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jdi!

vzpomínky legionáře otakara husáka

kniha i.
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Památce matky a otce a těm, kteří pohár mého života naplnili štěstím až do kraje 
– své ženě Libuši, dcerce Elišce a naší babičce

táta

„JDI,“
řekl otec –
kolikráte v životě jak kámen dopadlo až na dno mého svědomí:  „ J D I ! “
a já poslechl.
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část první
vojákem první světové války
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kolébka legií – předválečná emigrace

Je třeba kratšího úvodu k následujícím stránkám. To, co píši, nemůže býti ničím 
více než skrovným, mým čistě osobním příspěvkem k historii LEGIÍ, zvláště pak 
k psychologii oněch zanícených blouznivců vojáků, kteří byli prvními, křišťálově 
čistými krystaly naší národní revoluce, pro kterou nalezeno bylo, suď Bůh z jakých 
příčin, jméno ODBOJE. Budí to zdání jakéhosi zakrývání žhavé, především na-
cionální barvy celé akce etiketou, která se snad více hodí daným poměrům dnešní 
doby. Ale pravda historická nemá se zakrývati nebo zeslabovati z důvodů jakých-
koliv. Nemáme, proč bychom se měli styděti za tento výbuch našeho nacionalismu 
za prvé světové války, kdy selhaly ty nejmohutnější akce antimilitaristické ve všech 
státech od  let připravované, jako kupříkladu několika milionová strana sociálně 
demokratická v Německu. Nebyl to snad úplný krach idejí, ale jistě mravní krach 
celému lidstvu, svedeným důvěřivým příslušníkům stran, historii zodpovědných 
vůdců! Několik šílenců má na svědomí oceán zbytečně prolité krve.

Náš revoluční nacionalismus nebyl naprosto protisociální. Nebylo rozdílů, 
konfliktů třídních; nikdo je nevyhledával proto, aby na nalezených založil celou 
svoji existenci. Jeden společný ideál měli všichni v srdci již ze školních lavic, smysl 
a praktiku organisační daly tělocvičny, ducha vlastenečtí učitelé a legie romantic-
kých, ale krásných postav Jiráskových bojovníků a Čechovy hymny rodné půdě.

Bratrství bylo tou tajemnou silou, která držela legie, dokud byly malé, a když 
již formálně bylo nahrazeno pravidelnými řády vojenskými, bylo to zase ono, které 
udrželo soudržnost velkého již vojska v dobách nejtěžších krisí. Nemá v dějinách 
příkladů. Vojáci okolních armád napřed s nedůvěrou, blahovolným údivem, pak 
s netajeným zájmem a obdivem pozorovali naše bratrství.

Léty stalo se formálním, spolkovým. Možno tedy poddati se citu a mluviti 
o nejkrásnějším plodu naší národní výchovy. Plodu, kterému dařilo se jen, žel, 
v nebezpečí na bojištích, ve hladu a vůbec dokud bylo zle. Již ten válečný, český 
revoluční týl byl jiný, ale podnebí vlasti také mu nesvědčilo.
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Rozešli se bratři do občanského života, přestalo nebezpečí, druh nebyl vším 
odkázán na druha, těžký boj o kus chleba ztrpčovaný řevnivostí a závistí kraja-
nů, na konec i osobní zájmy zatlačovaly ideální názor na zájem celku. A náhle 
vidíme, jak se bratr bratru vzdálil, přítel příteli odcizil, dokonce že znenáhla ocitli 
se na opačné straně politické nebo třídní fronty.

Naivně byly legionáři promrhány ohromné mravní fondy, jedinečná v ná-
rodě prestiž čistých, až do těch hrdel a statků obětavých občanů. Za německé 
okupace znovu zaskvělo se několik legionářských jmen. V prvé republice nebyli 
všichni legionáři organisováni. Mnozí nesouhlasili s rozplýváním se jich organi-
sací v domácí politické lučavce, afišováním různé orientace a dělících tendencí. 
Tu zklamaly legie sebe, národ, ideály demokracie i svou vlastní historii. Národ 
chtěl je míti nade vším, ale doopravdy nade vším. To ovšem byla nebezpečná 
konkurence pro všechny politické strany, a proto si je chytře za různé výhodičky 
osobní, poslanecké mandáty atd. rozebraly. Výsledek byl, není třeba si to dělati 
růžovějším, než to je, úpadek zájmu veřejnosti na  legionářských osudech; jich 
manifestací, mimo příslušníků jich rodin, zúčastní se již pouze pomalu vymírající 
generace.

Po  Mnichovu pracovaly všechny legionářské organisace dobře a  loajálně 
na svém sloučení. To bylo uskutečněno po okupaci ve velké Československé obci 
legionářské, sdružující všechny bojovníky obou světových válek. A tak jdeme vel-
mi slibně do nové činnosti po trpkých zkušenostech.

Jen pero Svatopluka Čecha mohlo by příští generaci zachovati čarovnou vůni 
bratrství prvních Legií. Vytvořili jej, počínajíce našimi národními buditeli, učiteli, 
sokolovnou, hřištěm a obecní knihovnou konče, nejlepší duchové našeho národa. 
Jen málo tisícům dopřál osud štěstí stát se legionářem. Statisíce stejně dobrých 
zahynulo jako ovce ve službách nepřítele. V srdcích statisíců dřímou stejné ideály, 
zahnané na samé dno vichřicí frází pro i kontra, které mají pomoci lidstvu již zítra 
přeskočením staletého vývoje dospěti k novému, šťastnému životu.

Je třeba, aby ruka našla ruku, rámě rámě, aby z šedivého davu milionů vyšly 
nové pluky, které by především pro tuto budoucnost pracovaly. Oddaně, zbožně, 
vždyť je to pro příští svět.

Co docílila ve službách nadšeného ideálu hrstka, 800 romantiků, 800 nadše-
ných dobrovolníků České družiny v roce 1914?! Vmysleme se dobře v tuto počá-
teční situaci našeho národa v roce 1914. Neznámý malý národ, vojensky bezcen-
ný pro Dohodu od samého začátku nepřátelství, protože podobně jako sociální 
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demokracie, správně řečeno její vůdcové v Německu, nejenže nezapálil pochodeň 
revoluce, ta byla bez perspektivy úspěchu, ale ani mobilisaci neztěžoval, nesabo-
toval národ tak pokrokový, že byl carskému režimu nepohodlný, a hlouček nezná-
mých, průměrných jeho příslušníků zvedá tu prvý, čistý prapor revoluce a stává se 
bodem, o který se opře páka osudu a vyvrátí ze základů staletou říši.

Otakar Husák jako záložní praporčík rakousko-uherské armády, rok 1912. 
Povinnou vojenskou službu absolvoval v letech 1906–1907 u 28. pěšího 

pluku v Český Budějovicích (archiv E. Suchomelové-Husákové).
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Najde se v našem národě několik set nadšenců, kteří s  tímže idealismem, 
s touže houževnatostí a sebeobětováním, kteří si nechají nadávat, plivat po sobě, 
políčkovat, vysmívat, mentorovat lidmi s dávno překonanými stanovisky, budou 
pracovati na národa roli dědičné?

Vyhráli by to?
Nesmí se malomyslně couvnouti před nesmírností nových obtíží, které bude 

třeba překonati; lidé dobré vůle, třeba různých názorů, musí se sejiti za jedním 
stolem a střízlivě promluviti, dohodnouti se a poctivě plniti úmluvy o tom, jak 
nejlépe by se život u nás zařídil.

Česká emigrace před válkou sdružovala se ráda ve  spolcích, hlavně tělo-
cvičných a pěveckých. Tam bylo prostředí, ve kterém ti mladší uzavírali osobní 
přátelství, které později sehrálo tak důležitou roli v revoluční akci po vyhlášení 
mobilisace, v okamžik, kdy všichni cítili, že národu jde o vše!

V zahraničních Besedách, Sokolech, Svornostech apod. vždy s velkým zá-
jmem a hlavně láskou byly sledovány poměry ve vlasti. Cizí prostředí to způso-
bilo; ačkoliv často vášnivými, spoustou naivních, opatrnicky hluchých slov vždy 
táhla se jak zlatá žíla skalou vřelá láska k vlasti, vlasti idealisované, kterou přeci 
téměř všichni musili opustiti z důvodů velmi neromantických, ba naopak, často 
pro příčiny, pro které lidé se nepřátelí navždy.

