |emna iaňe |92I  vnak ladate|s tvíTr ibuna
v Prize' V obsáhlé. avšak neí+|né Biblio'qftlii lutttslulrt t/rrjka. .je-jírlž autorem je Boris Mědí|ek ( l 983). neby-
ly zmíněny ani Sorokovikovy vzponrínky v U|an.Ude z roku l965. ani objevené Haškovo Ma|é nedorozumčnt.

*. UveŤejněno na pokračování v pražském periodiku ll.tárla koncem ledna l92|:jako kniha se ste.inÝm titu|em
a podtitulent.

J' Srov. k tomu Gan | 989' Jako kurlr a errtisar Hašck prisobiI ntzi Sirnbirskern a BuguInxlu již od počárku čer.
vence l 9 | 8. jak prohlásiI sociá|ní revoIucionáč a sovčtsk1i vrclrní veIiteI Povolžské sovětské republiky Michail
Muravjov, ktery chtč| se všerni jednotkarni (raké s Čecho.slováky: tehdy psan:/mi s pom|čkou)' táhnout proti
Ltninovi a Trockému do Moskvy. ZavraŽdéní Muraviova bo|ševiky ze zá|ohy l l ' 7' |9l8 r, Simbirsku zna.
ntna|o zvrat v ruské revo|uci směrent k diktatuie kon]unistické strany. Trr všechno se pokusi| Hašek iiž v so-
větském Rusku utaiit.

.* Humoresky vyš|y v knize Tíi tttuž'i sc žntlokcnt u iiné pučné historln.: i|usIrova| V Košvanec. uspoŤádali
A' Sauer a J' Hašek, Prďra l92l. a se stein]/tn kniŽním titu|em v 8' svazku Sc tuttícl s1tisit Juntslttt,u Hušktt,
1924-l9Zg. i lusrroval J. La(la.
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sky pluk ,,nám poslali do Irkutska na krk z buferu V;/chodní sibiÍské repub|iky...
Vypravěč provádí u tohoto čínského pluku podle rozkazu osvětovou práci.

Počátkem bÍezna |92| _ poté' kdy bylo v Kronštadtu potlačeno povstání so.
ciálních revolucionáŤ a anarchistti proti Leninově a Trockého ,'komisaroděrža-
vi,, _ zača| Hašek psát po hospodách proletáŤské čtvÍÍi ŽiŽkov své (Švejkovy)

osudy dobrého vojáka za světové i obč(anské) války zde i v Rusku - jako vy-
pravěč v l. osobě Íbrmou skazu. Hned první věty pÍedmluvy' datované 3, bÍez-
na L921, Však autor zašiÍiovávájako (své) tajemství:

Ve|iká doba Žádá velké lidi. Jsou nepoznaní htdinové, skromní, bez slávy
a historie Napoleona. Rozbor jejich povahy zastíni| by i slávu Alexandra
Makedonského.

Koho tu měl Hašek pŤed očima, kdo by|i v době jeho ruské odysey oni ',nezná.
nrí, skromní hrdinové, bez slávy a historie Napoleona.., čí ,,povaha by zastíni|a
slávu Alexandra Makedonského..?

Byli to povstalci z Kronštadtu, kteŤí bojovali za ,,sociální revoluci,.a proti dik-
tatuĚe strany kremelsklch komisaŤ stejně jako Hašek na Volze roku |9|8? Ž|u-
to-r.udy vúdce Sijchbátar' dŤíve pastevec z jurty aoficírsk! burš, kter1/ sipÍálpro
své Mongo|y všechno jiné než ,,komisaroděrŽaví.. Kremlu? Nebo byl oním
skromnlm nepoznan m hrdinou Haškriv čínsky pŤítel Čen Čang-chaj alias Vářa
Čang, s nímž se vypravil na tajnou v pravu do ,,Tung-f.ang kung-šu.. (Komuny
V1ychodu)? Neboť Hašek, pozdější legionáŤ a světov! revolucionáÍ, skutečně zaŽil
během pouh1/ch pěti měsícŮ, kdy trval postup c' k. 9l. dělostňeleckého pluku do
Haliče a na VolyĚ, vymluvnost' Vychytra|ost' rnodré oči a chvastounství Franze
Strašlipky, burše nadporučíka RudolÍ.a Lukáše, zatímco všeclrny ty shora zminé.
né hrdinské činy, katastroly a švejkiády během svého pobytu v evropském a asij-
ském Rusku sám nezaŽi|, i když se s jejich aktéry poznal a pob;yval s nimi. Hašek
si tedy sám pÍipadá _ po všem, co se událo' pŤi jeho kabaretním vystoupení].,

