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„Zvítězí ten, kdo přežije.”
Lenin.

NOVY ISRAEL.

Již 16 let statisíce ruských vyhnanců žijí mimo
hranice své vlasti. Dnes už jen nemnoho lidí se
zajímá o jejich osud. Svět je pln svých vlastních
tíživých starostí.
Rozmetaný bolševickou bouří po všech stranách,
po všech koutech zeměkoule, od Evropy až po
ostrovy Tichého oceánu, žije tento nový Israel
většinou hořkým a trudným životem stálého ci
zince.
Jako těžká, dusivá mátoha uplývá život ruského
emigranta: kolik již pohřbeno snů a nadějí? Celé
mládí (80% celé emigrace na začátku vyhnanství
tvořili 2’0«—3’0letí mládí llidé) ztrávenio téměř bezplodně, bez žádného užitku pro dalekou vlast.
Ale přes tuto bolestnou skutečnost života,
probíhajícího jaksi stranou, přes nadlidské
často utrpení, nejkrajnější materielní nouzi a roz
manité mravní poličky, což vše je úděl každého
emigranta — hle, již 16 let kráčí ruský vyhnanec
neúnavně po všech světových cestách a křižovat
kách, míliuví všemi jazyky zemí, vchází ve styk se
všemi jejich národy, žije v nejrozmanitějších kul
turní ch prostředích — od Londýna, Berlína, Pa
říže až po chatrče černochů v Sudanu a Kongu.

zachovávaje vždy podstatu své ruské kultury a
vzpomínaje na každém kroku s věrnou láskou na
svou zapovězenou vlast.
Mimo čistě pudový cíl, zachovat aspoň holý
život pro budoucnost rodné země, ruská emi
grace má i své zvláštní světové poslání:
přes „oficielní” rozdílnost Ruska „starého” a „no
vého” je částí Ruska, je Ruskem za jeho politický
mi hranicemi, je mostem mezi Ruskem a cizinou, je
nositelem ruské národn' kultury (jejíž povahu ne
může změnit žádný internacionální nebo anacionální státní režim), je jakousi tichou ruskou kolonisací zahraničí, mírovou expansí ruského národ
ního a kulturního ducha do širého světa.

RUSKY CHAOS.
Sám fakt existence ruské emigrace nutí k zod
povězení otázky, proč vznikla tato v dě
jinách lidstva úplně výjimečná po
litická emigrace, jinými slovy: proč 2y2
milionu ruských lidí, opustivších nejen svůj maje
tek, ale často i své rodiny, uteklo z vlasti a kráčí
trnitými cestami vyhnanství?
Po zhroucení ruské fronty, po „bratříčkování” rus
kých a německých vojáků, po úplném rozkladu
ruské (již republikánské) armády pád prozatímní
vlády byl otázkou jen několika týdnů. Třeba bylo
sankcí, síty, ráznosti — ne nekonečného „demo
kratického” řečnění Kerenského. Bolševická dema
gogie (šlo o jiedinou věc: za každou1 cenu se dostat
k moci) se vytasila s velkým trumfem: „Voljia ná
rodu!” (Moc, právo lidu!), „Zěmlja národů!” (Pů
da lidu!). Podobalo se to hození hořící zápalky do
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sudu s prachem. Chtěli vyvolat zmatek, v tom
byla jejich taktika na postupu k mioci. Rovnoběžně
se šířením nejhořlávějších propagačních hesel (pro
stý ruský lid, v mase nekritický jako dítě, věřil
každému tištěnému slovu), pokusili se též
bolševici o násilný vojenský převrat. Konečně ve
,,velké a nekrvavé” ruské revoluci teklla první krev
— a jak hojně! Převrat provedli napřed v Petro
hradě (kde dovedli strhnout na svou stranu vo
jenskou posádku, válečné námořnictvo a většinu
dělnictva) 7. listopadu 1917, pak postupně v Mo
skvě, Kijevě, Charkově atd. Jako mořský příliv za
chvacoval bolševický chaos pomalu celou Rus, ší
řil se ze severu na jih (na jihu nasitail až ke konci
prosince 1917 nebo začátkem ledna 1918).
Vojenská posádka velkých měst, válečné námoř
nictvo čemomořského a baltického loďstva, ozbro
jení dělníci („krasnogvardějci” — „rudogardisté”)
byli jádrem, 'kádrem příští Rudé armády. Řadoví
vojáci, kteří se rozprchli z fronty, odnášejíce s se
bou pušky, kulomety a náboje, při nastalém vše
obecném zmatku a mezivládí (v některých místech
ještě nominálně byla moc prozatímní vlády) pořá
dali vlastní ozbrojené oddíly pod velením svých
sedláckých ,,atamanů”, často vyhlašovali i své „volr
nice” (t. j. ,,místní republiky”, nezávislé na ostat
ním Rusku) a šířili i beztoho již nebezpečný „re
voluční oheň”. (Viz můj článek ve „Frontě” z ro
ku 1935 „Čapajevština”.)
Kulturní propast, jež po staletí již trvala mezi
„vládnoucí třídou'”, úřednictvem, inteligencí a pro
stým lidem, „černou mužičkou masou”, byla uměle
kultivována-, všemožně rozšiřována. Byla vášnivě
pěstována dosud neznámá ještě ruskému lidu odb orná „třídní nenávist” a bylo přímo vyzý
váno k „třídní pomstě” (bolševická hesla: „grabj
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nagnablěnoje”, t. j. „lup uloupené” a „mir chižinam — vojna dvorcam”: „pokoj chýším, válka pa
lácům” a konečně: „směrť buržuj'am”: „smrt buržoustům”). S počátku jara 1918 bolševici již vládli
celým Ruskem. Pro „zachování a prohloubení ví
tězství revoluce” byla utvořena zvláštní („črězvyČajnaja”) instituce „Ce-ka” („Crězvyčajnaja komissija”), mající úplnou pravomoc trestati jakým
koli způsobem každého, kdo se jí zdá „revolučně
podezřelým”. Mimo „jednotlivé likvidace” odpůrců
Ceká prováděla též hromadné akty třídní msty
(Petrohrad, Moskva, Kijev, Charkov atd.), kdy na
tisíce „buržoustů” (ti praví většinou již dávno
uprchli za hranice nebo značnými částkami peněz
vykoupili svůj život u vykonavatelů revoluční spra
vedlnosti) padlo nejkrutější smrtí. Začalo rudé běs
nění, známé pod názvem „válečného komunismu”
— jedna z nejkrvavějších, nejodpornějších stránek
ruských dějin.
To nejhorší, co je v ruské a vůbec lidské povaze
(a co je zesílené ruským sedláckým primitivis
mem), to zvířecí a podlé, co stěží možno si představíti v rámci normálního života, řádilo neúnavně
v celé zemi. Vězení byla otevřena a nejhorší kri
minálníci vstoupili do řad „bojovníků za svobodu”.
Lidský život přestal téměř mít cenu. Nikdo nebyl
jist, že dožije příštího dne.
Uvádím jen jednu nepatrnou ilustraci bol
ševické popravčí kultury. Po obsazení Kijeva Do
brovolnou armádou v létě r. 1919' byla povolána
specielní komise, v níž byli také zástupci cizích
mocností, pro vyšetření činnosti kijevské Ceky. Ze
zahrady Ceky, jež sloužila čekistům jako hřbitov
pro jejich oběti, bylo exhumováno na sta mrtvol.
Při pohledu na ně omdlelo' několik
členů amerického Červeného kříže.
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Na takové divadlo nebyly připraveny ani1 tak zva
né ocelové nervy Američanů. Všechny mrtvolý bez
výjimky měly známky krutého, nelidského mučení.
U všech byly vypíchnuty nebo vypáleny oči, uříz
nuty uši, nosy, rty, genitálie. . . Ženám do pohlav
ních ústrojů byly vraženy dřevěné klacky a vyře
zány prsy. V garáži, upravené jako „popravní síň”,
byla nalezena hromada lidského mozku a celá hora
useknutých prstů. Byl natočen zvláštní film, jenž
zvěčnil tuto „revoluční” práci bolševických katů.
Je majetkem amerického Červeného kříže. Zoha
vené mrtvoly byly pak převezeny dlo anatomického
ústavu (který nestačil, mrtvoly byly ještě uklá
dány podél1 cestiček universitní zahrady) pro roz
poznání zavražděných jejich blízkými. Tam se ode
hrávaly nevyli čitcílné scény lidského hoře a zou
falství. .
Celé Rusko býllo rozdrceno na jednotlivé kousky
— města, železniční stanice, venkov (bez jakého
koliv spojení: železnice stály, telegrafní a telefonní
síť byla porušena), vířící v revoluční bouři. Nebyl
žádný zákon, žádná pevná pravomoc — i když
šlo o nejkrutější formu spravedlnosti ve smyslu
,,1'ex — důra lex”. Nařízení bolševické vlády byla
měněna denně a často neměla žádnou cenu v ži
velnosti všeobecného ničení. Města bylía drancová
na rudými vojáky i různou sebrankou, která se
vydávala za vojáky. Bylo nebezpečno dovolávati
se nějaké spravedlnosti, neboť kdo tak učinil, mohl
očekávat i s jistotou krutou pomstu.
V tu dobu (do jara 1918) bolševici měli fak
tickou moc jen ve městech a podél železničních
tratí. Na venkově jejich vláda všeobecně byla jen
podle jména. Byli ještě slabí, sáhnout na ruskou
„děrěvňu”, nechtěli ji předčasně nějak proti sobě
podráždit. Venkov žil svým uzavřeným životem,
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žil ještě dosti sytě a blahobytne, tvořil vlastní, sel
skou „ volnící”. Jeho nezávislost na bolševicích (pří
mo nedobytnosť) byla posílena dvěma faktory: ne
dostatečností komunikace a nebezpečnými, dobře
ozbrojenými, velmi pohyblivými tlupami (formova
nými ze zkušených vojáků, vrátivších se ze světové
války), pod vedením „národních” atamanů, kteří
„řešili” politické otázky na svůj vrub. Přišlo pak
brzy období války mezi městem a venkovem, kdy
za bleskurychlých „výprav”, přímo pod nosem bol
ševiků, příliš zaneprázdněných vyhledáváním „kontrarevolucionářů”, atamani plenili bezbranné oby
vatelstvo, pod ochranou až po zuby ozbrojených
jezdců vyváželi vrchovatě naložené vozy „měšťáckých” svršků. Ani o zabité (ze zábavy) nebylo nou
ze. Velkostatky a statky bohatších sousedů bylý
již předem vydrancovány a vypáleny.
Jak žilo město? Každý dům se podobal pevnosti:
dveře býlý zabarikádovány, nikdo nevycházel ven.
Jen ženy, které braly při tom na sebe nejubožejší
šaty, občas vycházely na zvědy — dozvěděti se
nějakých novinek, nebo vyhledat něco k jídlu.
Elektrika nesvítila. Svítili slunečnicovým olejem
nebo seděli potmě. Vodárna nepracovala. Vodu do
nášeli ze studen, obyčejně podvečer, kdy se pří
tmě 1O. Žádný dovoz potravin z venkova. Šířil se
hlad. Ceny stoupaly (ještě přes veškeru hrůzu ži
vota se něco 'prodávalo na trzích) každou hodinu.
Na město, jako nějaká příšerná můra, doléhaly
různé slechy, pověsti a „dostověmé zprávy”, často
stokrát horší než černá skutečnost. Za nekonečných
nocí hrůzné ticho leželo nad městem. Jen občas
hřměla nákladní auta Ceky, vyhledávající stále
n-ové a nové oběti. ..
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ŽIVOT V BOUŘI.