Stará zkušenost cení si ciziny jako nejlepší školy lidských zkušeností, ale ci-
zina je též nejlepší školou lásky k vlasti a života vůbec. Jak jinak by soudili, jednali 
a psali jednotliví občané, celé redakce, ba i zákonodárné sbory, kdyby ve chvílích, 
kdy jedná se o zájmy celonárodní, byly na sta km vzdáleny od vlastního státu!

Mobilisace našla emigraci zhruba rozdělenou na  dvě části. Jednu, kte-
rá ochotně a  ráda skočila do  tmy neznáma, druhou, která nerozhodně váhala 
z lidské slabosti. Je třeba podotknouti, že ti, kteří měli otevřené oči, dávno byli 
přesvědčeni o tom, že k válce dojde, a to brzo. Přípravy tu byly, zvláště v posled-
ních předválečných létech, neskrývané. Proto nebyli ani tak příliš překvapeni; jak 
šťastni byli, kteří neměli rodin nebo žili v poměrech, že jich blízcí nebyli na ně 
odkázáni a jak velkého heroismu bylo třeba u druhých, otců rodin a synů starých 
rodičů, aby se dobrovolně stali jepicemi – vojáky romantického snu o osvobození 
národa.

I ve druhé skupině provedlo se časem třídění na lidi dobré, ale fysicky staré, 
slabé nebo duševně již dávno zaostalé, na  lidi, kteří všemožně ty první blouz-
nivce podporovali, a na chamtivou, zištnou a zbabělou chamraď, která zapadla 
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do zapomenutí, ačkoliv i z nich, mnohem později, sem tam přihlásil se jednotli-
vec. Z těch již nikdo nevynikl jako voják, spíše jako vůdce nějakého politického 
směru nebo člen jakéhosi reformního komitétu. Nemyslím tím paušální přezírá-
ní komitétů vůbec, naopak, mnozí členové byli lidé obětaví, řádní a nám nejvýš 
užiteční.

Sám fakt přihlášení se dobrovolně na vojnu proti Rakousku nedával legi-
timaci k souzení národa ve vlasti. Přeci jenom třeba pro historii zachytiti pocit 
ohromného zklamaní, který zmocnil se nejlepší části emigrace, že ani profesionelní 
vůdcové národa a stran nebyli připraveni. Nejen to, že nic se doma nestalo, ale nic 
nebylo připraveno, promyšleno, ba dlouho, strašně dlouho ani žádných pokynů, ba 
prostých vzkazů nebylo. Naivně se bájilo, že v generálních štábech v Petrohradě 
a  Paříži mají vše v  šuplíku, že při těch slavných zájezdech do  ciziny vše bylo 
umluveno, a zatím nic. Zoufalé nic!

Bylo třeba jednat hned, třeba naivně, hloupě, ale poctivě, říci celému světu 
náš ideál a zaplatiti zaň každou cenu. Ve válce je třeba vojáků. Linie jasná.

Z jejich kostí musela být utvořena židle, na kterou si mohli sednouti k zele-
nému stolu konferenčnímu naši vyjednavači – diplomaté, aby za jejich hrobečky 
vymohli to, zač umírali.

Nemohu mluviti o příběhu tzv. odboje ve smyslu dosavadních tvrzení, jak 
znamenitě a do posledních detailů bylo vše promyšleno a předvídáno.

Svoji povinnost cítím spíše ve vyprávění fakt. Ty potřebuje historik, dedukce 
si udělá sám. Nezkrášlená fakta také nic nevezmou na velikosti a ceně nesmír-
né práce našich pozdějších vůdců. Haliti se do tógy naprosté nebo opatrnické 
objektivnosti je velmi pohodlné, ale je tu nebezpečí, zbaviti své vyprávění všeho 
temperamentu a tím i upřímnosti. A tu chce míti veřejnost a příští historik pře-
devším! Každý boj musí býti veden poctivě a spravedlivě. Jen člověk slabý, ješitný, 
bázlivý nebo prospěchář bude přizpůsobovati objektivně líčení dějů, jichž se sám 
zúčastnil. Nesmí se zamlčovati, co a jak jsme tenkráte cítili a viděli. Holých, nijak 
nepřikrášlených fakt je třeba. Každý účastník má se svědomitě vyzpovídati ze 
všech svých skutků, pocitů a cílů. Mnoho z uvedených osob bude snad nemile 
dotčeno mým způsobem chápání jich činů, ale snažím se upřímně při každém 
bodu vžíti se do tehdejší situace. Jsem přesvědčen, že máme všichni povinnost 
říci bezohledně vše, co víme a konečně nežádám též ohledů k sobě samému.

Skvělým rysem celého hnutí bylo, že nebylo mezi námi zrádců. Byli slaboši, 
zbabělci, bylo mnoho mesiášů, s nimiž se objevily rozpory o  taktiku revoluční 
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činnosti, byly uplatňovány i zájmy osobní, konečně objevil se i boj o moc, ale při 
tom všem hnutí rostlo. Po každé nové politické lapálii nebo kotrmelci jsme se 
ve vojsku divili kočičímu životu odboje.

Je symbolické, že prvním revolučním projevem byly přihlášky dobrovolní-
ků do vojska. Při všem romantickém nadšení nebyl právě lehký krok zříci se již 
za branou „Michajlovského monastýra“ v Kyjevě, našich prvních kasáren, vlastní 
vůle, svých přání, ba dosáhnouti úplného, do hluchoty strašného ovládnutí svých 
myšlenek, hraničícího s odřeknutím se jich vůbec. Svěřiti sebe a svůj ideál vede-
ní dosud neznámých jednotlivců. A to byl teprve začátek. Záhy přišly nezvyklá, 
mizerná strava, sprosté nadávky jinak dobrosrdečných poddůstojníků ruských, 
přidělených nám k výcviku z  trestných, kárných vojenských batalionů, vybraně 
ostrých. I  facky padly. Narážkami na  austrijáctví a  zradu vlastního císaře měli 
jsme dlážděnu v legiích celou tu dlouhou cestu až do vlasti.

Na konec dojdou tito vojáci své vytoužené země, která jich ani správně ne-
pochopí, neocení a dobře s nimi nenakládá. Fanglemi a muzikou se to nedělá. 
Po 27 létech se to opakovalo s vojáky druhého odboje. Pravda, že v prvním, ku 
konci, opuštěním přísných pravidel náboru přestávalo vojsko býti mravní elitou 
národa a že přirozeným důsledkem bylo nastupování stále následujících a násle-
dujících v mezery po padlých, kteří přišli v boj dříve a bojovali déle, takže národ 
doma nikdy nemohl poznati legie v jich plné mravní hodnotě a hrdinném lesku, 
který měly v dobách bojů. Ti nejlepší zůstali prostě na bojišti a mimo několi-
ka kamarádů nikdo nezná skvělých jmen Dostál, Müller, Ota, Podmol, Kašpar, 
Gayer, Roztočil, Wurm, Plíva, Sehnoutka, Matoušek, Jelínek, Freund, Voců, Sa-
jdl. O dosud žijících zde, snad neprávem, nemluvím. Desítky a sta v prvém i dru-
hém odboji popravených jsou nejposvátnější kapitolou zvláštní.

Národ se ani nezmohl na  samozřejmý, ušlechtilý a  oprávněný kult těchto 
skutečných heroů, zná jen ty následující, u nichž právě skončená válka přestala 
dělat mezer. Jak těžkou je to křivdou na památce těch, kteří padli věříce, že právě 
svou obětí tvoří samostatnost, nebo alespoň novou éru našeho národního života.