." Bfval! Ťeditel praŽského kabaretu Červená sedrna Jiií Cerven! infornroval ve stejnojntenn;/ch vzpornínkách
(Červen! l959: 256_57) o torl. že da| Haškovi 500 korun zít|ohu a na p|akátech oznámi|. že Hašek bude rnlu.

vit v Červené sedrně. K(lyž Hašek poté l6. l ' |92| v I l hodin dopoledne vysttlupi| na scénu Červené sedmy

s pŤednáškou na téma ',o čínsk1/ch a nxlngolsk;/ch mravech a obyčejích.. a pubIikurn pouZe škád|il a mystifi-

koval (díva| se do svého mongo|ského s|ovníku a pojntenrrva| koně ',čo.., pár koní ..čočo.. a stÍrdo koní ,,čočo.

čočočo..). vyvo|a|o to skatrdá| a J. Červen! nruse| Haška rych|e propilsl it. (Hašk v text O mravech a zvyklos-

tech v zetni mongo|ské by| v Biblio7nlíi Jttttlslavt Ílušku od R. Pyt|íka a M. l-aiskeho (|960: l57) sice za-

clrycen, avšak v praŽském archivu dodnes neby| na|ezen') Hašek si pak vydě|áva| tím, Že od lerJna l92l psa|

pro pražské noviny a nak|adatelství Tribuna humoresky se senzačnínl podtitulem Z tajernsrví nrého pobytu

v Rusku, rnj' Ma|é nedor<rzumění, VeIite|crn nlěsta Bugu|n]y a Čen-si, nejvyšší pravda'
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v PÍaze, kdy je ohlášen.lako ,,Švejk mezi bolševiky.., resp. kdy je tupen jako ,,bol.
ševickj Čingischán.{ -jako dobq/ voják Švejk:

Dnes m Žete potkat v praŽskych ulicích ošumělého rnuže, ktery sám ani
neví, co vlastně znamená v historii nové velké doby. Jde skromně svou
cestou, neobtěžuje nikoho, a není též obtěŽován žurnalisty, kteíí by ho
prosili o interview. Kdybyste se ho otáza|i, jak se jmenuje, odpověděl by
vám prostince a skromně: ''Já jsem Švejk t ] 

..

3 .

Když mě koncem srpna l99l nově zaloŽená obec spisovatelri delegovala do
Moskvy k rozpadajícímu se sovětskérnu sp<'rlku spisovatelťr, mohl jsem s Aero.
Ílotem navštívit nejd leŽitější místa pobytu Jaroslava Haška v evropském a asij-
ském Rusku: také Ulan-Ude za Bajkalem.

Mě| jsem v paměti Haškovo Malé nedorozumění s jeho cestou od Bajkalu do
Mongolska a svoji kontextovou práci Mit Hašeks chinesischen Freund Chén
Chang-hai alias Vanja Čang unterwegs Zum Bajkal (Gan l987), abych mohl ny-
ní pozorovat Burjaty a Mongoly v jejich zemi: pro kapitolu Mit den roten Cow-
boys ins Land des Dschingis-Khan románu Abenteuer des braven Anarchisten
Jclroslav Hašek alias Švejk im Reich der Zaren und Konunissctre.o|