Statisíce lidí prišilo o život za doby „válečného
komunismu”. Jen podle „střízlivé” sovětské
statistiky z posledních let sešlo tehdy se světa
na 1% milionu lidí! „Třídní” msta nešetřila ani
žen ani dětí. Kdo byl „inteligentem”, „běloruskou”
(t. j., kdo neměl „černé” upracované ruce — úřed
níci, lékaři, inženýři atd. atd.), byl pokládán za
nepřítele „proletárskeho státu”, za kontrarevolůcionáře a monarchistu.
Tlak budil protitlak: tisíce a tisíce lidí (větši
nou mladých) hleděli nějakým způsobem zachrániti aspoň svůj holý život. Na jihu Ruska tehdy
již se (tvořila Dobrovolná armáda pod velením do
bře osvědčených za světové války generálů Ale
xejova (býv. náčelníka hlav. gen. štábu) a Kornilova (ipak se formovala na severozápadě Ruska
a v Sibiři). Jaký byl cíl této armády, která rostla
jako sněhová koule? Za prvé zachráni ti vlastní ži
vot jejích členů, za druhé — kdy již hloučky do
brovolníků vyrostly ve skutečnou statisícovou, do
bře ozbrojenou armádu — osvoboditi vlast od
uchvatitelů moci, provolati Národní shromáždění,
které by samo pak rozhodlo o formě vládhího reži
mu. Podmínkou jen bylo: nedělitelnost ruského te
ritoria. „Za velkou a nedělitelnou Rus!” bylo bo
jovným heslem arntódy.
Chyba celé politické a vojenské akce Dobro
volné armády, ke které hned na počátku přilnul
a dávali jí tón zpátecnický element bývalých car
ských byrokratů a příliš konservativních generálů,
vězela hlavně v tom, že armáda si ponechala sta
rou, carskou, u lidu tolik nepopulární vojenskou
uniformu a distinkce, vnější symboly (prapory a
pod.), navázala na tradici staré ruské armády (ná11

zvy pluků, gardové části a pod.), ale zvláště, že
nedovedla ihned si určití jasný a po
chopitelný státní program pro rus
kou sedlačkou masu, která přece je sku
tečným pánem Ruska. Tehdy přece bylo potřebí
i určité demagogie podle bolševického způsobu,
vždyť šlo o všechno, šlo o Rusko!
Na začátku, kdy byl přímo fenomenální úspěch,
kdy vojenský duch dobrovolníků dělal téměř zá
zraky, zdálo se, že cíle bude dosaženo čistě váleč
nou převahou. Skutečně, do léta 1919 (v tu dobu
na Ukrajině již se odehrávalo několik politických
meziher: německá okupace, hetman Skoropadskyj,
Petiijura) Dobrovolná armáda, jež byla uznána
Spojenci za jediného pravomocného dědice starého
Ruska, obsadila půl evropského Ruska a celou Si
biř. Sibiřská Dobrovolná armáda s českými legiemi
byla již u Volhy, jižní armáda hrozila obsazením
Orla, severní byla na postupu k Petrohradu. Ale
vinou své špatné, neobratné politiky a nepopulárnosti v sedláckých masách, zpracovaných bolševic
kou agitací, a též i nechutí Francie a Anglie podpo
rovat dále „bílé hnutí”, tisícekilometrová fronta na
všech úsecích bojů se hroutí jedna za druhou. Ke
konci r. 1919 Dobrovolná armáda odchází znovu
tam, odkud rozvila svůj vítězný postup : na Krym,
za Pěrěkopské opevnění. To byl již začátek konce.
Trockij měl pravdu, když hrozil vůdcům Dobro
volné armády: Vy nás bijete strategií, my vás pře
můžeme propagandou. Vůdčí motiv rudé agitace
byl asi tento: My (bolševici) rozdělíme mezi vás
veškerou půdu, uděláme z vás spokojené vlastníky
(žádné d!aně!); „bílí” vám nesou starý režim, vlá
du „urjadniků” (polic, úředníků) a statkářů. Přes
veškeré, nikým nepopiratelné hrdinství mladých
svých bojovníků, přes slavné epopeje Ledového a
12

Stepního tažení, přes tisíce a tisíce nej rozmanitěj
ších důkazů své vojenské schopnosti a růožná i či
stě osudovým zauzlením mnohých rozhodujících
událostí byla Dobrovolná armíáda ke konci r. 192'0
nucena opustiti i své poslední teritorium Krym a
se zbraněmi v ruce odejiti z Ruska. Chci jen ještě
podotknout, že poslední její vůdce, zesnulý gen.
Wrangel, byl vzorem dobrého, talentovaného vá
lečníka, ba i dobrého politika. Byl nepodplatné,
silné, rytířské povahy. Celá tragika byla v tom, že
přišel k moci již příliš pozdě.
Zmíním se též krátce, že charakter bojů mezi
Rudou a Bílou armádou (jak říkali Dobrovolné ar
mádě bolševici) byl krutý, nelítostný. Zajatců, když
šlo o skutečné dobrovolníky nebo důstojníky na
jedné straně a komunisty a komisary na straně
druhé, nešetřili. Zvěrstva a násilí (často i nezbyt
ná, jako kontribuce a pod.) nad „neutrálním” oby
vatelstvem byla jak u „rudých”, tak i „bílých”.
Byl jsem nejednou svědkem, jak naši kozáci lou
pili obchody a „prosili” mimo jdoucí o peníze nebo
hodinky. Často tomu ani nešlo ve vojenské vřavě
zabránili (někdy nebylo ani času, jako u mne, kdy
jsem spěchal splnit! důležitý taktický úkol), ani
nějak podobné ohavnosti předejiti. Když konečně
se podařilo viníky dodatečně zjistit, byli vždy exem
plárně potrestáni, pověšeni nebo zastřeleni. Jednání
rudých s obyvatelstvem — mluvím o smutných pří
bězích, bez kterých se neobejde žádná a zvlášť ob
čanská válka, jen jako o hrubém porušení
vojenské discipliny a negeneralisuji — bylo ještě ostřejší. Celkem mohu tvrdit,
že podobné násilnosti byly v Dobrovolné armádě
výjimkou. Byloť v ní mnoho inteligence, řady její
tvořili studenti, mladí důstojníci, národně uvědo
mělí dělníci a sedláci, kterým přes celkovou otu
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pělost nervů ve válečném prostředí se příčilá hru
bost a násilnost vůči člověku bezbrannému.
Na podzim r. 1920, po pádu Dobrovolné armá
dy, statisíce ruských lidí odcházelo ze své vlasti
všemi směry: na Carihrad, Estonsko, Polsko, Fin
sko, Rumunsko, Dálný východ . . .
Teď konečně mohu odpovědět i na otázku, polo
ženou na začátku předešlé kapitoly: proč jsme ode
šli z Ruska? Bylo to nevyhnutelné? Snad i celkový
obraz ruského chaosu stačí na kladnou odpověď:
ano, musili jsme, chtěli-li jsme zůstat naživu! Zde
ještě jenom několik detailů:
Když jedna desetina bývalých
ruských příslušníků, žijících teď
v emigraci, mohla ještě jakž takž
zůstat i doma, ve vlasti (tomuto zlomku
nehrozila bezprostředně smrt, ačkoli budoucnost
nevěštila nic dobrého), 9/10 všeho p o čtu ny
nějších ruských vyhnanců musilo
odejiti ze své země, n e c h t ě i o - 1 i pod
stoupit smrt. To, co másle doválo na Krymu
— uvádím jen tuto jedinou ilustraci — po eva
kuaci Dobrovolné armády, více než potvrzuje prav
divost kladně zodpověděné otázky
o nutnosti opustit vlast. V jednom
jediném Simferopolu (hlav, město Krymu a Tavrické gubernie) na rozkaz „zvláštního komisaře
pro likvidaci zůstatků bělogvardějských band na
území Krymu”, dobře všem známého Bely-Kuhna,
během tří jarních měsíců r. 1921 bylo zavražděno
celkem 500'0 lidí. Na celém území Krymu do léta
1921 bylo sprovozeno se světa na 50.000 nešťast
níků. Osud ruské inteligence, která nechtěla nebo
nemohla odejiti do vyhnanství a zůstala na svých
místech, je příliš dobře znám, abych se ještě o tom
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šířil. „Likvidace” neodešedších do vyhnaství pří
slušníků Dobrovolné armády na území Severní do
brovolné armády (pohraničí Finska, Lotyšska) nebo
na Dálném východě, nebyla méně „energická”.