Obdobně tomu bylo u pracovníků týlových, politických. Tam ovšem nebylo 
onoho romantického heroismu, nemohlo být a nebyl by na místě; tam se muselo 
především střízlivě uvažovati. Jedině to bylo správné, zaručovalo souhru celé akce 
a její správný výsledek. Třeba přiznati, že vojsko svůj týl rádo nemělo. Přečasto mu 
křivdilo, ačkoliv uznávalo jeho naprostou nutnost a že je třeba míti někoho vza-
du, kdo by šikovně hrobečky prodával. V českém týlu zuřil právě ten největší boj 
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o způsob a taktiku politiky organisace. Podotýkám, že všemi vždy dobře a poctivě 
myšlený pro věc samu; i tam byli padlí, mezery a vždy následující a následující. 
I tam osud a náhoda zastavila dělání mezer v daný okamžik, i tam máme jména 
neznámá a známá, křivdu a kult národa.

Jakoby vděčnost stala se jenom pojmem slovníkovým, jako by byla pohodlně 
nahrazena krásným heslem Pravda vítězí! Mnohý je si v podvědomí vědom toho, 
že za války byl bez odvahy a choval se slabošsky, uspával výčitky svého svědomí 
přesvědčením o neomylnosti svého světového názoru; na konec z toho byl stud, 
anebo ještě něco horšího – závist!

Tak si veřejné mínění vyvolilo dle svých tajemných zákonů o výběru model 
několik jmen. Bronzová deska dobře viditelná bude přitahovati pozornost a vděč-
nost budoucích. Ale kolik nejlepších jmen zůstane pod hladinou neznáma a ne-
tečnosti. Kolik nejryzejšího, nikdy nepoznaného legionářství zůstane nepoznáno 
a nepochopeno!

I na mne padlo světlo reflektoru veřejné popularity. Byla to náhoda ne zcela 
zasloužená. Přijel jsem první do osvobozené vlasti a šťastný národ zahrnul nás 
svojí láskou. Vždy jsem zdůrazňoval, že jsme jenom částí stejně dobrých a lepších, 
kteří teprve přijedou.

My všichni, celá naše generace a národ, musíme se otevřeně přiznati ke své-
mu přímo bláznivému štěstí. To mnohdy umožňovalo vznik států; my jsme si jej 
trošku zasloužili po svém třistaletém očistci.

Mé názory jsou snad znepokojující pro malou jich citlivost vůči prestiži 
našich vůdců. Očekávám, že znepokojovati se budou hlavně ti, kteří dřívější svoji 
aroganci k vůdcům zaměnili za podlézavost.

Snad beru prestiž sólistů této velké epochy poněkud drsně do rukou, takže 
sedřeným pozlátkem prohledají stále řady prostých vojáků – dobrovolníků 
a za nimi ti, kteří je uměli pro velkou dobu vychovati. Jsem povinen tak učiniti 
vůči památce prvních pionýrů revoluce a vůči tisícům navždy neznámých jmen, 
vůči pravdě samé.

V hlubinách duše jsou nevyvratné kořeny mého přesvědčení, že Genius Ná-
roda v masce šedých dobrovolnických plášťů to byl, který diktoval osud, rozmno-
žoval řady vojska a vedl je ke Zborovu. Pak přišly v logickém řetěze další výsledky 
kolektivní práce. Žádní Caesarové, ni Napoleonové, vždy Genius Národa sám 
luštil denní problémy v zemljankách Družiníků, na pryčnách zajateckých táborů, 
v zákopech na mokré slámě. On seděl v podvědomí každého, vedl a vítězil. Jistě že 
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tomu tak bylo vždy ve velkých dějinných převratech. Velcí muži, kteří je provedli, 
měli o ně nesporné zásluhy; ale měli také štěstí, často základ jich velikosti, a do-
vedli manévrovati, z práce těžiti a dobývati ji úspěchů. Ale skutečným tvůrcem je 
Genius Národa sám!
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česká družina

Zprávu o atentátu sarajevském přetřásali jsme živě v kroužku mladých přátel, 
kteří se pravidelně scházeli v neděli na partii kulečníku v Café Frascati naproti 
Vídeňskému nádraží ve Varšavě. My mladíci byli jsme téměř všichni v oposici 
proti vedení Besedy, která nám nebyla dosti českou a  naše činnost oživovala 
důkladně spolkový život. Téměř všichni byli jsme velmi dobře situováni, prošlí 
tvrdou školou ciziny. Proto bylo u všech silně vyvinuto sociální cítění, ale nepa-
matuji se, že by býval šel někdo v hájení sociálních názorů tak daleko jako já. 
Snad byla příčinou toho mého levičáctví tvrdá práce v cizozemských továrnách 
a těžký boj o život a úspěch. Také zmrzačení bratrovo ve Francii a prohraný soud 
s kapitálem.

Cizí prostředí naučilo nás však milovati, ba více, idealisovati svůj národ; 
jeho kultura, úspěchy činily nás hrdějšími než krajany doma, za to tím intensiv-
něji prožívali jsme jeho smutek a cítili hanbu a pokoření. Ti, kteří z tehdejších 
mých přátel zůstali naživu, jistě mi dosvědčí, jak jsme tušili blízkost války a že 
mnohokráte mluvili jsme o její možnosti. Proto též snad byli jsme duševně při-
pravenější a v debatách shodovali se v tom, že rány sarajevské jsou ranami „Velké-
ho Režiséra“, oznamující počátek největšího dramatu dějin.

Také jsme obdrželi vbrzku povolávací lístky, prý na cvičení, ale uposlechlo 
jen několik jednotlivců a ti si to od nás „vypili“!

O varšavských Slovácích jsem již psal; sám jsem se spřátelil nejvíce s  Jož-
kou Országhem, o málo starším mne. Byl pilným činovníkem Besedy a prokázal 
mnohým krajanům velmi cenné služby. Byl též členem deputace přijaté carem.

V továrně dělníci byli ke mně otevření. Ptali se mne, co budu dělat, bude-li 
válka, neboť věděli, že jsem reservním fähnrichem6. Odpovídal jsem, že do války 
půjdu, ale proti Rakousku.

6  Rakouská hodnost – praporčík.
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Postavení Poláků bylo opravdu nadmíru těžké. Již pouhý tovární život mi 
umožnil z vlastního názoru přesvědčiti se o tom, jak zbytečně a hloupě byli ši-
kanováni ruskými činovníky, jistě těmi nejhoršími a nejříznějšími, které mátuška 
Rus kde našla a poslala do Polsky. Na druhé straně všichni pracovníci v průmyslu 
byli si vědomi toho, že bez ruského zázemí není pro ně práce, není chleba – konali 
tajné politické schůzky, radili se, až vtom přišla mobilisace a manifest k polskému 
národu. Varšava žila vzrušený život a naše mladá krev byla rázem ve varu.

Byli jsme předvoláni na rakouský konsulát a vyzváni k odjezdu. Šel jsem též 
ze zvědavosti, dostal jsem nějaké ruble na cestu, které jsem klidně vzal a k čeka-
jícím kamarádům, zvědavě na mne hledícím, řekl: „To máme na válečný fond!“ 
A  tak to udělali snad všichni. V nedalekém vídeňském baru Pod Setkou jsme 
měli radost nad první ranou, kterou jsme zasadili nepřátelským financím; fond 
byl později dobrý. Máť Austrie ovšem z nás nikoho neviděla.

Nepříjemné bylo, že pro isolovanost Varšavy, která byla ve válečném pásmu, 
neměli jsme žádných zpráv o  tom, co dělají naše krajanské spolky ve vnitřním 
Rusku. Rozhodnutí jíti do  boje proti Rakousku dávno v  nás uzrálo, hlásili se 
jednotlivci dobrovolci do ruských pluků, jdoucích na frontu. Pomáhali jim naši 
plukovní čeští kapelníci. Mnozí byli přijati, zúčastnili se bojů u Mazurských jezer, 
Gumbinnen, Lodže a zanikli beze stopy.

Namáhali jsme se všemožně, aby nás též vzali. Ruští profesoři, bratři z rus-
ko-českého Sokola, známí ruští činovníci, vlivní krajané a zase kapelníci – vše 
marné. Také jsme málo uměli rusky, pracovali jsme u polských firem a stýkali se 
jen s Poláky. Rusové měli tolik lidských reserv, že je ani na frontu nestačili dová-
žeti, a tak o nás nestáli.