Je| jsem z U|an-Ude (taxíkem jen za čtyÍi americké dolary) pÍibliŽně 30 ki-
Iometr nejprve podé| splavné Ťeky Selengy k renovovanému buddhisticko.|a-
maistickému klášteru v lvolginsku, jehoŽz|até stŤechy se tŤpytily v podzimním
slunci; odtud jsem pokračoval dalších t00 kilometrrj k byvalému,,ÍllozoÍlcké-
mu centru buddhismu - lamaismu.. v klášteru u Husího jezera, kter! byl pŤe-
měněn v pracovní tábor Gu|agu a ještě nebyl zrenovován. Za vyprázdněn1/mi

.' Dodnes není v Hďkově bib|iogmfii zlrríněn seriá| šifry AST. Švejkriv otec 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): konrentováno H. Prossem: ,'Spáte
Gerechtigkeit". St. Gullcr Tugcblutt 29. 12. 1989. str. 3. a ..Krcuz und quer durch clas aufgewi.ihlte RuBland:
Auf den Spuren dČs soldaten Hasek (BisIang unerlbrschtes KapiteI aus dent Leben cles Jvel.Autors)... Ál3s.
burgar Allgenteine l3' |. |990, s' |3: české vydání (po návratu z mezitínr lozpad|ého sovětského svazu) nově
napsaného še|nrovsko.haškovského ronránu vyšlo potl Iitu|enl os!a|r.c. k. ttnurchis^'Jtttvslttt'tt Httšktt t'Ííši
car u konisaž . Kniha první: K červrinkŮm v carskt! Ííši. Havlíčk v Brorl t995. |52 stran:2. německé vydá-
ní nrtllr|o vyjít pod tiIt|en Abentcuer tles Hutrulris|ctl Junt'rlrn' Hrisct a/lrt.r Šr,ejk in Re ictt tter Ztrcn rtnil Kon.
ntisstrtt sttwic in Lnil tlcs Dstltirtpis-Khurt untl dalrcin in Biihuur.
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monumentálními tŤístupřov]i mi pagodami, které čněly do nebe, |ežely dva z ne-

dávno vykopan;/ch šamansklch kamenrj. Pozna| jsem (dále také ve skansenu

u Ulan-Ude), Že dÍive neŽ militantní marxismus-ateismus (po Haškově nuceném

pŤesídlení z Bajka|u roku |920 a po otrávení zak|adatele Mongolské |idové re-

publiky SÚchbátara v roce l923) bezmála zničil tradice a ku|turu šamanismu

a lamaismu v rido|í Se|engy spolcčně s mladou burjatsko-mongolskou literatu-

rou dvacátlch let' fbrmova|o Život Burjatri a MongolŮ jak šamanství, tak budd-

hismus-lamaismus.42
V jednom z da|ších slunečn1ich dnri jsem pak jel z Ulan-Ude podé| mohutné

Selengy k jejímu rjstí - dráhou, autobusem a autostopem (asi l30 krn), a pŤed-

stavoval si postup vypravěčova burjatsko-rnclngolského vojska v Ma|ém nedo.

rozumění z Bajka|u (,'když jsem by| vzdálen od mongolsk ch hranic asi tŤi sta

verst") do UrgY v Mongolsku.
V rybáÍské vesnici Poso|skoje u Bajkalu, kde užjen holubi ob]/vajÍ ruiny rus.

kého ortodoxního kláštera' v jehoŽ b|ízkosti trčí do nebe buddhisticko-lamais-

tické obelisky, jsem hleděl pŤes Bajka| tím směrem, kde leží Irkutsk (vzdá|eny

odtud ještě 321 km). Ptal jsem se sám sebe, co se zde všechno asi Hašek do-

zvěděl na v]/zvědné cestě s burjatsk m učitelem a pŤekladatelem Tunuchano-

vem? A kolik času potÍebovali odváŽni jezdci a vúdci, jako by| SÚchbátar, aby

s burjatsko-mongolsk m vojskenl vypravěče v Malém nedorozumění pŤekonali

takové vzdálenosti (z Irkutska pŤes Ulan-Ude do Ulánbátaru asi |000 km)?