RUSKO NA ŠIRÉM MOŘI.
Zde krátce vylíčím své dojmy z tak zv. „krym
ské evakuace”.
Byl to nezapomenutelný den 22. října r. 1920.
Sevastopol do 3. hod. odpolední žil ještě svým nor
málním životem. Všude panoval klid, pořádek, na
trzích vládl obyčejný jižní ruch, ulice byly plíny
obecenstva. V ovzduší nebylo cítit žádné napětí.
Před redakcí novin a domem „Osvag’u” (infor
mační byró) stály hloučky lidí, kteří četli zprávy
o posledních bojích na pěrikopském opevnění. Ko
lem 3. hodiny jisem zašel do restaurace na Pří
mořském bulváru posilnit se sklenicí výborného jo
gurtu na mučivou, zdlouhavou cestu do Mořské ne
mocnice. Byl jsem zrovna po těžké nemoci (skvrni
tý tyfus), která doslova zruinovala celý můj organism. Sedím, klidně pojídám, dívám se oknem na
živý pouliční ruch, na pestré uniformy anglických
a francouzských námořníků (v Sevastopolu kotvily
cizí válečné lodi) — a hle, najednou jako kdyby
se něco přetrhlo nebo praskla nějaká velmi důležitá
pružina, jež uváděla do pohybu klidný, normální
život: lidé zmateně pobíhají ulicí, vzrušeně křičí,
restauratér vyděšeně hlásí okamžité uzavření re
staurace, všude panika, lomoz . . .
„Co je? Co se stalo?” ptám se pádícího mimo
mne číšníka. ,
„Bolševici pronikli přes Perikop ...”
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Platím, běžím na velitelství svého vojenského
útvaru (část rekonvalescentů). Tam již panuje
zimniční ruch, pakují věci, všichni jsou nejvýš nervosní, od nikoho člověk se nemůže dozvědět nic
kloudného1. .. Evakuace! Toto jediné slovo hřmí,
naplňuje celý Sevastopol, visí ve vzduchu. Kdy?
Okamžitě! Bolševici postupují zostřeným pocho
dem, za několik hodin jejich předvoje již sem do
razí ...
U moře, na nábřeží, jako v blázinci: lidé, ko
ně, hory nejrozmanitějších věcí, křik, pobíhání,
spěch . . . Vojsko a civilní obyvatelstvo již se na
loďuje. Jižní zátoka přeplněna všemi možnými loď
mi — od bitevních obrněno ů až po maličké rybář
ské bárky. Všechno je dobré — jen se dostat pryč,
pryč.. . Hustý kouř z lodních komínů, výkřiky,
povely, skřípot j eřábů... Evakuace! Eva
kuace ! Lidé jsou jako posedlí. Hrozí smrt! Již
přichází z těch něžně namodralých, mírných, prů
hledných dálek!
Stojím bezradně. Kam? Na jakou loď? Všechno
se zdálo již obsazeno. Nové a nové proudy lidí
se hrnou k moři. Jiti pro své věci? Bydlil jsem na
Cygance, předměstí, asi 2 hodiny cesty pro mé
slabé nohy. Měl jsem tam několik drahých pamá
tek. Ne, za dvě hodiny se může bůhví co stát. . .
O tom, mám-li odjet či nikoli, jsem nebyl ani
vteřinu na pochybách: důstojník, spolupracovník
„Osvag’u”, autor nejednoho protibolševického člán
ku, ryze „buržoasní” původ ... Jen pryč!
,, Gospodin of ic e r! ”
Ohlížím se. Přede mnou stojí starší, pěkně oble
čený civilista.
„Co si přejete?”
„Jedete?”
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,, Samozřejmě!”
„Máte s sebou nějaké věci?”
„Omnia mea mecum porto.”
„Prosím vás, pojďte se mnou do bytu. Vezmete
si, co si budete přát. Beztoho vše ponechám osudu.”
Šli j'sme, jen pár kroků po Jekatěrininskoj.
Krásný mniohopokojový byt. Advokát z Moskvy,
jméno známé snad v celém Rusku. Rodina mu zů
stala „někde” na Kavkazu.
„Pane poručíku, vezměte si, cokoli libo. Kou
pelna je k vaší disposici. Převlecte se . . . Jsme, zdá
se, stejné postavy...”
Vyhověl jisem mu bez rozpaků. Rychle jsem se
umyl v přepychové vaně, navlékl na sebe půl tuctu
hedvábného prádla, oblékl se do nejlepších šatů,
uložil do malého kufříku ještě několik souprav
prádla — a již sedě! („snad máme ještě půlhodinku
Času?”) u improvisované malé hostiny: víno, la
hůdky, ovoce...
„Co, poručíku, nepřipomíná vám to trochu »Ho
stinu v době moru«?”
„Horší. . . Mor byl maličkostí u porovnání s tím
hle,” řekl jsem a ukázal do okna. Venku již vládl
úplný zmatek. Ulice byla celá poseta rozmanitými
předměty, které lidé ztratili na útěku . . .
Za půl hodiny jsme šli hledát loď. Šeřilo se.
V Jižní zátoce pronikavě, zběsile ječely sirény. Mě
sto vypad'alo jako mrtvé. Kdo zůstal1, zavřel se do
ma — a čekal. . . Život se soustředil na nábře
žích. Na palubách odjíždějících lodí lidé takřka se
děli jeden na druhém, hlava na hlavě .. .
Bylo asi 6 hodin, když nad Sevastopolem vzplála
ohnivá zář požáru. Hořely státní pekárny, jež zá
sobovaly chlebem celé město. V ulicích již řádila
různá sebranka, loupilo se, rachotily výstřely. Byla
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„meziivláda”. Několik kulek dopadlo i na břeh, do
hustého «zástupu. Z válečných lodí odpověděli deš
těm šrapnelů a kulometnou střelbou.
Bylo již Svrchovaně na čase vyhledat loď. Ko
nečně se nám podarilo s milým mým advokátem
nalodit! se na velký oceánský parník „Kronštadt”.
Byla to namáhavá práce: odřeli jsme si ruce a
boky, potrhali kabáty, abychom se tam dostali . . .
Po palubě pobíhal jlakýsi muž se vzezřením šílence,
křičel, plakal. Spadlo mu do vody malé dítě a uto
nulo. Jiný hledal svou rodinu, kterou ztratil v tla
čenici, jiný zas kufřík, ve kterém byly šperky a
cizí valuta.. . Chaos. Konečně křik a lomoz přeřvala lodní siréna, „Kronštadt” se začal lehce otřá
sat rytmickými pohyby šroubu. Za půl hodiny jsme
byli v otevřeném moři. Již úplná tma, ale vzdalu
jící se břeh bylo ještě dobře vidět. A zde — miožno-li na ten okamžik zapomenout? — někdo za
velel: „Čepice dolů!” A z hrdel tisíce lidí, nastu
pujících cestu vyhnanství, drala se horoucí slova
modlitby: „Spasí, Gospodi, Ijudi Tvoja” („Spas,
Pane, lid svůj...”). Loď za lodí projížděla mimo
nás — všude nepokryté hlavy . . . Na stožáru na
půl žerdě spadla ruská vlajka . . . Sirény zahučely
na pozdrav opuštěné vlasti... S Bohem, Rusko !
Zpěv se mísil s šumem vln a rachotem strojů.
Krymský břeh se vzdaloval. Ještě vteřina — a černý
proužek ruské země se ztratil v dáli. Kolem bylo
jen moře. Všichni klečeli. Ženy a děti usedavě pla
kaly. Cesta do exilu již se začínala . . .
Asi 10 hodin. Většina vysílených lidí dávno
spí. Najednou silný náraz, praskot, křiky. „Mina,
mina!” „Topíme se!” „Pomoc, pomoc!” Stěží po
dařilo se zdolat paniku. Co se stalo? Na naši loď
narazil bulharský parník „Car Boris”, který jel do
Sevasitopolu pro francouzskou vojenskou misi. Jak

18

potom bylo p-roíkázáno, celá jeho posádka, včetně
kapitána i kormidelníka, 'byla opilá. . . Syčela pára,
vrzala železná lana, drkotalo rádio, volající o po
moc, oslňovaly reflektory. „Car Boris” se pomalú
potápěl... Z posádky zahynul jen jeden, ostatní
byli zachráněni. Na naše „SOS” neodpo
věděl nikdo, ačkoli v bezprostřední
blízkosti projížděly francouzské
a anglické válečné lodi, spěcha
jící z e S e v a s t oi p o 1 u . . . Ale situace se oka
mžitě změnila, jakmile „Kronštadt” oznámil hrozi
vou situaci francouzské mise, marně čekající na
„Cara Borise”! Ihned několik lodí se obrátilo zpět
a plnou parou uhánělo do Sevastopolu . ..
Trvalo ještě několik hodin, než bylo zjištěno, že
náš parník neutrpěl žádnou trhlinu nárazem ne
šťastného „Borise”.
Pak jsme pluli dál. Národní Rusko bylo — na
širém moíři. . .

PŘED BRANAMI CARIHRADU.

Přes 6'0 lodí, nabitých vyhnanci, se sešlo u ústí
Bosporu. Byla to zvláštní, bolestná podívaná. Na
stožárech vlály francouzské a ruské vlajky, všude
špinavě zelená barva vojenských uniforem, bledé,
zmučené tváře ... Ne, nikdo z nás na začátku svě
tové války si takto nepředstavoval vstup ruské
armády do růžových břehů Bosporu! Staletý ruský
sen o branách Calřihradu a kříži na Aja-Sofia se
nesplnil...
Již celý den stojí lodi nehybně před vchodem
do průplavu. Nás nechtějí pustit. V Cařihradě mezivláda, nebo lépe řečeno: mnoho vlád.
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Kemal paša prohlášen za zrádce národa (na vlastní
oči jsem četl vyhlášku v Carihrade, vylepenou an
glickým vojenským velitelstvím), na jeho hlavu vy
psána cena mnoha tisíc zlatých anglických liber . . .
Naše postavení je více než nepříjemné. Jsme
všichni ozbrojeni. Máme několik válečných lodí
s těžkým dělostřelectvem. Nás se obávají pustit,
z čehož vyrůstá neočekávaná politická zápletka.
Potraviny jsou u konce, hrozí hlad. Generál Wrangel prohlašuje radiem, že neodpovídá za svou ar
mádu, nebude-li nám okamžitě dovolen vjezd do
Carihradu. Za několik hodin přichází kladná od
pověď. Podmínka: vydat zbraně. Spojenci, na je
jichž lhostejnost k našemu osudu máme truchlivé
vzpomínky, nejsou u nás v lásce. Většina lehké
zbraně letí přes palubu . . .
Jsme v Cařihrad". Nebudu popisovat hrubé jed
nání „spojeneckých” úřadů. Týdhy karantény a
hladu . . . Konečně bez groše v kapse, vyhladovělí,
špinaví, zavšivení jsme propuštěni na břeh. Cesta
do světa se nám otvírá na všecky strany . . . Kam
si přejete? Do Argentiny, Brasilie, Paraguaye? Zů
stat v Turecku? Nebo do Řecka, Bulharska, Jugo
slávie ?
Z dálného východu přichází zpráva o katastrofě
Kolčakovské armády, o strašných scénách úprku
tisíců lidí, mužů, žen, dětí, za krutých mrazů . . .
Prchali1, kam se dívaly oči. Po cestě přepadávali
nešťastníky čínští lupiči. Cesta do vyhnanství byla
poseta mrtvolami.
Zahraniční Rusko roste. .. Současně statisíce
uprchlíků přecházejí hranice Finska, Estonska, Lo
tyšska, Polska . . . Ale přes veškeré utrpení přece
v srdtích žije naděje na brzký návrat domlů. Snad
za půl roku, snad za rok. ..
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Část jižní Dobrovolné armády pod ochranou
Francie a Anglie zůstala jako „kádr” na ostrově
Lemnosu a v Gallipoli. Byla to poslední zastávka
exulantů.
KDO TO JSOU „BÉLOGVARDÉJCI”?
Tak nás nazývali rudí. A ještě nyní tak jmenují
ruské emigranty zahraniční marxisté a ostatní,
kteří jisou s nimi. Pod tímto titulem rozumějí
vždy „ujařmitele ruského národa”, nebo „carské
ho plukovníka a šlechtice” (Bořin v „Halo-novinách”), snícího o absolutní monarchii. Při tom
vždy úmyslně zapomínají, že v řadách jimi tak
nenáviděných „bělogvardějců” jsou lidé nejroz
manitějších politických vyznání: od monarchistů
až po sociální demokraty, patřící oficielně
k II. Internacionále. Snad žádný „haló-novinářský”
vzdělanec nepopře fakt, že takový Burcev (zapři
sáhlý odpůrce carismu), Struve nebo všem zná
má, před nedávném zemřelá „Babička ruské revo
luce”, Breško-Breškovskaj'a — jsou zastánci ruské
ho „samoděržaví” (ve kterém přece bylo mnoho
dobrého!)? A přece i oni jsou „bělogvardějci”!
Každého z emigrantů — od „samoděržavníka” po
nesmiřitelného socialistu (a zahraniční marxisté
přece musí uznat, že naši socialisté byli vždy dů
slednější a upřímnější, než jejich západoevropští
kolegové!) pojí jedem jediný a všem
bez rozdílu společný „bělogvard ě j s k ý” svazek: odpor k bolševikům, jejich
krutosti, teroru, násilnickým metodám. Pojí je
láska k ruskému národu.
Mnozí z emigrantů by chtěli vidět v Rusku mon
archii, jiní neměli by nic proti s o -
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v ě t s k é m u režimu, s j e d i n o u jen
podmínkou: bez nadvlády komu
nistu. Většina chce utvořiti z Ruska demokra
tickou republiku (ruský člověk je ve svém jádru
rozený demokrat!), snad daleko lepší a spravedli
vější republik, které vidí ruský vyhnanec na svých
cestách širým světem.
Ještě několik slov o tom, k d o tvořil kádry Do
brovolné armády. Většinou — mládež. Studenti,
mladí důstojnici (před rokem sami studenti), mladí
dělníci a zemědělci. Kdo aspoň trochu zná ruskou
emigraci (na př. v Československu), dobře ví, jaké
mizivé procento mezi emigranty je synků z boha
tých rodin. Na 95% jsou děti „raznočinců”, t. j.
představitelů všech možných sociálních tříd, mezi
kterými již dávno bylý fakticky setřeny veškeré
„třídní rozdíly”. Jsou to děti po většině sedláků
a měšťanů (dvě největší sociální třídy starého Rú
ška), z nichž vzniklo nové ruské „soslovije” —
pracující inteligence.
Velitelský sbor Dobrovolné armády pochopitelně
tvořili staří ruští důstojníci, t. zv. kádroví, t. j. dů
stojníci z povolání.
Mezi námi mladými, za války povýšenými dů
stojníky a vojáky — a celoarmádním velením (snad
s výjimkou jediného' Wrangla) byt určitý ideový
rozdíl, určité napětí. Ne všecky snahy a ideály sta
rých generálů odpovídaly nám, mládeži. Vytýkali
jsme jím mnoho: „skalnou starorěžimniost”, byrokratism, často nemístnou „nacionálni” nehybnost
(na př. stará a v mnohém neobratná politika násilhé
rusifikace), nedostatek diplomacie atd. Nezřídka dě
lalo u nás zlou krev, že za našimi zády, v „týlu”
(Sevastopol byl jimi nabitý!) schovávalo se sta a
sta mladých, zbraně schopných lidí (většinou synků
22