V té době přijel do Varšavy z Petrohradu emisar Pavlovský, informující nás 
na schůzi v Besedě o tom, co petrohradští a moskevští Češi dělají, že byli u cara 
a  že budeme míti vlastní vojenskou část. To byl vrchol našich tužeb, nás pře-
svědčovat nemusel – a těch druhých nepřesvědčil. Jeden z nich, inženýr Placák, 
povstal a mluvil, že je to nesmysl, že bude konec vojny dříve, než se dostaneme 
k vojsku. Odpověděl jsem mu jménem nás bláznů nenávistnou, pohrdavou řečí, 
kterou jsem zakončil větou, že kdo nejde s námi, je zbabělý pes. Rázem isolovali 
se od nás rozšafní a zbabělí, nás dobrovolníků bylo asi třicet.

Ing. Placák stal se po delší době nezbytným týlovým pracovníkem v Pet-
rohradě, a dokonce spolupracovníkem Odbočky Národní rady. Nakonec sloužil 
na Sibiři u nějaké technické části a prý dobře.
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Čekali jsme nyní toužebně na možnost odjezdu do Kyjeva, kde mělo býti 
středisko české vojenské akce. Likvidoval jsem své záležitosti a  vytrvale cho-
dil mezi ruské vojáky, vyprovázel je městem, rozdával cigarety, skřípal zuby při 
prvých raněných, agitoval v baru, v kavárně, na ulici.

Nezapomenu, jak jedenkráte na Jerozolímských alejích při pohledu na po-
chodující pluk náhle vypukla jedna žena z  lítosti v  hysterický nářek. Pluk 
za plukem procházel městem a Varšaváci se brzo zamilovali do ruského vojá-
ka – mužika. Na zprávy uprchlíků z pohraničí, co prováděli Němci v Kaliszu, 
hrnuli se polští reservisté sami na nádraží, a  tak bylo viděti nespočetné vlaky 
polských chlopů – venkovanů, jedoucí na východ k Brestu Litevskému, kde byli 
ozbrojováni. Namačkáni ve vagonech zpívali nábožné písně, modlili se a chovali 
tak úžasně důstojně, že byl jsem přesvědčen, že hodina slovanského vítězství 
uhodila.

Zapomeneme všichni jedenkráte vzájemných křivd a posuneme sami rafii 
osudu na tu naši hodinu?

První ranění způsobili dokonalý převrat v myslích Varšavanů. Byli plni na-
děje v Manifest velkoknížete Nikolaj Nikolajeviče a jsem dosud přesvědčen, že 
ten by je byl nezklamal. Viděli konečně, kde je úhlavní nepřítel a syčeli nenávistí.

Zatím tragika polského národa tomu chtěla, aby jejich haličští bratři činili 
pravý opak. Z přesvědčení? K prospěchu několika Vídní hýčkaných šlechticů?

Pilný Jožka Országh, tajemník Besedy, zatím psal, chodil na úřady, až jeden-
kráte oznámil, že se můžeme definitivně zapisovat, že pak obstará vagon a poje-
deme do Kyjeva.

Myslím, že tuto zprávu jsem se dověděl první. Podpisoval jsem se na čistý 
arch. Ale nepřisvojuji si prvenství; jistě že bych tam byl našel podpisy svých přátel, 
kdyby to bývali věděli přede mnou. Besední místnost byla nedaleko restaurace 
Setky. Tam jsem se vrátil a sdělil své rozhodnutí nejlepšímu kamarádu veselému 
Vaškovi Šidlíkovi, poslední holbě plzeňského tam holdujícímu. Vašek slynul svojí 
smůlou na kalhotech a nemohl se nikdy včas odlepit od židle v místnosti, kde 
tekl mok a panovalo veselí. Jeho smůla mívala i zvláštní vliv na nás, takže jsme 
se těžko odlepovali všichni… Mnohou číš jsme s  Václavem (Šůročkou) vypili 
a  ve Francii důsledně v  „orchidejích“ pokračovali. (Vašku, jak to zpívá Lenský 
v Oněginu? – „Kde jste, kde jste, vy krásné dny…“)

Ve  společnosti nescházeli nejlepší přátelé, jaké osud ve  velké chvíli svádí 
dohromady: můj spolubydlitel, mlčenlivý, ale prudký Machytka, athlet Maršík, 
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šizuňk Vondřich, zvaný Moišl (později Achmet, když přestoupil k islámu), dva 
bratři Luňákové, Josef a Hynek, všichni nadšeni slovanstvím a krásou rozhodné 
a tak dlouho čekané chvíle. Musel bych vypočítávati přes třicet známých jmen 
v Družině i v armádě republiky. Vašek Šůročka se po mé zprávě z hluboka podíval 
do půllitru, pak na mne a vyšel na chodbu. Za chvilku se vrátil a povídá mi s kli-
dem: „Už jsem tam taky!“ a dopil. Nikdy jsme se neopustili a neopustíme. Pocho-
pitelně mluvilo se o tom, teď hned se zapsati a žádné řeči. Všichni se také u Jožky 
Országha vystřídali v kratičké půlhodince.

V té době přihlásil se do naší party a přirozeně i do vojska Syrový. Do té doby 
do naší české společnosti téměř nepřišel, žil mezi Poláky sportovci, hlavně ve ves-
lařském klubu. Věděl jsem o něm, ale osobně neznal. Zapadl mezi nás.

Pamatuji, že měl báječné vysoké boty ještě z domova. To mne pohnulo též 
ke koupi vysokých šněrovacích kanadek, které mi prokázaly později služby více 
než znamenité. Měl jsem také šťastný nápad a koupil jsem dosti dobrý triédr; byla 
o ně velká nouze. Sloužil mi až do Zborova. Po mém zranění zmizel s ostatními 
mými věcmi.

Mluvilo se a řečnilo tenkráte sice dost a dost, ale to jsme překypovali všichni 
takovou radostí. Nebyla to slova, která přesvědčovala a uzavírala trvalá přátelství, 
byl to instinkt. Skutečně také brzo bylo nám oznámeno, že pojedeme do Kyjeva, 
a  tak pod vedením zlatého Vaška zahajovali jsme bezstarostným žoldnéřským 
veselím vojenský život.

Alarm odjezdu byl po prvé nesprávný. Rozmrzelí čekali jsme dále, ale mnozí 
z našich bratří nacházeli se již v takové situaci, kdy je člověku jedno, má-li kapsy 
čili nic a v téhle situaci pak již zůstali celá léta, snad celý život.

No, vypomohlo se trochu a zase hlaholila písnička: „Neumrem na slámě…“ 
Až jsme se dočkali. K odjezdu nás 33 dobrovolníků přišli vyprovoditi mnozí čle-
nové česko-slovenské kolonie. Všichni jsme zazpívali: „Kde domov můj.“ Ruští 
vojáci salutovali, činovníci salutovali – ta radost, naší hymně!

Polské obecenstvo stálo s obnaženými hlavami a vlak se hnul.
Nejen já, ale přemnozí myslili velmi málo na své rodiče. Tak veliký byl vliv 

toho všeho, co se kol nás dělo. Soukromí bylo zatlačeno do pozadí, teprve později 
přišly vzpomínky. Mně bylo dosti lehko, měl jsem již pouze matku, horlivou čte-
nářku a nadšenou ctitelku Jiráska, Vojana a všeho vlasteneckého.

Rozhodnutí moje nebylo v pravém slova smyslu rozhodnutím, bylo to skon-
čení jedné kapitoly života tak přirozené jako sklapnutí krásné knihy po  jejím 
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přečtení. Byl jsem přesvědčen o bezvýhradném a okamžitém schválení mého roz-
hodnutí, kdybych se býval mohl s nimi raditi. Věděl jsem, že matka, skromná, 
nikdy žádné práce se nelekající, má svoji pensičku a ještě tu byli dva bratři.

Ale jak těžké tu bylo rozhodování těch, kteří měli staré, jich pomoci potřebné 
rodiče, mladé ženy a děti! A přece šli! Do Kyjeva jeli jsme více jak celý den. Vlaky 
šly pomalu, křižovali jsme vojenské transporty; zuřila právě bitva u Ivangorodu. 
Od chvíle našeho příjezdu do tohoto krásného města nahrazoval nám Kyjev Pra-
hu a krajanští usedlíci národ.