Cesta k nralé nádražní stanici Posolskoje na transsibiŤské magistrále, která se

vinula podzimním sluncem a barevnou nádherou a večerním mrazem tajgy' mě

pÍivedla k zamyšlení, kdo by rnoh|i b t ti hrdinové l. tŤídy a kdo protivníci v ka-

pitole Mit den roten Cowboys ins Land des Dschingis-Khan mého šelmov-

sko-haškovského románu.
PŤedevším to měl b]/t SÚchbátar, kter! se ve s|unečném podzimu l920 spo-

lečně s ,,ruclym Rusem..Haškem vypravi| rychlostí blesku z Irkutska do Urgy'

aby tam pÍeclstihli 800 bělogvardějskych kava|eristrj barona a buddhisty von

Ungern-Sternberga. SÚchb átar zato by| _ uprostŤed buddhisticko-lamaistick1ich

oslav a pod Čirrgischánovou korouhví, která by|a od roku |9|3 zahrabána

a ukryta pŤed Čířany - jmenován nejvyšším mongolskym buddhou a v|ádcem

prvním chánem MongolŮ. PŤitom měl poloslep! bogdgegén ,,Rusovi a osvobo-

n r n ě Í c k | a p o č á t k e r n z í t í | 9 9 | , s o t v a r č i t ; i d n y p o

rozpaclu SSSR, že se právě pÍot|ači|a do archivu KGB na bninově nánrěstí. kde moh|a spatŤit dokumenty o l i.

kvidaci nilad]/ch burjatsk:Ích sPisovaleItt na konci dvacát;ích Ict. (Na Lrninově nátrtěstí se dodnes nachiizí ve.

Iiká [tninova hIava na obrovském černétn kvlit lru z granitu. vylesaní rovněž z černého granitu; pŤipomíná do

Imilvi1 usli|()viln()u skopovou hIavu. Íek|rr by se žerlenl. kterott scrvirujentc vzicnétltrt hostu nil P.)dnosc.)
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v Praze, kdy je ohlášen.|ako ',Švejk mezi bo|ševiky..' resp. kdy je tupen jako ,,bol-
ševick1/ Čingischán."n - jako dobry voják Švejk:

Dnes m žete potkat v praŽsk]ich ulicích ošumě|ého muže, kter]i sám ani
neví, co v|astně znamená v historii nové velké doby. Jde skromně svou
cestou' neobtěŽuje nikoho, a není též obtěŽován žurna|isty, kteÍí by ho
prosili o interview. Kdybyste se ho otáza|i, jak se jmenuje, odpově<lěl by
vám prostince a skromně: ,,Já jsem Švejk t. ] 

..

3 .

KdyŽ rně koncem srpna l99l nově zaloŽená obec spisovatel delegovala do
Moskvy k rozpadajícímu se sovětskérnu spolku spisovatelťr, nrohl jsem s Aero-
Ílotem navštívit nejd ležitější místa pobytu Jaroslava Haška v evropském a asij-
ském Rusku: také Ulan-Ude za Bajka|em.

Měl jsem v paměti Haškovo Malé nedclrozumění s jeho cestou od Bajkalu do
Mongo|ska a svoji kontextovou práci Mit Hašeks chinesischen Freund Chén
Chang-hai alias Vanja Čang unterwegs Zum Bajkal (Gan l987), abych moh| ny-
ní pozorovat Burjaty a Mongoly v jejich zemi: pro kapitolu Mit den roten Cow-
boys ins Land des Dschingis.Khan románu Abenteuer des braven Anarchisten,
Jctrosltlv Hašek cll,ias Švejk im Reich der Zarcn wtd Korumissure.o,

Jel jsem z Ulan-Ude (taxíkem jen za čtyÍi americké dolary) pŤibližně 30 ki-
lometr nejprve podél splavné Ťeky Selengy k renovovanérnu buddhisticko-la-
maistickému klášteru v lvolginsku, jehoŽz|até stÍechy se tŤpytily v podzimním
s|unci; odtud jsem pokračoval dalších l00 kilometrtj k byvalému ,'Íllozofické-
mu centru buddhismu - lamaismu.. v klášteru u Husího jezera, kter1y byl pÍe-
měněn v pracovní tábor Gulagu a ještě nebyl zrenovován. Za vyprázdněnymi