vysokých vojenských hodnostářů nebo finančníků),
chráněných protekcí před samozřejmostí pro
každého z nás: jiti na frontu, kde bojovali často 15
až lóletí hoši a kde bojovalo deset bílých proti
stu rudých!
Snad i v tomto neblahém rozdělení byla část tra
giky a osudového neúspěchu celého našeho hnutí.
Bojovali jsme čestně, ale co to bylo plátno? Pro
hráli jsme. Vím jen-, že jsme bojovat musili. Na
šemu zápasu nebudou postaveny pomníky, poně
vadž jsme nezvítězili.

CESTY VYHNANSTVÍ.
Ruská emigrace je tak početná, že jí téměř ani
nepřísluší název emigrace: jde spíše o exodus,
o hromadné vystěhování určité Části
ruského národa. Vzniká tak nové, „zahraniční
Rusko”, zvláštní svět pro sebe.
Léta 1920—1'921 byla kulminačním bodem to
hoto ruského exodu. Tehdy celkem (evakuace:
Krymská, Dálněvo stočná, útěk do Finska, Eston
ska, Lotyšska, Polska, Rumunska) odešlo z vlasti
na 2J/2 milionu lidí. Následující dvě léta 1922—23
(v Rusku tehdy panoval nepopsatelný hlad) možno
poj měno váti periodou umísťování a uby
tování emigrace po celém světě. Roku 1922 „vy
soký komisař pro ruské uprchlíky”, známý polární
cestovatel Fr. Nansen, podává Společnosti národů
návrh na „repatriaci” (?) ruských běženců, návrh,
který vyvolal v kruzích emigrantů bouři pochopi
telného odporu a rozhořčení. „Repatriace” totiž
mohla pro většinu skončit smrtí. V letech 1924 až
1925 (tehdy byly na svém vrcholu bolševické snahy
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po kompromitování ruských vyhnanců: hnutí „směnověchovců” a „vozvraiščenců”, bolševická „amne
stie” a pod.) jiiž se rýsují střediska emigrace:
Berlín, Praha, Paříž, Bělehrad, New-York, na vý
chodě Charbin a Šanghaj. Od roku 1929 evropskou
emigrantskou metropolí se stává Paříž (sídlo Rus
kého národního výboru).
Podle oficielní statistiky běženecké kanceláře při
Společnosti národů na celém světě ke konci r. 1935
žije kolem 800.0'0'0 ruských uprchlíků. Porovnáme-li tuto číslici s původním údajem (2% milionu)
v letech 1920'—1921, je třeba konstatovat, že velké
množství emigrantů již se dálo naturalisovati
(úmrtnost v ruské emigraci je poměrně malá a
skoro se kryje přírůstkem nověnarozených „uprch
líků”: dětí). Do sovět. Ruska se vrátilo jen něk o 1 i k tisíc. Ruští emigranti přijáli cizí státní ob
čanství hlavně v zemích hraničících s Ruskem:
v Polsku, Finsku, Estonsku, Lotyšsku, Rumunsku,
pak v Bulharsku a Jugoslávii (v těchto slovan
ských státech byla vydána zvláštní nařízení, usnad
ňující ruským emigrantům naturalisaci), dále v Čí
ně, v Mandžuíkoo. Velmi blahovolné v otázce stát
ního občanství byly k ruským emigrantům též Spo
jené státy severoamerické a Státy jihoamerické.
Působením náčelníka paraguayského gen. štábu,
ruského generála Běljajeva, v Paraguay takřka
vzniklo nové Rusko: v armádě tam- slouží mnoho
bývalých ruských důstojníků a část země je téměř
kolonisována ruskými emigranty.
V Číně, v Mandžukoo, v Jugoslávii a Bulhar
sku velmi mnoho ruských emigrantů zaujímá vy
nikající postavení.
Možno směle říci, že není žádné místo na zemi,
kde bychom se nesetkali s „novým Israelem”, rus
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kým emigrantem (mimo ovšem ,,šestinu světa”,
SSSR!). Byli to převážně ruští emigranti, kteří
v letech hospodářské prosperity — nikdo jiný tam
nechtěl1 tehdy jít — nesli civilisaci a kulturu1 (jako
lékaři, inženýři, geologové a pod.) do nejtemněj
ších koutů Afriky, kolonisovali nejpustší krajiny
Paraguaye, Brasilie, Argentiny, pomáhali svým bra
třím Jihoslovanům a Bulharům v kulturní spolu
práci.
Nejvíce ruských emigrantů žije nyní ve Francii
(na 40'0 tisíc), v Sýrii (na 13'0 tisíc), v Číně (na
100' tisíc), v Polsku (00 tisíc), v Rumunsku (70
tisíc), v Německu (50 tisíc), v Bulharsku (30 ti
síc), v Jugoslávii (20 tisíc), v Řecku (30 tisíc),
v Estonsku (14 tisíc), ve Finsku (15 tisíc), v Če
skoslovensku (10- tisíc) atd. Třeba podo
tknout, že uvedený počet nerozlišuje emi
granty, žijící na tak zv. Nansenův průkaz, a emigranty-příslusnáky cizích států (fakticky už ne
emigranty). Skutečných emigrantů, t. j.
„lidí bez vlasti”, jak bylo již uvedeno, počítá se
na celém světě kotem 800 tisíc. Úplně chybí sta
tistická zpráva o ruské emigraci ve Spojených stá
tech severoamerických, poněvadž tam již dávno té
měř všichni emigranti se dali naturalisovat. Po
dobný stav je i v jihoamerických státech, kde naturalisacní podtnínky jsou nejsnadnější.
Ruská emigrace však není u kon
ce. Trvá dále. Nepřetržitě jednotlivci překročují hranice Sovětského svazu, aby v cizině hledali
lepší a snesitelnější život. Zvlášť velká „jednotli
vá” emigrace je podél hranic čínského „bílého”
Mongolska a Mandžukoa. Počátkem roku 1932 byl
nový příliv uprchlíků, kteří v dešti kulek pohra
ničních sovětských hlídek běželi přes zamrzlý
25

Dněstr do Rumunska. Známý francouzský novinář
London velice dramaticky vylíčil utrpení těchto ne
šťastníků.
Poslední leta (hlavně z Francie) zaznamenává
se velké přestěhování ruských emigrantů do zemí
jižní Amíeriky.
Naturalisování nebo doposud ještě s „Nansenovým průkazem” se protloukající ruští uprchlíci, ži
jící na všech pozemských hroudách, ať již sytě nebo
hladově (posledních je 90%), zůstávají na
vždy především ruskými lidmi, věrně a
oddaně milujícími svou těžce zkoušenou vlast.
Ach, ty zvláštní otázky v cizině! „Kdo jste?
Emigrant? A proč nejedete domů? Vždyť bolše
vici vám nic neudělají! Vždyť v Rusku je dnes té
měř už blahobyt!” Dříve na podobné poznámky
„znalců mezinárodních poměrů” jsme reagovali (po
dle temperamentu). Nyní — jen krčíme rameny.
Víme dobře pouze jedno: příliš mnoho bylo a je
„zásadních” hanobitelů starého Ruska (často je
jich vědomosti jsou čerpány z rakouských učebnic
dějepisu a filmů á la „Pod carskou knutou”) ; ještě
více však nekritických obdivovatelů sovětského Ru
ska, kteří při veškeré své lásce ku „proletář ~kému
státu” za nic na světě by nezměnili pohodlí svého
měšťáckého života.
A přece několik tisíc „bílých” emigrantů (větši
nou sedláků a kozáků, d-levších v Bulharsku) dalo
se zlákatí bolševickými sliby, že jim budou odpu• štěny veškeré staré hříchy — a vrátili se „domů”.
Bylo to v letech 1926—27, kdy Sovětský svaz po
řádal (pro matení neinformované ciziny) širokou
amnestovací akci pro bývalé příslušníky Bílé ar
mády. Do Burgasu a Varny pro nové občany SSSR
byly poslány zvláštní parníky, jež je i dovezly do
Oděsy a Novorossijska. Námořníci cizích lodí, kot26

vících v tu dobu v těchto přístavech, vypravovali
pak o vřelosti” uvítání vrátivších se domů „zblou
dilých synů”. Nešťastníci byli vyloděni pod silnou
ochranou čekistů a odvedeni přímo do „isolátorů”,
t. j. dobře střežených baráků. Podle b e z p r o prostředních svědectví z Ruska další osud
těchto lehkověrníků byl více než truchlivý: po dů
kladném přebarvení „na rudo” (kurs politické prvo
uky) byli rozesláni na různé nucené práce. Do
pasu každý z nich dostal razítko: „B. B.” (Bý
valý Bílý), čímž v tuhém rámci sovětského života
se stal téměř nemožným, stal se vyvrhelem, objek
tem zvýšené pozornosti GPU. Pouze jednotlivcům,
měvším silnou protekci u vlivných bolševických či
nitelů, podařilo se vyhnouti „pohostinství” koncen
tračního táboru a jakž takž se „vmísiti” do sovět
ských poměrů... Žádný z reemigrantů
nenapsal o svém novém životě
ani řádek bývalým „kolegům”, neuvěřivším
sladkým bolševickým slibům a zůstavším i nadál
v cizině.
Když v roce 1924 ještě strašil návrh Nansenův
o nucené repatriaci1 (!) ruských emigrantů (viz
o tom v příští kapitole), jeden můj dobrý známý,
zasloužilý universitní profesor, pán, kterému je již
dávno přes 60* roků, řekl mně rozhodným tónem
(a o této rozhodnosti nemám ani nej menší příčiny
pochýbovati!), že, dojde-li k tomuto nucenému od
cestování do čekistské náruče, on, který ve svém
životě nikdy neudělal nic nečestného, okamžitě
spáchá nějaký (i sebe nesmyslnější) zlo
čin. Proč? Proto, že je lépe sedět 10
let někde na Borech, než jeden
rok v sovětském koncentračním
táboře! A vím, že můj milý profesor by měl
mnoho následovníků . . . Vždyť i ta nejohavnější,
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nejpodlejší loupežná vražda byla by mírněji tre
stána z d e, než tam pouhá „odchylka” od poli
tického přesvědčení.
Vrátíme-li se? Nevíme. Podmínka návratu zů
stává i nadále jen jedna: pád bolševického režimu,
komunistické nadvlády. V žádnou „evoluci” nebo
„demokratisaci” bolševismu nevěříme. V to mohou
věřit jenom lidé, neznající bolševism bezpro
středně, bez rukaviček. O té „evoluci” mohou
sníti jen posluchači agitačních přednášek soudruhů
Švermů, nebo přátel Sovětského svazu .. .
Ale i když se nevrátíme — přece jsme splnili
a denně plníme svůj hlavní kulturní úkol:
jsme živé memento rudého nebezpečí, již
16 let (od ukončení občanské války v Rusku) stále
hrozícího celému světu.
Chybuje, kdo se domnívá, že naše
emigrace jest jen ruskou otáz
kou : jsme též emigrací světovou, emigrací
proti bolševickou. A bolševism není
zjev typicky ruský.
PRÁVNÍ postavení.