Byli to lidé dobří. To, že zásluhy jejich nejsou národu známy ani povo-
lanými spravedlivě oceněny, jest typickou českou křivdou! Tito pracovníci, nic 
nežádající, byli odstraněni, zrádcováni a léta, mnozí za hrob, tupeni. Je to smutná 
kapitola.

Varšavští dobrovolníci České družiny. Otakar Husák sedí v druhé řadě čtvrtý zleva. Vedle 
něj vpravo Jan Syrový a Václav Šidlík. V zadní řadě čtvrtý zprava Adam Kříž, 

podzim 1914 (VÚA-VHA).
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Naše cesta skončila časně ráno a ani nevím, jak jsem se zatím stal jakýmsi 
vůdcem celého oddílu s  válečným jménem Güterkopf, které mi trvale zůstalo. 
Přišil mi to Moišl Vondřich, kterému já přišil před tím Moišla.

Oddíl prokřehlý, nevyspalý, s  nepohodlnými zavazadly na  ramenou, ale ji-
nak v dobrém pořádku pod sokolskými povely prošel branami „Michajlovského 
monastýru“ a stanul na tichém dosud nádvoří. Vtom jakási rozespalá postavička 
vojáka s furažkou, na níž byla bíločervená páska, zvolna se šine nahoru ze suterénu, 
kde, jak jsme později zjistili, byla první rota. Vidím: tohle je bráška! A můj pohled 
hltá jeho postavu. Táži se ho, jsme-li správně na místě. Vtom na  jeho solidním 
bříšku rozepnul se řemen a sklouzl tiše na zem. Bez odpovědi se shýbnul, mávl 
rukou dozadu do dvora, kam máme jíti k důstojníku ve službě a – to byl náš vstup 
do „Blaníka“.

Již po cestě Šidlík, Syrový a  jiní vyprávěli, koho v Kyjevě určitě najdeme: 
Švece, Čílu, Janíka, řadu učitelů tělocviku. Tu nás čekalo první zklamání, přišlo 
jich jenom sedm! Z více jak dvou set!

Zatím nám pověděli, kde je kantýna, a tak jsme tam zapadli, na dvoře s kři-
kem přižene se ke  mně důstojník a  s  radostným: „Nazdar, Otakare!“ padá mi 
kolem krku. Vyklubává se z  něho kolega ze studií na  průmyslovce Ducháček, 
v Rusku již delší dobu usedlý. Má právě službu a hlásí mi, že náš oddíl právě do-
plňuje počet třetí roty, vede nás do její ubikací a zase letí pryč.

Vyprávěl mi později své osudy a tu jsem se ve větším měřítku přesvědčil, že 
školní prospěch daleko není všechno. Byl student nevalný. Místo cukrovarského 
chemika na kampaň ho nelákalo, a tak odejel na Volyň k příbuzným. Tam se ukáza-
ly jeho pravé talenty: vbrzku si najal od nějakého šlechtice statek, kterého dosavadní 
nájemce, Žid, hnusně okrádal. Zakrátko jich měl několik a spravoval je s pomocí 
svých kamarádů z rodné vesnice, které si pozval, a všem se vedlo dobře. Svoji čin-
nost rozšířil na stavbu rumpálových studen pomocí pozvaných krajanů – odbor-
níků. V celém kraji jeho pověst stoupala. Tak přišli tesaři na přístaviště parníků 
na Dněpru, pak pletárna v Kyjevě, továrna na tělocvičné nářadí. Oženil se s dcerou 
nejlepšího pekaře-Čecha v Kyjevě, a  tak nebyl daleko toho státi se milionářem. 
Přišla mobilisace, Družina, všechno opustil a šel za hlasem srdce. Nikdy se již s vý-
sledkem své desetileté dřiny neshledal a  nikdy svého rozhodnutí nelitoval. Jeho 
pozdější život ve vlasti neplynul právě na másle – takových lidí bylo v Družině více.

V monastýru už bylo živo jako v úle. Unaveni leháme na noviny, rozprostře-
né v nedostatku dek po podlaze dřevěného baráku, abychom se trochu prospali. 
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Z dřímoty nás probouzí hlas jakéhosi človíčka ve vojenském mundůru, který ob-
ratně dribluje mezi našima nohama, chvílemi stojí a mluví. Mluví pěkně: „Vlast 
volá, je čas, bratři!“ Najednou výkřik: „Vašku! Tondo!“ a  Šidlík s  Čílou leží si 
v náručí. Za chvíli se sbratřujeme se Švecem, Janíkem, Pistoriusem, jinými a už 
jsme všichni svoji.

To byla ta naše „Českaja družina“. Jaké chvíle jsme tam prožívali! Z nás nikdo 
nevypoví, nenapíše ty krásné okamžiky absolutní radosti, čistých nadějí, fanatic-
kého odhodlání a toho všeho, co v těch několika stech hlavách a srdcích se tavilo.

Prapor republiky, potomek a  dědic prvního vojenského praporu Družiny, 
jehož barvy jsme při přísaze pro slzy neviděli, připomíná národu ideu národní, 
obětavost, smířlivost a svornost!

To je to, co udělalo republiku, a co ji udrží.
To je vyznání víry, které otevřelo před léty Blaník, co jej vždy, kdykoliv toho 

bude třeba, znovu otevře!
Před starými prapory Družiny i prvních dobrovolníků francouzských „Com-

pagnie Nazdar“, na něž jsme přísahali, jsouce odhodláni platiti krví a vší svou 
bytostí za ideál – samostatný stát. Děkujeme nejprve české matce, škole a kni-
ze za to, že zasely v naše srdce ideu národní, která nás shromáždila pod těmito 
prapory a žádáme je, aby vychovávaly i další pokolení pro tuto ideu vlastenecké 
povinnosti.

Staré první prapory zavlály nad našimi hloučky ve chvíli, kdy jen romantická 
důvěra byla pravou výzbrojí duší, důvěra, jež plně ovládala naše myšlenky a touhy. 
Před nimi, trvalými svědky onoho zbožného zanícení, obnovujeme vždy svoji pří-
sahu na prapor republiky. Neznámý vojín a všichni bratři, odešlí z našich řad, stojí 
za tímto nejvyšším symbolem našeho státu, připomínají nám i každému občanu 
povinnosti, družiti k jejich vrcholným obětem oběti své, zříkati se, kdykoliv toho 
bude třeba pro republiku všeho a dáti ji vše u vědomí, že oběti za ideál nejsou ni-
kdy marné, nýbrž že zavazují stále k dalším obětem a že zejména také ve smíření 
s tím, že skutečnost jen zřídka, nikdy za života, dostihuje původních ideálů plně, 
jest první a stálá oběť!

Proto prapor republiky, projev cti její a každého z nás, věčná výzva, k svor-
nosti a obětování sebe, má vždy zůstati vztyčen vysoko nad vřavou denního ruchu 
a zápasů, aby nás spojoval v jedno, sílil a vedl kupředu v dobách dobrých i zlých!

„Čech musí býti dobyto českým vojskem, a to proto, abychom na mírové kon-
ferenci mohli vystoupit s nárokem na samostatnost, odůvodňujíce svůj požadavek 
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vojensky, což je základním úkolem našich dobrovolníků,“ prohlásil pozdější  politický 
zástupce Družiny Tuček, ve vlasti starý státoprávník. Ale byl by to řekl každý z nás.

Česká emigrace v  Rusku a  i  ruští Čechové dokázali tím politickou zralost. 
Doma národ státoprávně snil a  dělal jenom v  parlamentě vídeňském politiku. 
Všechny touhy a myšlení se obracely dozadu do slavné minulosti. A tak Kyjev, to-
tožný s Českou družinou, s horkokrevnými radikály, stal se kolébkou českého vojska.