Dodnes není v Haškově bib|iografii zrníněn seriá| šifry AST. Šveik Y otec Jtroslav Hašek (Ast' l927)

První znění vydané s titu|enr ,4 heilcuer du brul,ctt Soklutan Llušck in Weltkriap uru! Wťlttc|,ollti0n. BL|ch |:
Das groBe Erwachen (C(Ítingen: vl' nák|.. záčí l9{t9. 24l stran s mapou): konlenlováno H. Plrrssern: ,.Spáte
Gerechtigkeit". St. Gullcr TugcblLrrl 29. 12. 1989. str. J. a ..Kreuz und quer durch das flufgewiihlte RuBland:
Aufden Spuren des SoIdaten Hasek (BisIang uncrli lrschtes Kapitel aus dem Lcben des Jvťl.Autors)... Á!3J-
bttrge r Allgentine | 3. | . | 990, s ' l 3; české vydání ( po návratu Z nlezi tín rozpad|ého Sovětského svazu ) nově
napsaného še|movsko.haškovského románu vyšlo pot| ti(u|en] osí ^. c' k. tuutrchis^. Jtttttslut,tt Huška l. ft|ši
car u kotnisuíti. Knihn první: K červánkúm v carské Ťíši. Hav|íčkÍiv Brod l 99.5. | 52 stran; 2. německé vydá.
ní lnohlo vyjít pod |itu|en Ahcntcuer llas I.Itttrutristan htntslay Hlrscli a/i.rs Šr,cjk in Rciclt der Zttrcn und Kon-
missure sowia int Luul i lcs Dschitrpis-Kfutn untl duhtin in Biihntert.

monumentálními tíístupĎov!mi pagodami, které čně|y do nebe, leŽe|y dva z ne-

dávno vykopan ch šamansk ch kamenrj. Poznal jsem (dá|e také ve skansenu

u Ulan-Ude)' Že dÍive neŽ militantní marxismus-ateiSmus (po Haškově nuceném

pÍesídlení z Bajkalu roku l920 a po otrávení zakladatele Mongolské lidové re-

pub|iky SÚchbátara v roce l923) bezmála zničil tradice a kulturu šamanismu

u tu'ui' 'nu v ridolí Se|engy společně S mladou burjatsko-mongo|skou Iiteratu-

rou dvacát;/ch let, fbrmovalo život Burjatri a Mrlngol jak šamanství, tak budd-

hismus-lamaismus.42
V jednom z dalších slunečnlch dnri jsem pak je| z Ulan-Ude podél mohutné

Se|erlgy k jejímu ristí - dráhou, autobusem a autostopem (asi |30 krn), a pŤed-

stavoval si postup vypravěčova burjatsko-rnongolského vojska v Ma|ém nedo-

rozumění z Bajkalu (,,kdyŽ jsem byl vzdálen od mongolsk ch hranic asi tÍi sta

verst") do UrgY v Mongolsku.
V rybáňské vesnici Posolskoje u Bajkalu, kde užjen holubi obÝvatí ruiny rus-

kého ortodoxního kláštera, v jehož blízkosti trčí do nebe buddhisticko-larnais.

tické obelisky, jsem hledě| pÍes Bajkal tím směrem, kde |eží Irkutsk (vzdálen]/

odtud ještě 321 km). Ptal jsem Se sám sebe, co se zde všechno asi Hašek do-

zvěděl na vyzvědné cestě S burjatsk]im učitelem a pŤekladatelem Tunuchano-

vem? A kolik času potÍebovali odváŽni jezdci a vridci, jako byl SÚchbátar, aby

s burjatsko.mongolsk!m vojskenr vypravěče v Ma|ém nedorozumění pŤekona|i

takové vzdálenosti (z Irkutska pies U|an.Ude do U|ánbátaru asi l000 km)?