Zvláštnost právního postavení politické emigrace
ruské je v tom, že její členové odmítají býti ob
čany SSSR a neuznávají nynější vládu na území
bývalého Ruska za pravoplatnou. Emigranti zůstá
vají trvale (pokud nenabudou občanství jiného stá
tu) lidťni bez vlasti. O jejich (aspoň formální)
právní postavení pečuje „Mezinárodní uprchlický
výbor” při Společnosti národů. Tato organisace se
snaží, aby všichni členové Společnosti národů, na
jejichž území emigranti požívají pohostinství, schvá
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lili jednotný emigrantský statut.
Otázka tohoto statutu byla na konferenci Společ
nosti národů 3'0. června 1'9'28 částečně jíž rozře
šena, aspoň v tom smyslu, že zástupcové vlád podepsali několik všeobecných dohod. Bohužel, v praxi
tyto dohody nejsou vůbec účinné: jsou
to pouze „pokyny” a „doporučení” jednotlivým
vládám. Právnická jejich cena (aspoň jako cena
paktů a pod.) se rovná nule. Přes to, že všem emi
grantům (ruským, arménským, německým a pod.)
byl vydán jednotný pas (Nansenův průkaz). Je
jich právní postavení jest i nadále velice nejisté.
Prakticky se řeší „místními poměry” (krev
ním příbuzenstvím, historickými a kulturními vzta
hy k nacionálnímu Rusku, poměrem k Sovětskému
svazu a pod.) státu, na jehož území se vyhnanci
zdržují. Nejlepším příkladem „stability” osudu lidí
bez vlasti byla Čína (do utvoření Mandžukoa), kde
za poslední léta kolonie ruských emigrantů strašně
trpěla pokaždé, jakmile čínským úřadům se zdálo,
že by mohli na úkor „bílých” Rusů dosáhnouti od
SSSR nějakých výhod. Šlo o osud celých 100.000
lidí. Není proto divu, že část ruského obyvatel^
štva v Charbinu, jehož postavení nemohlo už býti
horší než b/lo, přátelsky uvítala japonskou oku
paci, doufajíc v zlepšení svého života. Tato naděje
nebylá klamná.
Život ukázal, že jediným správným rozřešením
úpravy právního postavení emigrantů by bylo ujed
nání právnicky platných a závazných mezinárod
ních úmluv, nebo dokonce automatická naturalísace starších ročníků emigrace. Ať tak či jinak, ve
škeré snahy „Uprchlického výboru” od roku 1928
(ruská emigrace existuje již od roku 1920!) zů
staly na mrtvém bodě. Společnost národů má jiné,
vážnější starosti, než osud vyhnanců . .. Emigrant-
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šiké organisace nejednou podávaly různé návrhy na
legalisaci právního postavení běženců. Tyto návrhy
v nejlepším případě byly předloženy ke
zkoumání běženecké kanceláři Společnosti ná
rodů. Postavení ruských emigrantů (snad tato ne
jistota ještě stoupla vzrůstajícími politickými sym
patiemi k Sovětskému svazu) je zvlášť tíživé, uvědomíme-li si „stáří” a početnost „zahraničního
Ruska”.
Není bez zajímavosti a snad i určité dávky pi
kantnosti, že celou řadu let po pádu Dobrovolné
armády (v Belgii až do mlinulého roku!) sou
časně se sovětskými diplomatickými zastupitel
stvy požívala diplomatických práv i stará ru
ská vyslanectví. I v Praze až do r. 1925
byli d v a ruští diplomatičtí zástupci: jeden, VI.
Rafalskij, zastupoval staré, národní Rusko (resp.
Dobrovolnou armádu), druhý representoval SSSR
(Jurěněv, což je pseudonym). Čím třeba vysvetliti tento diplomatický „dualism”, těžko říci. Snad
svrchovanou nejasností a zauzleností ruské otázky.
Funkce ruského vyslance byly ovšem jen
č e s t n é, ačkoli konsulární služba hrála i prak
tickou úlohu: legitimisace překladů z ruštiny
pro emigranty (rodinné listiny, školská vysvědčení
a pod.), dokonce vydávání osobních průkazů (do
zavedení jednotného Nansenovského pasu), jak to
bylo v Jugoslávii a pod.
V bratrské Jugoslávii (vlivem nezapomenutelné
ho pro nás zesnulého krále Alexandra, odchovance
ruských vojenských škol) postavení ruských emi
grantů bylo výjimečné. Každému bylo umož
něno bez zdlouhavých formalit státi se jugosláv
ským občanem. Důstojníci a vojáci Dobrovolné ar
mády měli právo nositi veřejně svou uniformu. Ne
bylo také žádného omezení ruského emigranta na
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trhu práce. Emigrant, jenž byl přijat do státní služ
by — v Jugoslávii mnoho emigrantů od počátku
zaujímalo vynikající postavení: univ. profesoři,
úředníci, důstojníci a pod. — měl stejné služební
podmínky (•definitiva, pense atd.) jako tuzemec.
Ruští emigranti měli dokonce vo
lební právo. Také materielní podpora ruských
vyhnanců byla udělována rukou opravdu štědrou.
V jiných zemích ruský emigrant požívá stejných
práv jako každý jiný cizinec, s tím jen rozdílem,
že tato „práva” se mu udělují „cestou milosti” .. .
Všichni cizinci mají za svými zády vlas t, mají
zde i svůj konisulát, mohou se domáha ti zá
štity a pomoci — pouze ruský vyhnanec je stálým
člověkem bez vlasti, odkázaným pouze na dobrou
náladu svého hostitele . . . Ilustrace: letošní odvody
emigrantů ve Francii a prý — do Cizinecké legie!
Sovětská vláda neuznává pravoplatnost státního
občanství, nabytého ruským emigrantem v cizině.
Tím jest znemožněno i dočasné meškání (výlet,
studijní cesta a pod1.) „naturalisovaného” bývalého
„bílého” v Sovětském svazu.

NASE DETI.
Vcházím do staré, zasmušilé budovy v zastrčené
ulici — někde v Holešovicích. Jak pochmurně vy
padají dlouhé, studené chodby! Ale zde najednou
— jako zlatý sluneční paprsek v přítmí neobydlené
místnosti — pronikl tuto neútulnou šedost jasný,
zvonivý, jiskřící se dětský smích. Náhle se ote
vřely dveře — a pár desítek capartů v stejnokroji
modrých pláštíků se vyhrnulo na chodbu. Čiperní,
veselí, poskakující jako vrabci na jarním slunku.
Zahlaholily jako zvonečky tenké radostné hlásky.
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Rusky. A tak čisté, správne, s takovou peknou vý
slovností — jako kdyby to nebylo v Praze, ale ně
kde v Moskve, ve Voroneži... A hle, jeden malý
tlúsťoušek (v těch jejich pláštících ani nelze roze
znat, kdo je holčička a kdo kluk) rychle se obrátil
k jiné, trochu po vytáhlejší postavičce, udělal před
růžovou tvářičkou energické gesto zaťatou pěstič
kou a řekl šťavnatou pražskou češtinou:
„Vasjka, nezlob, nebo ti jednu dám!”
Děti ruských běženců. Samé Věry, Naděždy,
Táni, Voilodi, Pěti. .. Maličký ruský koutek. Mikrokosm velkého, nedozírného ruského světa. Jako
kanárci se narodili v zajetí vyhnanství, nevědí nic
o vlasti otců, kde na nesmírných prostorech se
mluví zrovna takovou jejich ruštinou, nevědí nic
o ,,šestině světa”, o zemi pohnutých osudů . . .
Mluví stejně dobře ruský i česky. A kdybyste
se podívali někam do Paříže, Berlína, Londýna —
i tam najdete zrovna tak dokonalou „dvoujazyčnost”. Nejsou již jen Rusové: jsou skuteční malí
světoobčánkové! Ale v české, německé, francouz
ské školce najdete též dosti dětí s ruskými jmény,
mluvících výhradně mezi sebou jen cizí, neruskou
řečí. Jak to? Tak: zde platí přímo jako pravidlo:
rozhoduje mateřština, to jest doslova řeč
matky. Děti ruských emigrantů, ale matek ci
zinek jsou vždy cizinci, což konečně je pocho
pitelné. Na 9’0‘% těchto dětí vůbec neumí ruský.
Zato děti ruských emigrantek — ať již otec
je Cech nebo Francouz — jsou od a až do zet
ruskými dětmi. Ruská mentalita, ruský vý
raz tváře. Inu, maličtí Rusové, maličké ruské kvě
tinky, které vyrostly na cizí půdě. Ani cizí krev
otců jim nevadí. Znám jednoho malého roztomi
lého kluka — matka Ruska, otec Japonec: tvářička
japonských porculánových panenek s krásnými šik
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mými očky, pleť bílá, pleť matiky. Není to Japonec,
je to maličký Rus!
Ale vždý také ovládají řeč svých otců, často
stejně dobře jako mateřštinu. Cizí svět chápají již
lépe než my . . . Jsou „Pětrovi”, „Ivanovi”, „Roma
novi”, mluvící jen angličtinou, češtinou, němčinou,
ale jsou i Vaničkové, Novotní, Smithové a Carpentierové, považující se za „čistokrevné” Rusy! Není-li to „mírná” kolonisace Ruska? I když takový
poněmčený Ivanov (Iwanow!) nebude mluvit ruský,
přece nezapře svou ruskou krev a aspoň v prvním
pokolení bude pamatovat, že jeho otec byl Rus.
Ruská mládež, vyrostlá v emigraci, je někdy na
cionálni až šovinistický. Miluje Rusko (to daleké
a pro ni „fysicky” neznámé!) téměř mystickou lás
kou, čeká na Ně, chce Mu zasvětit veškeré své síly,
věnovat veškeré vědomosti. Snad tato mladá Rus
přece se dočká splnění své touhy. Je mladá.
V tom je její síla. Je silná, smělá, pevná, poně
vadž vyrostla v těžkých poměrech každodenního
boje za chléb. Je silná svou věrou v Rusko. Snad
bude lépe, když se vrátí domů
jen ona, tato zahraniční mladá
Rus: ona již nemá našich chyb a předsudků,
nebude všude na ruské zemi jen vidět skvrny od
krve, snadněji pochopí a odpustí — a vnese do
hloubek ruského života již svou novou, ner use
kou, nýbrž západoevropskou' a americkou praktič
nost, klidnost a přesnost. . .

NÁRODNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ PŮVOD.
Ačkoli v „Nansenově průkazu” pro národnost
ruského emigranta je pouze jedna rubrika: „Rus
původem” (sestavovatel textu průkazu totiž asi1 ne-
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věděl, že v Rusku je spousta rozmanitých národ
ností, a že býti ruským emigrantem, neznamená
ještě býti Rusem!), naše emigrace se skládá z ně
kolika národností. Velikou většinu samozřejmě tvoří
Rusové (Velkorusové a Malorusové, z nichž po
slední si rádi říkají zde v zahraničí „Ukrajinci”),
ale též hodně jsou zastoupeny i jiné národnosti:
Gruzínci, Arméni, Kalmyci, Tataři, ruští Češi, Něm
ci, Židé.
Mezi Malorusy je velmi populární separatistická
tendence. Považují se za zvláštní slovanský národ
(ne za větev, plemeno jednoho a téhož ruského ná
roda) a nemají nás, stoupence jednotného rus
kého státu, ve velké lásce. Je obzvlášť dráždí ta
rubrika Nansenova průkazu: „Rus původem”.
Ostatní vyhnané národnosti, ač mají své nacionálni
svazy a spolky, chovají se k ostatním spolubratřímemigrantům docela loyálně: cítí, když ne společnou
krev, tak aspoň jednotnou ruskou kulturu.
Všichni jsme chodili do ruských škol, všichni byli
pod vlivem ruského národního živlu a nikomu z nás
(ani tomu umíněnému Ukrajinci!) ruská mentalita
není cizí.
Sociální původ ruské emigrace je velmi
složitý a pestrý. Nejsme totiž všichni šlechtici,
jak se domnívá „Rudé právo”; jsme z vrstev mno
hem skromnějších . .. Ba v ruské emigraci jsou za
stoupeni i četní představitelé „čistého proletářského původu”: dělníci a sedláci. Počet šlechticů a
„těžkých buržoů” je velmi mizivý. Nechybím, řeknu-li, že % celého počtu emigrantů tvoří tak zv.
„raznočinci” (lidé různého sociálního původu,
u nichž, jak se říká po rusku, „soslovnyj”, t. j.
třídní, stavovský rozdíl prakticky již dávno je se
třen) , pracující inteligence. Mnoho je
mezi emigranty též kozáků. Není to ovšem ně34

jaká ruská národnost, jak mnozí si myslí. Kozáci
— toť iregulémí ruská armáda. Členové její měli
určitá privilegia, ale jinak svým životem se nelišili
od života ostatních ruských sedláků a drobných
řemeslníků. Měli i svou četnou inteligenci, která
byla činná ve všech oborech, sloužila v úřadech,
v kozáckých plucích atd.
V carském Rusku patřil již dávné minulosti ten
čas, kdy šlechta hrála hlavní úlohu ve veřejném
a státním životě. Na její místo přišla nová síla,
třída vzdělanců, nedbající už třídního původu,
šlechta ducha, „sůl národa”, pracující inteligence.

JE RUSKÁ EMIGRACE POLITICKY
JEDNOTNÁ ?
Samozřejmě není a nemůže být. Život sám již
nese různost názorů. Žijeme — jako celek — ča
sto v docela odlišných poměrech materielních i du
ševních, v nejrozmanitějších státních útvarech (Itá
lie, Německo, USA, Francie, Československo!), pod
vlivem nej různějších politických tlaků. Politika je
částí našeho života. Jsme politická emigrace. Uvnitř
sebe zastupujeme všechny politické směry (s vý
jimkou komunismu) — od monarchistů až po za
barvení velmi levé.
Uvedu jen nejdůležitější politické — řekl bych
přesvědčení — poněvadž pro pojem „strany”
chybí nám podmínka legitimního postavení; ne
můžeme, nesmíme se zúčastňovati politického
života našeho okolí. Naše politika patří jen Rusku.
Nyní pak je téměř úplně okleštěná a znemožněna
různými „smlouvami” a „uznáním” Sovětského
svazu našimi hostiteli.
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Nacionálni směry. Monarchisté. Od
„krajních”, absolutistů, „samoděržavníků” — po vy
znavače „široké” konstituce. „Mladorusové.” Zvlášt
ní monarchistický směr „legitimistický” (následník
ruského trůnu velkokníže Kirill Vladimirovič),
směr, který, celkem vzato, nemá nic proti sovět
skému režimu (rozuměj: svaz spolkových rad, je
hož existence je možná i bez bolševismu). Ovšem
bez marxistů.
„Jevraziijci.” Směr nacionálně-geopolitický. Ru
sko (Evropa a Asie = organický geografický celek
„Evrasie”) jako zvláštní geopolitický, zeměpisný a
etnografický útvar, svět pro sebe, „šestina světa”,
která jest „uzavřena v sobě”. Odtud vyplývá oso
bitost celého kulturního a politického života RuskaEvrasie a zvláštnost řešení všech ruských otázek.
„Krěsťjanskaja Rossija”, „Selské Rusko”, agrárně-republikánské hnutí. Má mnoho stoupenců v řa
dách emigrace, žijící v Československu.
Socialisté. Sociální revolucionáři (Eseři),
sociální demokraté (frakce „menševiků”). Druhá
frakce této strany, bolševici, nyní vládnou v Rusku
a odsoudili in contumatiam k smrti jako „třídní ne
přátele” a „zrádce revoluce” své spolubratry menševiky, stejně jako i ostatní „kontrarevolucionáře”.
To by byly politické směry „celostátní”. Národně-separatistickou politiku zastupují Ukrajinci,
Kavkázci (Gruzínci). Ba jeden čas bylo i mezi ko
záky velmi populární separatistické hnutí: sny
o utvoření vlastní kozácké republiky (Don a Ku
báň).
Ale třeba uznat, že všechny „celostátní” poli
tické skupiny emigrace — od monarchistů po soci
alisty — pojí jednotný osud vyhnanců, pojí jed
notný nekompromisní odpor proti bolševic
kému režimu.
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Hlavní snahou všech těchto politických vyznaní
jest utužená přímých, bezprostředních
styků s vlastí. Vydávají celou řadu listů, určených
hlavne pro pravidelné rozširovaní v SSSR.
Tisknou se populární brošury (na měkkém, ,,kom
paktním” papíru) pro stranickou propagandu mezi
sovětským obyvatelstvem. Kaiždý směr má své
hrdiny-kurýry (práce jejich je skutečně hrdinsky
obětavá, uvážíme-li „praktiku” GPU!) pro rozšiřo
vání „ilegální” literatury „zahraničního Ruska”.
Nejrozšířenější propagandistické listy emi
grace jsou: „Krěsťjanskaja Rossija” (agrární re
publikáni), „Russkaja Pravda” (orgán monarchi
stů), „Dni” (soc. revol.), „Socialističeskij Věstník”
(soc. dem.).
Věhlasný ruský publicista (dříve vydavatel roz
šířeného emigrantského deníku „Obščeje dělo”,
„Společný úkol”), Vlád. Burce v, žijící v Paříži, in
formuje mezinárodní politické
kruhy o činnosti GPU a kominterny v zahraničí.
Všechny uvedené politické směry ruské emigrace
mají přímé informace o současných událostech
v sovětském Rusku.

HRABĚNKA — ŠVADLENA,
PLUKOVNÍK — ŠOFÉR.
Již na začátku světové hospodářské krise ruská
emigrantská inteligence řešila radikálně a mužně
svůj existenční problém: chopila se prostě té prá
ce, jaká byla. Byli to první ruští nezaměst
naní : inženýři, právníci, úředníci, profesoři, kteří
statečně zasedli (a většině z nich bylo již dávno
přes 30 let) za volant taxíku, prodávali noviny na
ulicích Cařihradu, Athén a Šanghaje, konali nej
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rozmanitější manuelní práci, pokud osud se trochu
na ně nepousmál a nedovolil jim za ujmout i posta
vení aspoň minimálně odpovídající jejich vzdělání.
Když se tak podíváte do Paříže a projedete se
autem, trefíte co chvíli na ruského šoféra: je jich
tam přes polovičku celkového
počtu a v obchodní podnikavosti a čilosti neza
dají ani dost málo Francouzům. Starý plukovník
bývalé carské armády, jehož prsa kdysi zdobila
četná vyznamenání ze světové války (ani nějaký
ten francouzský kříž na nich nechyběl), bezvad
nou franštinou vám srdečně poděkuje za zpropitné.
Hle, zde je ta „áme russe”, prý měkká a trpná,
od nejmenšího průvanu prý umírající na nastyd
nutí . . . Kdepak! Měli byste se podívat do různých
módních salonů Paříže, Londýna, New Yorku, Ber
lína, Šanghaje — tam byste uviděli dívky a staré
dámy s nejlepšími aristokratickými jmény carského
Ruska, vysedávající statečně celé dny za šicím stro
jem. Stejně, kdybyste se podívali do dolů Bulhar
ska, Jugoslávie a Belgie, kde ruští emigranti (a
mezi nimi většina bývalých mladých důstojníků
s ukončeným středoškolským vzděláním) se živí
jako poctiví havíři, nebo do nesmírných prostorů
Paraguaje, Brasilie a Argentiny, kde ruští emi
granti jako zemědělští dělníci a jako drobní podnikatelé-plantážníci se živí v potu tváře. Určitý
amerikanism (chop se každé poctivé práce, pokud
nenajdeš lepší!) patřil cd prvních začátků k ru
ské emigrantské psychologii.
Je přirozené, že s příchodem všeobecného hospo
dářského zmatku postavení bezprávného ruského
emigranta se rapidně zhoršilo. Všude byla zavede
na ochrana domácího trhu práce.
Mizivé procento ruských emigrantů zaujímá do
bré postavení. I v česk oslov ensém veřejném životě
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se setkáváme sice s celou řadou vynikajících rus
kých jmen (univ. profesoři, důstojníci, lékaři a
pod.), ale všechno to jest jen kapkou medu v oce
ánu emigrantské bídy. Emigrantská vysoká šlechta
živoří (až na několik výjimek) zrovna tak, jako
každý jiný ruský vyhnanec. Vnučka hraběte Lva
To Istého jednu dobu se živila v Praze jako manicurka. Mladý kníže Š., patřící k vynikajícímu rus
kému rodu, si vydělává v Praze na živobytí jako
entomolog. Bratří baroni K. (rod význačných uměl
ců, známých každému vzdělanému Rusu) jsou inženýři-architekti, ale — bez zaměstnání. Není mým
úkolem pokračováti v tomto seznamu z gothajského
almanachu . . . Praha je plna mladých ruských emi
grantů-inženýrů a doktorů všech oborů, kteří ne
mají co vzít do úst. Vím, že skoro nám všem se
vede špatně. Ale nám se vede špatně již od r o ru 1 9 2 0. Prožili jsme dvě katastrofy: vyhnan
ství a světovou hospodárskou krisi. Prožíváme!
Ale nezoufáme. Je zajímavo, jak mezi námi je
málo sebevrahů. Ještě méně pod
vodníků a všelijakých zločinců.
Na tom, co namluvili Západu (a částečně je na tom
vina i ruských spisovatelů!) o ,,měkké” ruské po
vaze, o ,,oblom ovštině” a ostatních ,,delikátních”
stránkách „âme russe”, není pravdy ani 10 procent.
Jdeme kupředu pevně. Naše odhodlanost, naše
víra v lepší zítřek, náš vrozený humor a optimism
— a naše přímo klasická emigrantská bída! — na
jdou snad bohdá někdy svého historiografa . . .
O RUSKÉM DEMOKRATISMU.