Již pátého dne po  vypuknutí války, ještě před vypovězením války rakous-
ko-ruské, vznikla tato myšlenka. Také tak ji chápali pozdější zajatci, hlásící se 
do vojska. Politika memorand nemohla vésti k cíli. Byly z toho později po měsí-
cích určité diference mezi pařížskou Národní radou, která pracovala více diplo-
maticky, ba i vojákem Štefánikem. Kyjevská správa Svazu českých spolků na Rusi 
pracovala s ruským hlavním stanem, jeho velitelem gen. Alexejevem, nepřítelem 
vládních kruhů v Petrohradě. Snad to byla politicky taktická chyba.

Ale je skutečností, že hlavní stan vždy podporoval, přijal dokonce i koncepci 
svérázu našeho hnutí. Bohužel s ní mnozí naši lidé z vlasti, i emigranti velmi vliv-
ní, nesouhlasili. Z toho vznikly všechny pozdější, neblahé spory. Ovšem Družina 
a lidé jí mentálně, názorově blízcí, byli lidé politicky nezkušení. Ale jich obětavost 
neznala mezí.

Ale nebyli to fantastové. Věděli, že těch několik set dobrovolníků, zasazených 
do boje jako regulérní vojenská část, roztají již v prvním jako sníh na slunci. Ob-
ratným vyjednáváním a šťastným rozhodnutím gen. Radko Dimitrieva, bulhar-
ského dobrovolníka a velitele třetí armády, kam jsme byli přiděleni, stala se Česká 
družina „očima armády“. Tak byla nejlépe využita nadprůměrná vojenská jakost 
dobrovolníku. Bylo mezi námi mnoho šarží s rakouským výcvikem, kteří též ovlá-
dali řeči. Mnoho lidí prošlých světem, zkušených a inteligentních. Byl to projev 
velké důvěry Radka a pro něho velké risiko. Pro nás to znamenalo menší ztráty, 
možnost se vyznamenati a prokázati cenné služby.

Družina se osvědčila. Všechny divise v  armádě Radka, jejímuž štábu byla 
přímo podřízena, žádaly Čechy „razvědčíky“. A pak i sousední armády. Úspěch 
byl takový, že již v březnu 1915 bylo dáno povolení k užívání českých povelů s vý-
znamným odůvodněním, že „České družiny nejsou částmi ruské armády“. Ovšem 
vše bylo zaslouženo pernou prací.

Téměř všichni mladší důstojníci, velitelé čet, byli Češi. Veliteli Družiny byli 
přiděleni političtí plnomocníci. Na Vánoce 1914 Česká družina sama, z  vlastní 
iniciativy a vlastním vlivem u Radka provedla první nábor zajatců.
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Při audienci našich zástupců u cara tento slzel při líčení těžkého života na-
šich menšin a dokonce, ke zděšení přítomného adjutanta, zakreslil nám na mapě 
Vídeň do příštího území. Byli jsme za to vše vděčni, ale je bohapustou lží vyklá-
dati, že bychom byli bývali nějakými stoupenci vládního režimu.

Těžce jsme překonávali odpor vlády a důstojnictva v otázce naší nedobrovol-
né přísahy věrolomnému císaři. Potíže byly i v mezinárodním právu, které zaka-
zovalo používání zajatců pro vojenské účely. Vypočítávati všechny potíže a úspě-
chy vedlo by daleko; nejsou ani zachyceny v literatuře.

Je třeba připomenouti, že již ze samého počátku ministerstvo vojenství při-
pisovalo tvoření českých vojsk značný význam; je to patrno z hlášení ministra 
vojenství gen. Běljajeva (č. 2843) válečné radě. V září 1914 obdržel náčelník štábu 
Kyjevského vojenského okruhu přípis od Hlavního štábu v Petrohradě:

Otázka tvoření vojenských oddílů z Čechů-dobrovolníků vznikla pod vlivem na-
léhavých žádostí českých spolků v Rusku. Snahou Čechů v tomto případě bylo osvoboze-
ní jich vlasti od rakouského jha. Proto oni vytkli si úkol v okamžiku, kdy vtrhnou s naší 
armádou do Rakousko-Uherska, zvednouti odboj proti tomuto státu v řadách stejně 
s nimi smýšlejících osob žijících v hranicích Rakousko-Uherska.

Tedy účelem vytvoření vojenských oddílů z českých dobrovolníků nutno považo-
vati vyhlášení povstání českého obyvatelstva v Rakousko-Uhersku. Současně navrhuje 
se, aby České družiny použilo se pro vytvoření vhodné situace pro činnost našich vojsk 
na území Rakousko-Uherském.

Pro shora uvedené úkoly nelze tedy Českou družinu považovati za bojový oddíl, ný-
brž za shromáždění propagátorů pracujících k prospěchu ruské armády, což přirozeně musí 
míti vliv i na vnitřní život těchto oddílů. Kázeň přirozeně v takových oddílech nemůže 
býti na takové výši, na jaké je u částí určených pro bitevní čáru. (Pozn.: Jak pronikavě 
pochopilo nejvyšší ruské velení problematiku celé věci! A jak ji nechápali vlastní lidé, 
zajatci ba i Národní rada. Všechno se vyvinulo zcela jinak; do Čech se Rusové nedo-
stali, povstání tam nevypuklo a z Družiny se samozřejmě stala bojová část, a jaká!)

Česká družina musí býti tak ukázněna, aby došla v pořádku na bojiště. Od oka-
mžiku, kdy Česká družina ocitne se na rakouském území, přestane existovati jako vo-
jenský oddíl. Vyšle ze svého středu celou sít agitátorů, rozptýlí se mezi českým obyvatel-
stvem Rakousko-Uherska, bude pracovati pro vytvoření vhodné situace pro naše vojsko 
a povzbuzovati Čechy k brannému povstání proti Rakušanům.

Pro úspěšné splnění této propagační úlohy mezi českým obyvatelstvem Rakousko-
Uherska je nutno nevyhnutelně, aby veliteli Družiny byla přidělena osoba českého 
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původu, dobře obeznámená s charakterem a zvyky tohoto národa, která může býti spoj-
kou mezi velitelem Družiny a Čechy. Přítomnost této osoby u velitele Družiny bude 
míti zvláště vážnou důležitost v okamžiku příchodu Družiny na bojiště, kdy nastane 
nutnost zorganisovati agitační činnost mezi českým obyvatelstvem.

Proto ministr vojenství uznává vhodným, aby předseda moskevského Českého 
komitétu L. Tuček ustanoven byl při veliteli České družiny, vytvořené v Kyjevě, spo-
jujícím orgánem mezi vojenským velením a  Čechy. Ustanovení pana Tučka, Čecha 
původem, muže hluboce oddaného ideji osvobození vlasti od rakouského jha, nejbližším 
pomocníkem velitele České družiny podplukovníka Sozentoviče má míti za účel usnad-
niti tomuto vyplnění shora uvedených úloh.“ (Přípis hlavní správy generálního štábu 
ze dne 18. září 1914 č. 3601.)

Spád událostí vysvitne z těchto dat: roku 1914 4. srpna podávají moskevští 
Čechové ruské vládě návrh na zřízení České družiny; 12. srpna ministerskou ra-
dou přijat, 20. schválen zahraničním ministerstvem a malou válečnou radou 227. 
v Kremlu u cara.

Pak následovaly porady za poradou, audience atd. Ale dobrovolníci ani ne-
čekali na náborové emisaře. Již 15. srpna byli první v „Michailovském monastýru“ 
v Kyjevě. Transport nás varšavských se zdržel, byli jsme ve válečném pásmu. Te-
prve 28. jsme přijeli a v následující dny byli jsme přidělováni k rotám. Já byl při-
dělen do třetí, pak do čtvrté a nakonec zpět k Varšavákům do třetí. Byl nadbytek 
důstojníků a šarží. Bylo tomu tak vždy v legiích. Proto jsme z počátku rozhodli, 
že důstojníky budou napřed ti, kteří umí nejlépe rusky. Všichni jsme si tykali, byli 
jsme Sokolové a staří kamarádi. Bratrství vzniklo jaksi samozřejmě.

Tam jsem poznal Tučka, našeho prvního politického vůdce a praktického 
organisátora. Budu o něm psáti později, až v roce 1916, do té doby byl jsem téměř 
jeho nepřítelem. Teprve pak jsem poznal a ocenil tohoto vzácného, nikdy neoce-
něného muže.