Cesta k malé nádražní stanici Posolskoje na transsibiŤské magistrále, která se

vinula podzimním sluncem a barevnou nádherou a večerním mrazem tajgy' mě

pŤivedla k zamyšlení, kdo by mohli byt ti hrdinové 1. tŤídy a kdo protivníci v ka-

pitole Mit den roten Cowboys ins Land des Dschingis-Khan mého šelmov-

sko-haškovského románu.
PŤedevším to měl b t SÚchbátar, ktery se ve s|unečném podzimu |920 spo-

lečně s ',rud;im Rusem..Haškem vypravi| rychlostí blesku z Irkutska do Urgy'

aby tam pÍedstihli 800 bělogvardějskych kava|erist barona a buddhisty von

Ungern-Sternberga. Stichb átar zato by| - uprostŤed buddhisticko.lamaisticklch

oslav a pod Čirrgischánovou korouhví, která byla od roku 19l3 zahrabána

a ukryta pred ČiĎany - jmenován nejvyšším rnongolsk m buddhou a vládcem

prvním chánem Mongolu. PŤitom měl poloslep! bogdgegén ,,Rusovi a osvobo-

n r n ě i e k l a p o č á t k e m z í š i | ( ) 9 | , s o t v a l Í i t y d n y p o

rozpaduSSSR 'žeseprávěprot |ači tadoarch ivuKGBnaL ln inověnáměstí .kdemoh|aspat r i tdokumentyo l i -

kvidaci nrladlch burjatsk}ich spisovatelťl na konci dvacít;/ch lct' (Na Leninově nánrěstí se dodnes nachází ve-

liká Leninova hIava na obrtlvském černém kvádru z granInl. vytesaná rovněž z černéhtl graninr; piipomíná do

tmavaugr i lovanouskopovouhIavu 'Íek lobyseŽer ten] .k ter t ruscrvíru iemevzácnémuhost t lnapodnose ' )
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diteli Mongo|ri.. Haškovi, jak to pŤedepisovala tradice a dvorsky ceremoniá|,
pĚehodit bíl;li hedvábn! šál na vzÍažené ruce na znamení, Že mu je otevÍena ces-
ta k jeho srdci i do Mongolska' A to proto, že jej ,'Rus z Bajkaiu.,, jak to pÍed-
pověděla lamova věštba, ještě pred šedesát]im dnem osvobodil z dámácího vě-
zeni a od Čířantj. Hašek se sv;i m piítelern Vářou Čangem, ,,dobr;/m..Čířanem'
směIi pňitom z stat u chána SÚchbátara - navzdory všem telegram m českoslo.
venského ristŤedí Kominterny z Ruska - a mohli se pÍipravovat na cestu do
Tung-fang kung-šu (Kornuny V chodu) v Šanghaji ' Co však čert nechtěl: čes-
koslovenské komunisty z Kominterny' kteŤí chtěli mít Haška pŤi svém puči
v Praze, zkorumpovaného a |stivélro p|ukovníka Sun Fua v lrkutsku, kter ne-
měl rád Burjaty a Mongo|y a zpronevěňil v;istroj pro tažení do Urgy, a konečně
také mladou Šuročku, s níž se Hašek oŽeni| v květnu 1920 v tftasnojarsku' a je-
jí matku, věštkyni a čarodějku Íbrmátu burjatsko-mongolsk;1ich šamanek' která
sc obávala, aby jí Jaros|avčik zase nez'mtze| se svlnt intimním pŤíte|em Vářou
Čangem (ak se to ostatně sta|o uŽ pňi svatební noci v krasnojariké tajze;.

Došlo tak k tomu, že baron a buddhista von Ungern-Sternberg se sv]1imi 800
bělogvardějsk;ími kavaleristy osvoborlil počátkem Ííjna |92O bogdgegéna v Ur-
ze z domáciho vězení a od Čířanri a byl jmenován prvním chánem Mongo|ri.
SÚchbátar z toho zklamání onemocní, ocitne se zpátky ve své jurtě u Angary _
a nechá se pak ,,utěšovat.. mladou burjatskou šamankou.or Tvrdohlavého Haška
potom vyšlou do Moskvy (vše odpovídá kouzlrim a proroctvím jeho tchyně: od-
veze Šuročku pryč z divokého v1ichodu do své civi|izované vlasti) u p.ábudí ,"
tak ze snu o ,,Tung-Í.ang kung-šu.., kter;i sdíIel s Vářou Čangem.