Ironie? Ba naopak! Přes veškerý byrokratism (a
kde ten byrokratism není?) carského Ruska ruský
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člověk a celý ruský život v základě byl, ne
váhám říci: demokratický. Ruská šlechta (netitu
lovaná) neměla žádného „von”, „de”, neb „z”. Ni
kdo se nehonosil svým šlechtictvím. Možno bylo
léta se stýkat s nějakým ruským šlechticem — a
jen náhodou se dozvědět, že je šlechtic. V Rusku
'úředníci nikdy neužívali v soukromém životě svých
oficielních titulů. Žádné „pane rado”! Výjimkou (a
i to velmi vzácnou) byli jen generálové, „skuteční
státní radové” a „tajní radové”, kterým se říkalo
(to strašně těžké pro cizince slovo!) „Vaše Prěvoschoditěljstvo” („Vaše Excelence”), nebo „Vaše
Vysokoprěvoschoditěljstvo” („Vaše Vysoká Exce
lence”)! Všeobecně — i pro ty Excelence! — pla
tilo typicky ruské, vzácné a tolik lidské, skutečně
demokratické „imja i otčěstvo”. Generál-negenerál,
„Ivan Ivanovič” nebo „Ivan Pětrovič”, jako každý
jiný!
Nikdy nezapomenu, jak v jedné společnosti jsem
se jako 15tiletý kluk-realista seznámil s ruským
učencemHbiologem, vědcem to světového jména.
Universitní profesor, Prěvoschodiitěljstvo, člen ně
kolika akademií věd, celá řada akademických hod
ností ... a já, zelený školák, student IV. třídy!
„Promiňte,” vlídně se mne ptá Excelence. „Vaše
imja i otčěstvo?”
,, Via diimír Antonovič. ’ ’
„Těší mne. Jsem Michali Ivanovič.”
A tak Vladimír Antonovič pěkně se bavil s Michailem Ivanovilčem . . .
Svým středoškolským učitelům (titul profesora
v Rusku patřil jen vysokoškolským profesorům,
stejně jako název „student” jen posluchačům vy
sokých škol) a profesorům jsme říkali též jen „po
iměni i otčěstvu”. Ba i generálům a plukovníkům
(ovšem jen důstojníci) mimo službu. V tom sta40

rém „byrokratickém” Rusku by bylo vypadalo ve
lice groteskně, kdyby někdo nějaké dámě byl říkal:
„paní radová”, „paní inženýrové”. Co se týká emi
grace, samozřejmě oslovení „po iměni i otčěstvu”
je jedinou formou oslovení. Rus, který by žádal
od Rusa, aby mu říkal „gospodin inžěněr”, by byl
v naší emigraci prostě směšný.

VELKOKNÍŽATA, KNÍŽATA
A PROSTÉ PODVODNÍCI.
Už se nepamatuji, co to bylo za „ruský” film
americké produkce „ze života carské šlechty”, kte
rý mne rozveselil až k neslušnosti, ačkoli to mělo
být „úžasné drama”.
Krásně ovšem hrál Jamnings. Přes veškeru „kljukvu”, která ve filmu bujně kvetla, hra tohoto velkého
mistra filmu vskutku uchvacovala. Strhovala nikoli
ovšem neruskostí výjevů, nýbrž nesmírnou
v š e 1 i d s k o s t í. Jannings hrál úlohu ruského
velkoknížete ve vyhnanství, žijícího v strašné bídě.
Konečně „velkoknažeti” se podaří uchytiti se u fil
mu. Škodolibostí osudu (režisér samozřejmě neví
pravé jméno nového herce) hraje ve filmu sám sebe:
hraje utrpení ruského velkoknížete za revoluce.
Hraje tak skvěle, tak přirozeně (vždyť nehraje,
nýbrž po druhé prožívá!), že uchvacuje a uvádí
v úžas i samého režiséra. . . Na konci své hryživota „velkokníže” šílí. . .
Komu patřila má veselost? Především americké
mu libretistovi. Žádný ruský velkokníže (t. j. člen
bývalého ruského panovnického rodu, podle rakou
ské terminologie by to byl „arcivévoda”) nežije
v nouzi, neřku-li v bídě. Každý člen carské rodiny
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měl v cizině značný majetek. Většina velkoknížat
a velkokněžen (není jich mnoho, mluvím totiž
o pravých) žije „na návštěvě” při dvorech
evropských panovníků.
Co se týká prostě (knížat a jiné titulované
šlechty, mnoho jich žije typickým emigrantským
životem (i to ještě dobře!): z ruky do úst.
Po světě však chodí nemálo ruských „velkokní
žat”, „knížat” a prostě podvodníků. (A přece tak
málo u porovnání k celkovému počtu pravých
knížat a prostě čestných emigrantů!). Jeden
„velkokníže” dlouhou dobu okouzloval samotnou
Mary Pickfordovou, ale právě ten byl bohužel ne
pravý! Někteří z těchto „velkoknížat” a „knížat”
jsou celkem nevinní „titulomani”, netěžící nijak ze
svých pyšných titulů, jiní jsou „praktičtější” —
ať již jako sňatkoví podvodníci nebo jen jako sňatkoví „hráči” a „čestní” dobrodruhové . . .
Kdychom tak spočítali dohromady rozměr půdy
všech „velkostatků”, o nichž vypravují pohádky
četní ruští „velkostatkáři1 a carští šlechtici” (ti
praví totiž mlčí), nestačilo by snad území ani ce
lého evropského a asijského Ruska — tundry a
pralesy v to počítajíc!

NÁBOŽENSTVÍ.
Převážnou většinu ruské emigrace tvoří inteli
gence^ A ruská inteligence, až na malou výjimku
(jako každá jiná), byla nábožensky dosti indife
rentní. Pravoslaví bylo pro ni spíše určitým este
tickým ovzduším, emlblemem ruskosti, než nábo
ženstvím.
Nyní v exilu (mluvím o většině emigrace
— většina emigrantů je pravoslavná), náboženský
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život, aspoň formálne, je dosti čilý. Projevujte se
ani ne tak v „praktikování” církevních kanónů a
předpisů, jako hlavně v pravidelném obcování bo
hoslužbám. Ve všech větších střediscích emigra
ce jsou kostely nebo kaple. Často umělecky hod
notné a postavené s velkou obětavostí. Paříž má
celou řadu pravoslavných kostelů a klášterů, kro
mě toho též ruskou vysokou bohosloveckou školu.
Překrásný ruský zpěv, přísná nádhera východního
Obřadu kouzlí ruské duši, uštvané krutým životem,
lepší vidiny, slibuje odměnu za každé utrpení (když
ne zde, tak aspoň ve světlém tam). Zde, v pra
voslavném chrámu, žije ten pravý ruský du
chovní svět: svět sladkého mystického odpočinku
od šedé skutečnosti, zde lidské srdce se sebe střásá
pozemský prach marnosti. . . Aspoň na tu chvíli,
pokud zní tklivé „Gospodi, pomiluj!” Aspoň na ten
neskutečný okamžik, pokud dravý život za
zdmi chrámu znovu člověka neuchváti svými ne
lítostnými kleštěmi.
Zde je část Ruska. Zde je kus jeho minulosti.
Zde jest jedna z nejkrásnějších stránek jeho ná
rodního života. Kolik ruského hrdinství a ruské
moudrosti je těsně spiato s duchem pravoslaví, na
syceného přísnou vůní kadidla! Proto tak miluje
Rus (i ten nevěřící!) svůj kostel. Pravoslaví —
to zvláštní „poruštěné” pravoslaví, více nedogma
tické náboženské prožívání než přesná církevnost
— je symtesou ruského duševního života, je světem
jeho srdce. Proto také i ten nejvzdělanější Rus
těžce chápe, jak je možno být Rusem a nebýt pra
voslavným (srovnej: Polák — katolík). „Ruskost”
a pravoslaví jsou pro Rusa identické.
A přece, přes velké dějinné zásluhy pravoslaví,
které na př. osvobodilo Rus od tatarského jha, od
polského násilí atd., jaká je vše křesťanská,
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všeduchovní škoda, že myšlenka pravého
unionismu sjednocení sesterských církví, katolické
a pravoslavné, v jednu jedinou nerozdělnou tvrz
Petrovu, o které sní všichni věřící v duchu Kri
stově — jest jen vidinou, andělským snem, zlatou
modlitbou, „božestvěnnoj liturgií”! Nemám zde ani
místa ani chuti dotýkati se této krvavé Kristovy
rány. Řeknu jen, že v ruském budoucnu
jediné katolictví, s jeho skvělou duchovní i
vnější organisací (nejlepší to lidskou organi
sací na světě, podle slov Lenina), s jeho ukázněností a soustředěností, mohlo by účinně bojovati
proti „hlíze ďáblově”, proti materialistickému svě
tovému názoru a jeho „plantážníkům” — bolše
vikům.

KULTURNÍ ŽIVOT.
Hlavní kulturní úkol ruské emigrace jest: uchovati podstatu národní ruské kultury, zabezpečiti a
zdokonaliti její vývoj, pozor ovát i státní a občan
ský život jiných národů, čerpati z něho vědomosti
a zkušenosti pro Rusko.
Přes veškeru tíhu emigrantského života úkol ten
plníme. Plníme jej celým svým životem. A nejenom
plníme tím, že od jiných b é ř e m e kulturní stat
ky, my též dáváme ostatnímu světu mnoho
hodnot našeho vlastního kulturního pokladu.
Kulturní historikové jistě jednou zaznamenají
tuto úlohu ruské emigrace a vzájemnost kulturních vlivů — na jedné straně ruská emigrace,
na druhé ostatní svět.
V ruské emigraci je silně zastoupen živel „no
sitelů kultury”. Uvedu jen několik jmen. V litera
tuře: Bunin, Měrežkovskij, Balmont, Dančenko,
Čirikov, Směljov, Aldanov. Celá řada vynikajících
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učenců. Filosofové: Truběckoj, Losskij (Praha),
Frank, Běrdajev, Lapšin (Praha). Dramatičtí a pě
večtí umělci — spousta jmen na celém světě. Tako
vý Šaljapin! Balet: nebožka Pavlova, Fokin, Fokina,
několik souborů vysokých hodnot. Hudba: Stravinskij, Rachmaninov atd. Zpěv: takový Žarov a
Platov! Ruský církevní zpěv! A což ti drobnejší
kulturní pracovníci — inženýři, lékaři a pod.? Ru
ští učenci-emigranti spolupracují v celé řadě vě
deckých organisací všeho světa, vydávají vědecké
spisy, vyučují na vysokých školách. Celý kulturní
svět zná dramatické ruské umění, balet, hudbu,
zpěv. Zahraniční Rusko vydává kolem 90 denních
listů a téměř 80 sborníků, má několik tiskových
kanceláří. Existuje několik ruských vysokých škol
(Paříž, Charbin, dříve Praha), řada středních škol
a různých vědeckých organisací, kulturních podni
ků, divadel, knihoven, čítáren a pod.
Jsme kulturní most mezi Východem a Západem.
Neničíme. Budujeme. Učíme se od jiných a učíme
jiné poznávat sebe. Rus v Anglii, střední Evropě,
Americe, Japonsku! Kolik zkušeností, kolik nejrozmanitějších poznatků!

POSPOLITÝ ŽIVOT.