Skočili jsme rovnýma nohama do tvrdého života ruského vojáka. Byli jsme 
snad zhýčkáni dřívějším blahobytným životem, mnozí z nás byli přímo skvěle si-
tuováni. První potíže byly se stravou. Zásobovací ruský důstojník Pluto nás hnusně 
okrádal. Ušlo to, dokud jsme měli vlastní peníze; pak ale byly potíže a  krachy. 
Všechno urovnával Tuček. Výcvik šel rychle kupředu, vždyť jsme byli reservisté.

7  Musím připomenouti, že všechna data, která uvádím, jsou podle pravoslavného kalendáře (13 dní 
pozadu) až do mého odjezdu v září 1917 do Francie. (pozn. autora)
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A že to byl výcvik! Až kosti při něm drnčely! Našimi instruktory byli dů-
stojníci a poddůstojníci z trestaneckých batalionů; ostří hoši a chtěli se zasloužit. 
Žádný pluk pochopitelně nechtěl dát k disposici své nejlepší instruktorské kád-
ry. Jen fanatické vlastenectví, bratrství udrželo vše pohromadě. A Tučkova péče! 
Na Vladimírské horce, na pryčnách monastýru jsme si zidealisovali typ českého 
důstojníka, který byl později tak nepochopen. Tam se také poprvé řešila „důstoj-
nická otázka“.

Velkým štěstím pro nás, zvláště později v poli, byli mladí hoši, dobrovolní-
ci, synové volyňských Čechů. Nebyli ještě povinni vojenskou službou, a  tak šli 

Při audienci u cara 7. září 1914 informovali představitelé čs. hnutí v Rusku Országh, 
J. Klecanda, Červený a Koníček o postoji Čechoslováků k válce, Rakousko-Uhersku a Rusku 

(VÚA-VHA).
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do Družiny, bojovat za vlast svých dědů, kterou nikdy nepoznali. V roce 1917 totéž 
se opakovalo s dobrovolníky americkými. Byli pracovití, praktičtí, zvyklí tvrdému 
životu rolníků a mluvili rusky jako svojí druhou mateřštinou. Kam pak my, lidé 
z měst a továren! Uměli vařit, ošetřovat a jezdit s koňmi, pracovat s lopatou, vy-
kopat latríny. Jako vojáci selsky stateční. Nikdy nebude o nich vyřčeno dosti slov 
chvály, nikdy jim nebude jak náleží poděkováno.

Blížil se den přísahy. Tuček odstranil neschopného prvního velitele Lotoc-
kého. Na přání moskevských krajanů se jím stal Sazantovič. Nebylo to šťastné, 
nebyl o mnoho lepší a stále jsme pro jeho kariéru týlové krysy měli málo mrt-
vých.

Vzpomínám ještě jedné neblahé věci. Učitelů tělocviku, Sokolů, bylo v Rus-
ku hodně přes dvě stě; do Družiny nepřišlo jich ani deset! Později se ukázalo, že je 
desorientoval v jich rozhodnutí Franta Erben! Právě ten, kterého jsme očekávali 
jako prvního mezi námi a přirozeného vůdce. Zavolali jsme si jej do monastýru. 
Došlo k nejvýš trapné rozmluvě. Byl načichlý petrohradskou vládní nechutí k voj-
ně, která byla nebezpečná dynastii. Vytáčel se, vytáčel, až energický Švec, sedící 
vedle mne na této sokolské poradě, prohlásil mu do očí, že pro nás chcípl. Odejel. 
Bylo to první, neuvěřitelné zklamání.

V den přísahy na prapor, vyšitý a věnovaný moskevskými Češkami, který byl 
stanoven na den našeho národního patrona sv. Václava, v den, kdy také ve Fran-
cii jaksi symbolicky přísahala také „Compagnie Nazdar“, o které jsme téměř nic 
nevěděli, seřadilo se nás, nových 800 božích bojovníků, na Sofijské ploščadi8 před 
soborem.9

Právě v  okamžik přísahy prorazilo slunce svými paprsky šedivou oblohu. 
Políbily zlaté báně Sofijského soboru, starý symbol víry velkého národa, a i náš 
symbol, bílo-červený prapor České družiny.

Životadárné paprsky, které před staletími lámaly se v důlcích lebek rebelů, 
pověšených na  kraňcích mostecké věže, na  svalech Sokolů na  Letenské pláni, 
na  bodácích ruských pušek v  českých pěstích, které všem národům stejně su-
šilo slzy bolesti, zoufalství i  vzteku, chtěly snad i nám ukázat, že máme právo 
na Svobodu, Volnost a Rovnost se všemi! Tenkráte byly v našich očích slzy. Skrze 

8  Náměstí.
9  Pravoslavný chrám.
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Slavnostní přísaha a svěcení praporu České družiny v Kyjevě na Sofijském náměstí, 
11. října 1914 (VÚA-VHA).

Zatloukání hřebů do žerdi praporu České družiny během slavností přísahy (VÚA-VHA).
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ně jsme neviděli. Vždy je tomu tak u toho, kdo doopravdy pláče. Štěstím nebo 
bolestí. Jenom ten, kdo pozoruje, vidí naskrz.

Družina šla za velkým ideálem. K zřízení prvního pluku bylo třeba práce téměř 
tříletá. Udělali ji jen a jen vojáci – dobrovolníci.

Do  vulkánu světové vojny šlo několik set dobrovolníků v  Rusku a  současně 
ve Francii. Na dně duše s myšlenkou, smířit se, až budeme v první řadě svobodných 
národů. Není to nic nadobyčejného nebo hrdinského u těch, kteří myslí, že nejkrásněj-
ším aktem lidského života by měla být smrt. Snad jím je? Smrt vojáka na bojišti jistě!

Přísaha byla velkolepou slovanskou manifestací. Za krajany promluvil velkou, 
významnou řeč Dr. Václav Vondrák, poslanec Volyňského zemského sněmu a ta-
jemník Kyjevského komitétu. S pohnutím vzpomínám tehdy již starců: Červeného, 
továrníka hudebních vyhlášených nástrojů; Jindřiška, majitele velkého závodu 

Obchod s hudebninami J. Jindříška na hlavní kyjevské třídě Kreščatiku. 
Snímek z předválečného období (VÚA-VHA).
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s  hudebninami, potřísněného hnusnou pomluvou, že je „kandidátem na  český 
trůn“! Jak to bylo ubohé!? Nechť mi odpustí památka všech těch, o kterých nemlu-
vím a jichž srdce i kapsa nám všem byly vždy otevřené.

Dne 9. října jsme odejeli na frontu v pravomoc gen. Radka Dimitrieva. Byl 
jsem záložním fähnrichem rakouské armády a  sloužil jsem jako prostý voják; 
neuměl jsem také do té doby pořádně rusky. Pro službu v poli nebyly všechny čety 
obsazeny důstojníky, a tak jsem byl jmenován, podobně jako ještě dva kamarádi, 
jakýmsi titulárním praporčíkem a rozkazem Družiny naznačen velitelem druhé 
půlroty třetí roty, kde jsem měl své přátele z Varšavy. Plat jsem začal dostávati až 
v květnu příštího roku, moje finanční situace byla velmi trapná. Mně přidělený 
„fajfka“, Ukrajinec Soroka, byl celý nešťastný, že jeho „barin“ nic nemá! Tuček, 
který nás bez platu několik měsíců subvencoval, koupil mi ve Lvově za 3 ruble 
papundeklový kufr, který, prázdný, Soroka hrdě nosil.