Takto muse| b;/t osamostatněn syžet kapito|y Mit den roten Cowboys ins
Land des Dschingis-Khan mého šeImovsko-haškovského románu' Pňitom však
respektuje princip reáln]ich míst děje' skutečnych postav a cloby stejně tak jako
klíčové události z Haškova života. Poté' co byly prostňednictvím odborné lite-
ratury a masmédií odtabuizovány ve|ké revoluce končícího 20. Sto|etí' čtenáŤ
opět upŤednostřuje napínavá dobrodruŽství, švejkiády a miIostné historie s věšt-
bami, kouz|y a asijskou lstivostí. Proto muse|a opět <lostat šanci Íantazie, ča-
rovny zprisob, jak se pĚiblížit k ještě neznámému, ale pravc|ěpodobnému, resp.
pŤekvapujícímu'..

'1 Ve zničeném.,t.i|ozoÍickém centru buddhisrrtu-|antaisnru..u Husíhojerera' kteÉ leží pÍed mongo|sk1imi hra-
nicemi' jsem obdivova| pŤednedívnent vykopan;/ šatrransky kámen' ZeptaI jserrr sc burjatského taxikáŤe, jestIi

Jcště v současnosti existují šamanky. odpovědě|. Že pos|ední burjatská šamanka zemieIa v Zakanrensku' kte-
ré ie od Husího jezera vzdá|eno 280 kln, pÍer| patn.icli lety.
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dite|i Mongolrj.. Haškovi, jak to pÍedepisovala tradice a dvorsky ceremoniá|,
pňehodit bíl]í hedvábn]/ šál na vzÍaŽené ruce na znamení, že rnu je otevŤena ces-
ta k jeho srdci i do Mongo|ska. A to proto' že jej ,,Rus z Bajkalu.., jak to pÍed-
pověděla lamova věštba, ještě pĚed šedesátym dnem osvobodil z domácího vě-
zení a od Čiřanr]. Hašek se sv m pňíteleIn Vářou Čangem, ,,dobrym.. Čířanem,
směli pŤitom zrjstat u chána Stichbátara - navzdory všem te|egramrim českoslo-
venského ristňedí Kominterny z Ruska - a moh|i se pÍipravovat na cestu do
Tung-fang kung-šu (Komuny Vychodu) v Šanghaji. Co však čert neohtěl: čes-
koslovenské komunisty z Kominterny' kteŤí chtě|i mít Haška pŤi svém puči
v Praze, zkorumpovaného a |stivého plukovníka Sun Fua v Irkutsku, kter ne-
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se obáva|a' aby jí Jaroslavčik zase nezmize| se svym intimním pňítelem Vářou
Cangem (ak se to ostatně stalo uŽ pŤi svatební noci v krasnojarike ta.jze;.

Došlo tak k tomu, Že baron a buddhista von Ungern-Sternberg se sv]/mi 800
bělogvardějskymi kavaleristy osvobodil počátkem íÍjna |92O bogdgegéna v Ur-
ze z domáciho vězení a od Čířanri a byl jmenován prvním chánem Mongolri.
SÚchbátar z toho zklamání onemocní, ocitne se zpátky ve své jurtě u Angary _
a nechá se pak ,,utěšovat.. mladou burjatskou šamankou.o] Tvrdohlavého Haška
potom vyš|ou do Moskvy (vše odpovídá kouzlrjnr a proroctvím jeho tchyně; od-
veze Šuročku pryč z divokého qÍchodu do své civilizované vlaiti) a p.ábudí ,"
tak ze snu o ,,Tung-í,ang kung-šu.., kter1i sdílel s Vářou Čangem.

Takto musel blt osamostatněn syžet kapitoly Mit den roten Cowboys ins
Land des Dschingis-Khan mého še|movsko-haškovského románu. Pňitom však
respektuje princip reáln;ich míst děje, skutečn]ich postav a doby stejně tak jako
klíčové události z Haškova života. Poté, co by|y prostŤednictvím odborné lite-
ratury a masmédií odtabuizovány ve|ké revoluce končícího 20. století, čtenáň
opět upŤednostřuje napínavá dobrodružství, šVejkiády a milostné historie s věšt-
bami, kouzly a asijskou |stivostí' Proto muse|a opět dostat šanci Í.antazie, ča-
rovn zprisob, jak se pŤib|íŽit k ještě neznámému, a|e pravděpodobnému, resp,
pňekvapujícímu...