Od prvních let vyhnanství ruská emigrace vy
vinula energickou a široce rozvitou práci pro sdru
žení všech emigrantů (bez rozdílů národností, po
litického přesvědčení a pod.) v jednotnou organisaci.
V čele emigrantského života (jakoby legitimní
její zástupce před ostatním světem) stojí Ruský
Národní Výbor, sídlem v Paříži.
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Veškeré stavovské, odborové a podobné organi
zace (na př. svaz ruských učenců, svaz ruských
studentů, všeruskv selský svaz atd.) sjednocuje tak
zv. Emigrantský výbor, mající své odbočky ve
všech větších střediscích ruské emigrace, též v Pra
ze. Ruské emigranty důstojníky a vojáky, účastní
ky světové a občanské války, sdružuje Ruský Vševojenský Svaz. Sekce jeho jsou ve všech státech
Evropy, Asie, Ameriky. Snad jest ještě v živé pa
měti „tajůpliné” zmizení předsedy tohoto svazu,
gen. Kultěpova, prý zavražděného v Paříži agenty
GPU. Emigrace Dálného východu, žijící v Číně,
Mandžursku a Japonsku, založila Ruskou Národní
Obec s filiálkami ve všech větších střediscích Vý
chodu.
Celá řada jiných spolků a svazů: Svazy kubán
ského kozáctví, donského, sibiřského atd., svaz Galipolců (viz o tom v kapitole „Před branami Ca
rihradu”), svaz důstojníků válečného loďstva, spou
sta nejrozmanitějších osvětových a sportovních or
ganizací (ruský Sokol, ruský boy-skaut a pod.),
podpůrné spolky a svazy (Svaz ruských válečných
invalidů, Svaz ruských žen, Ruský Červený kříž
atd.), výrobní a konzumní družstva, kluby a jí
delny. Celá řada organizací, sdružujících na poli
kulturním a hospodářském ruské emigranty a čle
ny jiných národností (Rusko-česká jednota, ruskofrancouzské kluby, Rusko-česká záložna, Ruskočeský kulturní spolek „Mír”, Výbor pro studium
Dostojevského, Slovanský ústav atd.). Podobně
jako v Československu je tomu i ve všech ji
ných zemích.
Úkol všech těchto organizací: mravní a materielní podpora spolubratři (spolky, svazy) a kultur
ní spolupráce se všemi národy na poli vědy a umění
(učené a umělecké ústavy, společnosti a podobně).
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DÍK BRATŘÍM SRBŮM A CECHŮM !
Rusy a Srby pojí nejenom bratrské, slovanské
pokrevenství, nejen stejná víra a dějinná účinná
láska; pojí je vyšší, svrchované pokre
venství: hrdinská krev, prolítá na světových boji
štích za budoucno a svobodu bratrských zemí.
Srbové, tento chudý, válkou napolo zničený ná
rod, plný stálých domácích rozháraností mezi ji
nými slovanskými národnostmi svého státu, neza
pomněli na toto pouto: tolik, v míře opravdu pře
hojné přispěli k zacelení ruských ran! Dávali štěd
rou rukou, ačkoli sami neměli mnoho. Všemožně
pomáhali svým ruským bratřím, pečovali o jejich
mládež, až dojemně chránili ruský národní svět:
v Jugoslávii byla ruská vojenská akademie, je
jíž absolventi mohli se pak státí jugoslávskými dů
stojníky, a ruské vojenské gymnasium, jehož cho
vanci mohli po ukončení studií vstoupit i do jugo
slávských vojenských škol. Jaký symbol bratrské
vzájemností, pro ruské vyhnanec zvlášť drahý! Vy
hnanství jejich bylo tím zkráceno: byl tam
téměř domov.
Ne, na tomto omezeném prostoru nelze ani vypsati tu všecku starostlivost a lásku. A což teprve
ta mravní pomoc, to upřímné, šetrné jednání, t o
uznání našich zásluh? A což to slunce,
které svítilo nad všemi námi, posvátný pro všechny
Rusy a hořce jimi oplakaný veliký Alexandr?
Máme tam, v bratrském národě srbském, dva
drahé rovy: hrob Krále a hrob Vůdce. V chu
dičkém malém kostelíku, nad prostou náhrobní des
kou posledního velitele ruské národní armády, ry
tířského generála Wrangla, čestného bojlovníka za
drahou vlast, sklánějí se sta starých plukovních
korouhví. . . Jsou to tytéž, které vlály nad1 propast
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mi sv. Gotharda, nad rovinami Lombardská, za
bitvy u Slavkova, za boje u Borodina ... Pod nimi
umírali ruští vojáci pod Kulmem a Lipskem, pod
nimi vcházeli vítězi do ulic Paříže. . . Pod nimi
byli osvobozeni bratří Bulhaři, pod nimi bojovalo
Rusko za čest a svobodu Srbů. Pod nimi jsme umí
rali my za novou, osvobozenou vliast.
Vztyčí se znovu? Znovu zavlají?
A málo je slov, aby jimi bylo možno poděkovat
bratřím Čechům. Udělali nesmírně m n o h o. N e b y 1 o ani jediné naší rány,
kterou by byli pečlivě ne ose tři li.
Nelitovali ničeho, aby náš úděl vyhnanců byl1 co
nejvíce zpříjemněn. Jen v tomto přímo moři ště
drosti, láskyplnosti a uznalosti vždy mne zaráží
jedna věc. Týká se ruského školství, zejména vy
sokého. Za mnohamilionové podpory čsl.
státu bylo zbudováno v republice několik ruských
vysokých škol: ruská právnická fakulta, ruská vy
soká škola družstevní, ukrajinská universita, ukra
jinská hospodářská akademie a jiné. Absolventům
těchto škol samozřejmě byl vydáván diplom, který
však čsl. stát (ačkoli sám zbudoval toto školství a
sám měl nad ním pedagogický dozor) neuzná
vá. Tyto diplomy jsou jen kou
skem bezcenného papíru. Nač bylý
zmařeny desítky milionů? Proč bylo dovoleno stu
dovat na těchto školách (jinak ničím se nelišících
svou akademickou úrovní od jiných podobných vy
sokých škol), když stát odmítá uznávat jejich di
plomy a akademické hodnosti? To pro ruskou emi
graci zůstává hádankou a pro mnohé je to exi
stenční tragedie. Ale j<inak ... jinak by bylo třeba
napsat velkou, tiší cist ránkovou knihu, aby aspoň
trochu byla vylíčena čsl. pomoc!
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Bratří Češi, Vy máte takové milé, demokra
tické, upřímným vlastenectvím dýšící slovo: Na
zdar ! My také máme upřímné, slovansky neoká
zalé : s p a s i b o.
RUS A CECH.
Máme v sobě tolik odlišného! Východ a západ.
Katolicism — pravoslaví. Hle, vlají černé prapory
s červeným kalichem: Žižka! Nemyslete si, že to
jest jen váš hrdina — on je také náš, milujeme ho
stejně silně a stejně prudce proudila naše krev,
když jsme slyšeli vypravování o jednookém vůdci
Táboritů. A Hus! Hus — a Češi! Tato dvě slova
u nás jaksi splývala dohromady.
Nekonečné pláně — a stísněný prostor mezi
vrcholy hor. Cqž Černý les nestraší? Což nehrozí
něco za Sněžkou? Což nevstává něco za Šu
mavou?
Široký, ničím nestísněný proud národního života,
mohutný a volný jako ta naše carevna-řeka, ma
tuška-Vclha, život jako nekonečně protáhlá melo
die ruské písně (konce kraje není ruským dál
kám!), život bezpečný a často marnotratný, neše
třící svým hrdinstvím, svými silami, svou krásou
a svým bohatýrským zdravím — máme toho snad
málo?
Stísněný tok Vltavy a Labe, tekoucí z „pozemkého ráje” mořem němectví.
My, svobodní již 700' let — počítajíc od tatar
ského jha. A úplně jsme fysicky rozdrtili a kul
turně pohltili zbytky ujařmit elů.
Vy, svobodní teprve několik let po 30*0 letech
ujařmení — a žijící mezi ujařmiteli.
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Nešetrní — a šetrní. Netrpěliví snílkové — a
vzdělaní praktikové. Mužík, modlící se k sv. Mi
kuláši-Div otvor ci o úrodu — a rozšafný selský pan
táta, každým coulem agronom. Molodčestvo. Po
ctiví řemeslníci života.
Hledání „všebratrství” a „všesvětovosti”, po
hrdání domovem — a konečně i jeho ztráta.
A trpělivé, úporné vzdělávání národní zahrádky
— a pak volný východ do labyrintu světa. Srdce
a rozum. Rus a Čech! A přece svoji. Přece bratří!
Slávy syni!
Ještě před staletími volný, bohatý, tvořivý ná
rodní jazyk a všechno své. Až rozpínavé své.
Až k hříšné zaslepenosti své. Ruskost. Moře ruskosti. A nyní — oceán internacionály!
A porobený malý český svět, těžkopádnou, drti
vě železnou němčinou udupaný drahý, sladký slo
vanský jazyk (žasneme často, kolik máte překrás
ných, ryze zlatých, nedotčeně slovanských slov!),
národnost zamořená myšlenkami o méněcennosti a
malosti. A hle: břehy Vltavy se rozšiřují, Labe teče
zpět!
Máme se rádi? My Rusové, Vy Češi? Máme!
Kdo více komu dal? Ne, nepočítejte! Vyrovnáme
se! Jsme doma. U svých.
Milujeme se. Přes všecky přeháňky a politické
bouřky. Víme, že to není podstatné. Podstata je
nezvratná. Milujeme se přes hlavy vládnoucích a
„zastupujících”. Přes všecky odklony od poctivé
ho češství. Víme, že v národě to češství je ne
zvratné.
Máme své talismany. Rusko-České. Zde jsou:
Hus. Cyril a Metoděj. Komenský. Dobrovský. Palacký, Jungmann. Kolár. Kramář. Diirich. Praha.
Moskva. Sibiř. Krev, prolitá tam. Dny vyhnanství
zde. Nazdar! Spasibo!
50

DOSLOV.

Nejsme zrádci ruského národa. Neodešli jsme
z vlasti z malicherných příčin. Jaký by v tom byl
smysl, zůstat a dát svůj život kruté smrti? Nač ta
kovou bezsmysllnou, bezúčelnou oběť krvavé zbě
silosti? Komu bychom tím pomohli? Čí žízeň by
chom utišili? Sny o spravedlivějším rozdělení po
zemských statků, o bratrství a pokroku, nebyly —
jako každé jiné ž i v é mládeži — cizí i nám. Vklá
dali jsme do těchto snů celé své ruské srdce. Ale
tyto sny a snahu je uskutečniti v rámci velkého
národního ruského státu zapudila krutost, bez
ohlednost a nelidskost bolševických metod. V očích
nynějších vládců Ruska jsme vyvrheli a nepřáteli
ruského národa. Jen proto, že jsme nechtěli dobro
volně zerríříti jejich kulkami a že v Rusku chceme
vidět Rusko přirozené a neumělé, nevytvořené
terorem, bezpříkladným v dějinách lidstva.
Žijeme. Čekáme. Doufáme. Víme, že není ná
vratu ke starým časům. Ani tohoto návratu nechce
me. Nebylo za těch „starých časů” vše v pořádku.
To ví dobře většina emigrantů. Chceme Rusko svo
bodné, neujařmené, Rusko s ruskými lidmi a rus
kým životem. Věříme, že tato chvíle přijde. Vě
říme v to. A dožijeme-li se tohoto národního
vzkříšení, zasvětíme drahému Rusku všecky síly,
které nám zbudou, dáme mu všecky zkušenosti a
vědomosti, získané na cestách exilu.
Kupředu! Vpěrjód!
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