Náš transport projel českou Volyní, která nás bohatě zásobila vždy potřeb-
nou vojáku municí, poctivými českými buchtami. Vystoupili jsme v  poslední 
stanici před starou haličskou hranicí. Tam poprvé přenocovali v poli a objevili 
nejzarputilejšího nepřítele všech vojáků, vši! Zpočátku styděli jsme se jeden před 
druhým, jako vůbec při všech tělesných úkonech. Byli jsme to ale jehňata! Rychle 
jsme se přizpůsobili životu „zemljáků“, jak jsme vždy říkali dobrodušným ruským 
vojákům, a rychle od nich pochytili nejúčinnější způsob boje s „vošmi“. Po prv-
ním pochodu přenocovali jsme ve vesnici Czechy (jaká to symbolika!?). Byla již 
zima. Spal jsem na zemi vedle hliněné pečky v chudičké chalupě. V noci na ní 
někdo lez, aby se ohřál, a rozbořil ji. Unavený po nesmyslně dlouhém pochodu, 
nařízeném Sazantovičem, nechal jsem na sobě ležet teplou hlínu. Měl jsem jí plné 
vysoké boty a nestačil jsem ji vysypat ráno při pitomém alarmu, který za účelem 
cvičení nařídil zase Sazantovič. Strašně mně štípaly nohy a  teprve při prvním 
oddychu mohl jsem si zouti boty a vysypal celé chuchvalce štěnic.

Ve Lvově jsme se setkali s prvními zajatci Čechy. Dojem z nich nebyl žádný. 
Odtud se pochodovalo na Jaslav. Krátkou dobu předtím prudce se tam bojovalo 
o přechod přes řeku San. Město i okolní vesnice byly již válkou poznamenány. 
Měl jsem službu po Družině a strašně jsem honil a pronásledoval plenění opuš-
těných bytů jak Rusi, tak našimi, kteří se to rychle učili.

Byla přehlídka, ale zatím již o našem použití Radko rozhodl v tom smyslu, 
jak jsem o tom psal. Pochodovalo se dále přes Przeworsk do Lancutu, kde se roty 
počaly rozcházeti po svých naznačeních k divisím na frontu.
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Sloužil tam kdysi u pluku kavalerie poslední rakouský císař Karel; žil v ta-
mějším krásném zámku. Byl již téměř vyrabovaný, když jsme tam nocovali. Do-
stal jsem tam první dopis ze zázemí z Varšavy, od přítele Luňáka. Že do našeho 
opuštěného bytu, hlídaného starým invalidou práce Polákem, kterého jsme před 
odchodem se svým kamarádem spolubydlícím Machytkou bohatě na několik 
měsíců zásobili penězi a potravinami, domnívajíce se naivně, že to postačí, při 
dobývání Varšavy vtrhli Němci a strašně v našem bytě řádili. Měli jsme, jak bylo 
pochopitelné v Polsku, nádherné kožichy; záda rozřezali na pruhy na obmotky. 
Prádlo a  šatstvo sebrali a  co nemohli pobrat, zkazili tím, že nad tím zabíjeli 
slepice a vnitřnosti a krev tam nechali téci a ještě všechno zamíchali. Pln vzte-
ku jsem prohlásil: „Tak, a  teď začnu taky rabovat!“ „Soroka“ se mírně usmál 
a za minutu se vrátil s naším slavným kufrem, jehož prázdnotu těžce snášel jako 
potupu. V kufru bylo několik talířů a  čajových šálků ze vzácného porcelánu. 
Trosky válečné kořisti ze zámku. Tak jsem nějakou dobu používal císařského 
porcelánu.

Česká družina překračuje 27. října 1914 u Brodů hranici mezi Ruskem 
a Rakousko-Uherskem (sbírka ČsOL).
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Rusové postupovali tak rychle, zajatců byla spousta a zásobování na roz-
bitých silnicích vázlo. Armáda odevzdávala část chleba a svých potravin zajat-
cům, a tak docházelo přechodně ke dnům nedostatku. Na našem pochodu do-
šlo ke komické příhodě, myslím v Řešově. Volynští hoši, znající židovské fígle, 
zjistili, že z kraje se vyváželo hodně vajec, a vypátrali podzemní cisterny ve sto-
dolách, kde vejce byly ve vodním skle uskladňovány. Ovšem že tam byly před 
nimi již „zemljáci“, také hladoví. Vajec bylo hodně již vybráno, takže čerpající 
byl spuštěn na řemenu, držel se jednou rukou a nabíral a podával nahoru. Nějak 
se vymrskl a spadl do vajec! Když už tam byl, tak čerpal do džberu. Sehnal se 
kdejaký rezavý plech a na těch se tato kaše pekla: bez soli, bez chleba. A teď 
přišla katastrofa: marodů plno, šlo se několik dní v libé atmosféře. Jeden se tak 
„naprásk“, že ležel nehybně na sanitní povozce asi tři dny, jen skučel a koulel 
očima.

Pochodovalo se dále do Tarnówa. Nemohli jsme dohnat poraženou, ustu-
pující rakouskou armádu. Všechny roty rozešly po svém naznačení k jednotlivým 

Přehlídka České družiny velitelem 3. armády gen. R. Dmitrijevem před odchodem 
na pozice. Jaroslav, říjen 1914 (sbírka ČsOL).
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divisím na frontu. Třetí rotě velel dobromyslný, až příliš měkký „Kosťa“, poručík 
Konstantin Ivšín. Zůstal již trvale ve svazku naší armády. Jako aktivní důstojník 
udělal u nás doktorát a  jako plukovník šel do pense. Oženil se a počeštil úpl-
ně. S první půlrotou odešel do 5. divise. Já jako samostatný velitel druhé půlroty 
do sousední 42. divise.

 Radko Dimitriev (1859-1918), ruský generál bulharského původu. 
Na jaře 1915 velitel 3. armády v Haliči, kde se nechal zaskočit 

německým útokem. Po krvavém ústupu byl nahrazen generálem 
Lašem. Koncem roku 1916 mu byla svěřena 12. armáda v okolí 

Rigy. V létě 1917, v souvislosti s chaosem po revoluci a neúspěchu 
Kerenského ofenzivy, na svou funkci rezignoval a stáhl se do ústraní 

svého sídla v Pjatigorsku na Kavkaze. Zde byl 18. října 1918 
zastřelen bolševickými vojáky (sbírka ČsOL).
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PŘÍSAHA
DENÍK LEGIONÁŘE LADISLAVA PREININGERA

BOJ S RAKOUSKOU HYDROU
DENÍK LEGIONÁŘE ČEŇKA KLOSE

Nová edice, vydávaná společně s  Československou obcí legi-
onářskou, představuje ojedinělá autentická svědectví z  váleč-
né doby. Jejich autoři – dobrovolníci I. a  II. československého 
 zahraničního odboje a členové Armád ČR – je totiž často zachy-
covali přímo na  frontě, v  zákopech, ubikacích, nemocnicích či 
na  mnoha jiných místech, kam je zavála válečná vřava. Publi-
kované záznamy jsou vynikajícím pramenem, umožňujícím po-
chopení i další studium těchto dramatických období našich dějin.

BOJ S RAKOUSKOU HYDROU
DENÍK LEGIONÁŘE ČEŇKA KLOSE

Preininger odešel v  roce 1913 do Francie na zkušenou, 
kde ho zastihlo vypuknutí 1. světové války. Mezi prvními 
dobrovolníky se přihlásil do Cizinecké legie a později se 
stal příslušníkem roty „Nazdar“. Následně sloužil v Africe 
a Řecku a v roce 1917 se stal členem 21. střeleckého pluku 
čs. legií, s nímž se účastnil posledních bojů na západní 
frontě a zažil kapitulaci Německa. Po návratu do vlasti se 
zapojil do bojů na Těšínsku a Slovensku. Stal se vojákem 
z povolání a k obraně vlasti byl připraven i v osudovém 
roce 1938. V roce 1941 byl zatčen a popraven.
3. svazek v edici
3. vydání, vázaná, formát 160×240 mm, 376 stran včetně
ilustrací a barevné fotopřílohy

Po vypuknutí první světové války byl Čeněk Klos odve-
den do rakousko-uherské armády a poslán na východní 
frontu. Jako český vlastenec však při první příležitosti 
v únoru 1915 přeběhl na ruskou stranu a o rok později 
se nechal zapsat k čs. vojsku. Ve vzpomínkách přibližuje 
komplikované možnosti léčby v  revolucí rozvráceném 
Rusku, svou cestu domů a překročení hranic svobodné 
vlasti. Vydání svého deníku se již nedočkal, neboť pod-
lehl těžké cukrovce 27. ledna 1920.
4. svazek v edici
3. vyd., vázaná, formát 160×240 mm, 208 stran včetně 
ilustrací a barevné fotopřílohy
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