.. Ve zníčenétn ,'ÍjlozoÍjckérn centru buddhistllu-lan]aisn]u.. u Husího jezera, které |eží pčed mongo|sk1írni hra-
nicemi, jsem obdivovaI pÍednedávnenr vykopan1/ šarnansk! kámen. Zepta| .|senr se bur|atského taxikáie' .!estl i
jeŠtě V současnosti existují šamanky. odpověděl. že pos|ední burjatská šamanka zemŤeIa v Zakamensku. kte-
ré je od Husího jezera vzdáleno 280 km, pňed patnácti lety'
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Apokalyptické a kÍesťanské motivy
ve Vančurově dí|e

l t Ří  Ho t -Ý

V množství děl vznikllch ve 20' století, jejichž tématem je zánik světa (napŤ.

Karl Kraus: Poslední dnové lid,stva; Gabriel Gárcia Márquez: Sto rokú samoty -

srov' Apokalypse l986), mají Vančurovy prÓzy zvláštní postavení. Lzeje nejspí-

še srovnat s texty jinfch revolučně orientovan 'ch autorrj' zejména v ruské litera-

tuŤe počátku století (Hansen-LÓwe |996). Nabízí se zvláště Majakovskij, jehoŽ

verše i,,v divokém zničení / odplavíme staré / chceme do světa vhímít / nov mf-

tus..) na podkladě tradičních kŤesťansklch a biblicklch motiv reaktualizují my-

tick]f pohled na svět' usilují o nov]/ poetick]/ m:/'tus revoluce (Striedter 197l ).

Ýaneurtru jazykovy styl zak|ádají nejen velkolepé periody a zdobnost slov-

ních figur _ posuzováno z věcného h|ediska ',nadbytečnost inÍbrmací.. _, ale

stejnou měrou i |ako.nická Strohost a zlomkovitost, tedy ,,nedostatek inÍbrmací...

Právě stÍídání věcnosti a monumentality, d věrnosti a patosu, rétoričnosti a ne-

doŤečenostije pÍíznačné. Autor sám psal o podnětnosti čtení Bib]e v dopise Kar-

lu Novému již v roce l915, o vlivu kralického pŤekladu Písma naVančuru se

uvaŽovalo mnohokrát _ i v souvislosti s evangelicklm pťrvodem rodu Vančur .

V pÍednášce Jak číst, psané za druhé války' Vančura píše:

Nelze totiž míti pŤíliš velk prospěch u četby, pŤi níž s větší pozorností sle-

dujeme jednotlivé složky než celek. Dovolte mi, abych se u tohoto tvrzení

chviličku pozastavil a abych jako pÍíklad citoval jedno z nejepičtějších a zá-

roveř i z nejkrásnějších míst, cojich kdy bylo napsáno. Je to druhá kapitola

evangelia svatého Lukáše: ',I porodila Syna svého prvorozeného, a plénkami

ho obvinula, a poloŽila jej v jesle, neb neměli jiného místa v hospodě...

PÍihlédneme-ti t stotru cltátu, nemrjžeme nepoznati, že evangelista (či

pŤesněji pŤekladatelská redakce kra|ická) se vyjadŤuje archaick m slo-

hem, kter! je našemu jazykovému cítění už cizi aktery právě proto tak

zv1áštnírr 8inem pťrsotí. Patetické sdělení o narození Spasitelověje uvo-

zenoběŽnouspojkou, je jíŽnadměrnéuŽivánivb ib l ickémtextudokonale
oslabilo její specifickou pÍíchuť' Nicméně toto ,,I.. sem patÍí a nemriŽe byt

uypustěno, n"uot.j"t.'o běžnost spjatá s patosem proprijčuje textu zvláštní
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